
Verksamhetsplan för CISV Helsingborg 2021 
CISV Helsingborg strävar efter att vara en aktiv förening med regelbunden verksamhet där alla är 
välkomna att engagera sig. Styrelsen kommer att fortsätta det strategiska arbetet med att 
omorganisera och utveckla lokalföreningen. 
 
Visionen som antogs för CISV internationellt på Global Conference 2015 innebär att vi år 2030 ska ha 
fördubblat antalet människor som vi når. För att uppnå detta vill vi engagera våra medlemmar lokalt i 
CISV. Detta innebär att vi i vårt fortsatta strategiska arbete behöver säkerställa att styrelsen innehar 
en strategisk och beslutsfattande funktion och delegerar operativa arbetsuppgifter till övriga 
medlemmar. Att arbetet i föreningen fördelas är en förutsättning för att vi ska kunna nå ännu fler 
människor än vi gör idag. Tillsammans inspirerar vi till förändring och en fredligare värld. 
 
Under 2021 kommer följande att genomföras: 

 Ca 15 st juniorträffar för medlemmar i åldern 7-25 år. En del av dessa träffar kan vara 
virtuella. 

 4 lokala helgläger för juniorer i åldern 7-25 år 
 Utflykt till Liseberg när det öppnar i april 
 Lokal ledarutbildning för juniorer 15+, Junior counsellors (JC), ledare och stab samt HLR 
 Erbjuda CISVs internationella utbildning, RTF, för engagerade medlemmar. 
 Informationsmöte för nya medlemmar samt utbildning för alla föräldrar 
 Årsmöte med kick-off samt sommareko för alla medlemmar, familjer och andra intresserade 
 Step Up-delegater, JCs, Youth Meeting-deltagare (16+), Seminar-camp-deltagare, IPP-

deltagare, 
 Samtliga ledare och stab ska delta i nationell ledarutbildning (som ges vid olika tillfällen). 

Juniorer (15+) uppmuntras att åka på nationell utbildning. 
 Arrangera ett internationellt Village i juni och juli 2021. Planeringsarbetet har initierats under 

vintern 2020. 
 Delta på Juniorernas inspirationsmöte (JIM), Juniorernas årsmöte (JÅM), CISV Swedens 

årsmöte samt höstforum 
 Skicka 3 delegationer på internationell Village, 2 på sommaren och en på vintern 
 Skicka 3 delegationer på Step  
 Skicka 2 delegation på Youth Meeting  
 Uppmuntra enskilda deltagare att söka som Junior Counsellor o till Youth Meeting, Seminar 

Camp och International Peoples’ Project 
 Planera för kommande mosaik-projekt 
 Utveckla samarbetet inom Region Syd. 
 Utveckla ett samarbete med Campus Helsingborg samt ev andra aktörer i Helsingborg med 

omnejd. 
 Arrangera ett nationellt läger i sommar (i fall alla internationella program blir inställda) 

 
Vi lever i en pandemi som påverkar oss på många olika sätt. Det kommer att vara utmanande att 
bedriva en attraktiv verksamhet och engagera våra medlemmar. Det är viktigt att vi följer 
utvecklingen och hittar säkra sätt att bedriva verksamhet. Med ständigt förändrade förutsättningar 
kommer det krävas att vi anpassar oss till den rådande situationen. En del av aktiveter kommer att 
ställas in eller flyttas.  
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