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1. Inledning  
 
I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Med konkreta 
metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till engagemang och aktivt 
medborgarskap, lokalt och globalt.  
 
Utifrån FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och demokratiska principer är CISV 
Helsingborg en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla utan 
särskiljning av något slag.  
 
CISV Helsingborg är en lokalförening i och utgör bidragsgrund för CISV Sweden, samt 
verkar i enlighet med de principer som antagits av CISV. Organisationen CISV – Building 
Global Friendship finns på cirka 200 platser runt om i världen. CISV Helsingborg är en av 14 
lokalföreningar i Sverige och en av tre i Skåne.  
 
Verksamheten året 2020 har till stor del präglats av pandemin till följd av Covid-19.Vi 
påbörjade året som planerat men tidigt stod det klart att internationella resor skulle påverkas. I 
mars beslöt CISV international att ställa in alla internationella läger under. I april tog man 
beslut om att ställa in alla internationella program under sommaren. Man tog under hösten 
fram rutiner och regler för att kunna genomföra läger på ett Coronasäkert sätt under vintern. 
Man valde dock att ställa in även alla vinterprogram.    
 
CISV Helsingborg planerade att under 2020 arrangera ett Step Up, ett 8 dagar långt läger för 
13-14-åringar och ledare. Vi hade rekryterade en praktisk stab som påbörjade förberedelserna. 
Vi sökte och fick bidrag beviljade från stiftelens Crawford. Rydebäcksskolan bokades som 
lägergård. Tyvärr så kunde detta läger inte genomföras när CISV international ställt in alla 
program.    
 
Vi har också fortsatt vårt arbete med att utveckla vårt lokala engagemang. Under 2020 har vi 
haft tillgång till möteslokaler och därmed haft förutsättningar för att erbjuda barn och 
ungdomar regelbundna aktiviteter. Redan tidigt på året stod det klart att vi inte skulle kunna 
genomföra aktiviteter på ett vanligt sätt. Vi fick ställa in aktiveter men försökte hålla aktiveter 
utomhus. Under våren hölls en väldigt uppskatta aktivitet med grillning vid Påsjö slott. Under 
hösten provades även att hålla aktivitet online. Det fungerade bra och kan användas framöver.  
 
Vi ser också att våra juniorer aktivt arbetar med att öka kännedomen om CISV samt utökar 
sitt kontaktnät inom CISV.  
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2. Ledning och samordning  
 
2.1. Styrelse  
 
CISV Helsingborgs styrelse har sedan årsmötet i februari 2019 utgjorts av; 
 
Kristian Hasselqvist ordförande, kontaktperson till programansvariga, CISV Sweden samt 
Region Syd. 
Jens Gille, vice ordförande samt ansvarig för medlemsregistret. 
Katarina Ralfsson , kassör samt ansvarig för ledarrekrytering. 
Erika Franzen, sekreterare 
Patrik Berntsson, vice sekreterare 
Jennie Fredriksson, ledarmote 
Linnea Berntsson, juniorrepresentant.  
 
 
Rollfördelningen inom styrelsen har varit följande: 
Lokala aktiviteter: Kristian, Patrik och Jens. 
Rekrytering ledare/ stab: Jens 
Rekrytering av delegater/ medlemmar: Gemensamt 
Kommunikation: Kristian och Patrik  
Kontaktperson lokal Juniorverksamhet: Patrik  
 
Ansvaret för junioraktiviteterna har varit Tom Larmark och David Engström som har varit 
föreningens LJRs, det vill säga att de har haft kontakten med CISV Swedens JB, junior 
branch. 
 
Därutöver har Vaike Fors varit ansvarig för ansökan av fondmedel för delegationer som vi 
skickar. 
 
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft tio protokollförda styrelsemöten.  
(9/2, 25/2, 24/3, 22/9, 3/11, 14/12 samt 11/1- 2021) 
 
2.2. Utskott och kommittéer  
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Styrelsen har fördelat ansvarsområden inom styrelsen enligt ovan och mellan sig allt efter 
behov. Hans Torsvik ansvarig för de Villagedelegationer som skickats iväg under 2019. 
Katarina Ralfsson var ansvarig för Step Up delegationerna och Annelie Gille för Youth 
Meeting delegationen. Vi skickade inget interchange och hade därför ingen 
interchangeansvarig. 
Anneli och Jens Gille har varit ansvariga för de praktiska arrangemangen kring de lokala 
helglägren.  
 
Erika Franzén är certifierad risk manager och har rollen som Risk Manager för CISV 
Helsingborg 2020. Alla över 18 år som på något sätt arbetat med eller hjälpt till vid våra 
arrangemang med barn har lämnat in utdrag ur belastningsregistret.  
 
En juniorgrupp under ledning av Tom Larmark och David Engström (LJR:s) har planerat 
juniorträffar. Rekommendationerna från folkhälsomyndigheten har gjort att flertalet ställt in. 
Vi höll en väldigt uppskattad juniorträff med grillning i maj.  
 
Under 2020 har juniorerna haft inomhusträffar på Radison Blu, på Söder. Det har även hållits 
träffar ute samt on-line 
 
CISV Helsingborg har också haft ett samarbete med Campus för rekrytering av ledare till 
internationella program. 
  
2.3. Firmatecknare  
 
Firmatecknare har under året varit föreningens kassör och ordförande var för sig.  
 
2.4. Revisorer  
 
Ulf Hedin har varit revisor och Isabell Rosell revisorssuppleant.  
 
2.5. Representation i CISV Sweden  
 
CISV Helsingborg har ett antal medlemmar representerade i CISV Sweden; 
Sara el Radaf och Rebecka Krabbe är med i MEGA-kommitén 
 
2.6. Kommunikation  
 
Föreningen har under året kommunicerat med medlemmar och intressenter på olika sätt.  
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Hemsida   
Kristian Hasselqvist har varit ansvariga för föreningens hemsida, www.cisv.se/helsingborg. 
Föreningen har på hemsidan bland annat publicerat nyheter, information om kommande 
aktiviteter och berättelser/bilder från genomförda aktiviteter. Via hemsidan har föreningen 
också kommit i kontakt med nya medlemmar och mottagit intresseanmälningar från blivande 
ledare. 
 
 
Föreningsmail 
Patrik Berntsson och Kristian Hasselqvist har under 2020 skickat föreningsmail till alla 
medlemmar med information om bland annat kommande aktiviteter i föreningen. De har 
också, med hjälp av medlemsregistret, gjort riktade utskick till olika målgrupper bland CISV 
Helsingborgs medlemmar. 
 
Facebook  
På Facebook finns gruppen ”CISV Helsingborg” samt sidan ”CISV Helsingborg”. Gruppen är 
öppen för alla föreningens medlemmar och innehåller intern information. Jens Gille och 
Kristian Hasselqvist har tillsammans med de juniorrepresentanterna ansvarat för innehållet. 
Jens Gille och Kristian Hasselqvist godkänner nya medlemmar i gruppen. Gruppen har 375 
medlemmar. Facebook-sidan som är publik innehåller information till allmänheten. 
 
 

3. Forum  
I år var ett flertal möten och utbildningar inställda.  
 
CISV Swedens årsmöte:  Kristian Hasselqvist representerade på plats föreningen på 
årsmötet. 
 
CISV Swedens höstforum och extrastämma: CISV Helsingborg deltog på plats med Patrik 
Berntsson som även representerade föreningen på extra årsmötet. 
 
 

4. Utbildning  
 
Lokal ledarutbildning 
Ingen lokal ledarutbildning genomfördes eftersom alla internationella program ställdes in.  
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Nationella utbildningar 
Eftersom de flesta utbildningar ställdes in så har vi inte deltagit i några internationella 
utbildningar.  
 

5. Verksamhet  
 
5.1. Lokal verksamhet  
CISV Helsingborg har under 2020 arbetat vidare för att utveckla sitt lokala engagemang. Vi 
har haft tillgång till möteslokaler via ett avtal med Radisson Blu. Därmed har vi kunnat 
erbjuda barn och ungdomar regelbundna aktiviteter.  
 
Under våren hade vi 8 juniorträffar och under hösten 6 juniorträffar. 
 
 
Vårens program:  
januari Juniorträff: Uppstartsmöte. Val av Lokala Junior Representanter 

samt juniorrepresentanter till CISV Helsingborgs styrelse. Ca 15 
deltagare. 

26 januari Uppstartsträff för alla 2010 års delegationer. Alla träffades på 
Radison Blu för att få en inblick i CISV, samt möta övriga 
delegationers ledare o delegater. Ca 50 barn med föräldrar deltog.  
Samordnande: Kristian och Anna Hasselqvist 

 
 
9 februari Årsmöte på Radisson Blu. Ca 20 deltagare 
8 mars Familjedag på Drottning Blancas Gymnasium som leddes av Anna 

och Iris Matteoni. Planerade en junioraktivitet som hölls av 
LJR:erna.. Praktstaben för Step Up var där och rekryterade hjälp. 
Ca 70 deltagare. 

27-29 mars Ett lokalt läger planerade men ställdes in i sista stund pga Covid-
19. 

 
 
 
Höstens program: 
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12-16 augusti Efter en sommar med minskande smittspridning kunde ett lite 
längre lokalt läger med 4 övernattningar hållas. Det var väldigt 
lyckat och uppskattat. Vi hade 23 deltagare och 3 juniorledare och 
2 vuxna ledare. Föräldrar gjorde ett jättebra jobb med att handla 
och stötta med matlagning.  Ledare var Jacob Haglund och 
Johanna Hasselqvist 

 
 
6-8 november  Vi planerade för att hålla vårt årliga ”Benrangelläger”. Planeringen 

inför lägret gick bra. Vi hade 2 vuxna erfarna ledare, 2 juniorledare 
och 23 anmälda. Eftersom smittspridningen ökade snabbt vid 
denna tid fick vi tyvärr ställa in lägret med kort varsel. 
Deltagaravgifter betalades tillbaks till de som anmält sig och 
betalt. 

.    
6-7 november Prova-på-läger för de som sökte till Village skulle planerade att 

hålla samma helg som vi hade helgläger. Även detta läger fick 
ställas in med hänvisning till smittspridningen. Detta var väldigt 
synd eftersom vara på läger är det bästa sättet att lära känna CISV.      

 

Under hösten hölls den första juniorträffen online. Det fungerade bra och vi räknar med att det 
blir fler framöver.  

 
 
5.2. Internationell verksamhet  
 

Youth meeting 
Youth Meeting är ett kortare, internationellt läger, 8 eller 15 dagar och kan vara för 
delegationer respektive individuella deltagare. Åldern varierar på de olika lägren. 
Under året 2020 ämnade föreningen att skicka delegationer 12-13-åringar på Youth Meeting 
till Nederländerna som Strängnäs. Delegationerna formerades och träffades innan alla 
internationella program ställdes in.  
 
 
 
Village (Barnbyar)  
Ett Village är ett månadslångt internationellt läger för 11-åringar med ca 70 deltagare från 12 
länder. Under året 2020 skulle föreningen skicka tre delegationer till Village. Dessa skulle åka 
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till Colombia, El Salvador och till Tyskland. Delegationen formerades och träffades innan alla 
internationella program ställdes in. 
 
 
Interchange 
Under 2020 hade CISV inget interchange 
 
Step Up  
Step Up är ett tre veckor långt internationellt läger för ungdomar i åldern 14-15 år med 
deltagare från nio-tio olika länder. Cirka 15 personer ingår i stabs och ledargruppen, dvs ca 50 
personer deltar på detta läger. Under 2020 planerade CISV  att skicka delegationer till 
Algeriet, Colombia och Tyskland. Delegationerna formerades och träffades innan alla 
internationella program ställdes in.  
 
 
 
Seminar Camp 
Inga deltagare från CISV Helsingborg 

 
6. Projekt  
 
Step Up 2020 
CISV Helsingborg planerade att för att hålla ett Step Up 2020. En praktstab rekryterades. Den 
bestod av Cecilia Backstad, Virve Wihlborg Nöu, Mattias Wihlborg, Anders Hedlund och 
Anna Hasselqvist. Rydebäcksskolan bokas och övriga förberedelse påbörjades. Ganska tidigt 
på året stod det dock klar att det skulle bli svårt att genomföra ett internationell program under 
sommaren. Programmet ställdes slutligen in eftersom CISV international ställde in alla 
program.  
 
 

7. Finansiering  
 
CISV Helsingborg är beroende av bidrag, sponsring, stipendier och sina medlemsavgifter för 
att bedriva och finansiera sin verksamhet. Ekonomin och resultat redovisas i den ekonomiska 
redogörelsen samt i revisionsberättelsen. 2022 redovisar föreningen en vinst om XXXXX,XX 
kr vilket skall jämföras med en vinst om 109 667,84 kr 2019. Årets vinst är viktig för att klara 
ekonomin på längre sikt. De kommande året arrangerar vi Village som är ett väldigt kostsamt 
program och ofta påverkar resultatet negativt.    
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2019 har CISV Helsingborg erhållit bidrag från Helsingborgs stad för helgläger, utbildning 
och lokalhyra. Dessutom har fonder sökts och beviljats till vårt Youth Meeting samt för 
delegationer som rest utomlands. 
  
Den sista December hade föreningen 135 medlemmar varav 113 är juniormedlemmar (7-25) 
detta något lägre än 2019. Medlemsavgiften har varit 200kr för juniormedlemmar och 100kr 
för övriga. 
 

8. Slutord  
 
2020 har varit ett väldigt svårt år för CISV. Detta gäller såväl lokalt som nationell och 
internationell. Det som gör oss unika är våra internationella program. Inga internationella 
program kunde genomföras under året. Utbildningar och möten på både internationell och 
nationell nivå har heller inte kunna genomföras.  
 
Vi har noga följt folkhälsomyndigheten vilket gjort det svårt att genomföra många av våra 
uppskattade lokala aktiviteter. Höjdpunkterna var en uppskattad utomhusaktivitet med 
grillning under våren och 5-dagarslägret under augusti.   
 
Vi har tappat några medlemmar under året vilket är förväntat. Det kommer dock bli en 
utmaning för kommande år att skapa engagemang och behålla medlemmar. Det är viktigt att 
vi snabbt får igång verksamheten när pandemin ebbar ut och det är möjligt att delta i 
internationella program.Det finns ett stort stöd och engagemang från medlemmar utanför 
styrelsen och den trenden är vi säkra på att den håller i sig genom denna svåra tid. 
 
Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett stort och varmt tack till alla som på olika sätt har 
bidragit till en utvecklande och inspirerande verksamhet under året. 
 
 
CISV Helsingborgs styrelse genom 
 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
Kristian Hasselqvist, ordförande    Erika Franzén, sekreterare 
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Helsingborg den 2020-01-23 december 2019 
  
 
 


