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Inledning      

 
År 2019 arrangerade CISV Göteborg tre internationella läger – två YM och ett Step-Up – och 
skickade totalt elva delegationer. CISV Göteborg anordnade också totalt sex lokala läger och 
startade upp en juniorverksamhet som hann träffas två gånger under år 2019. Junior-
verksamheten kommer att fortsätta under år 2020.  
 
Enligt verksamhetsplanen för år 2019 skulle styrelsen arbeta med att utveckla möjligheten att 
engagera sig i föreningen, vilket vi gjort främst genom marknadsföring och genom 
möjligheten att i anmälningsformulär kunna ange egna förslag på potentiella ansvarsområden. 
Då föreningen är beroende av hjälp från våra medlemmar kommer styrelsen fortsätta arbeta 
med detta under år 2020.  
 
Styrelsen har under året arbetat med att utveckla en mer långsiktig ekonomisk plan. Under 
året har vi lyckats ta fram rutiner för fondansökningar, vilket har medfört ett bättre 
ekonomiskt utfall det här året samt förhoppningsvis även kommande år. Vi har också 
implementerat tydligare ekonomiska riktlinjer och bättre uppföljning såvitt avser budget, med 
särskilt fokus på de internationella läger vi anordnar. Även detta avser vi arbeta vidare med 
under år 2020.  
 
Ungefär 200 vuxna har under år 2019 hjälpt till med allt från ledaruppdrag, stabsuppdrag, 
läkarundersökningar, kökshjälp, skjuts till och från flygplatser, städning med mer. Ett stort 
tack till er alla!   
     
Styrelsen för CISV Göteborg 
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Ledning och samordning 
 
CISV Göteborgs verksamhet har under året samordnats av styrelsen tillsammans med 
lokalföreningens arbetsgrupper och juniorverksamheten. 
     
Styrelsen 
Under år 2019 har CISV Göteborgs styrelse sammanträtt tio gånger. I april 2019 lades CISV 
Mölndal ner. 
 
Juniorverksamheten 
Under hösten 2019 har juniorverksamheten startats igång med stöd från lokalföreningen. 
Totalt två träffar ordnades under hösten och träffarna kommer att fortsätta en gång per månad 
under år 2020.  
 
Kommittéer och arbetsgrupper 
Under år 2019 har CISV Göteborg haft tre aktiva arbetsgrupper: MEGA, Kronbrudarna och 
Lokala läger. 
 
MEGA-gruppen har varit ansvariga för att våra internationella delegationer fått den stöttning 
de behövt. Denna grupp har arbetat ihop med CISV Mölndal. Under året var Jacob Möllstam, 
Ylva Löf, Adam Vahlberg och Robin Moraes Holst ansvariga för arbetsgruppen. 
 
Kronbrudarna har under året träffats veckovis och skapat julpyssel till försäljning för CISV 
Göteborgs del. Efter ett ägarbyte hos Kronhuset där våra Kronbrudar stått i över 40 år fick de 
istället söka sig till andra julmarknader, totalt tre marknader under år 2019. Detta har lett till 
att omsättningen har varit lägre än tidigare år. Ansvarig för Kronbrudarna år 2019 har varit 
Kerstin Berle. 
 
Lokala läger-gruppen har arrangerat sex lokala läger under året; två på våren, tre på hösten 
och ett prova-på läger i slutet av november. Ansvarig för Lokala läger har varit Jacob 
Möllstam med stöttning från styrelsen.  
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Prioriterade områden under år 2019 
 
Vid årsmötet presenterade styrelsen förslag på områden de ville prioritera under 
verksamhetsåret 2019. Ett prioriterat område hos styrelsen var att få göra en långsiktig 
ekonomisk plan som skulle involvera fondansökningar, projektstöd, lokalbidrag samt de 
intäkter Kronhusbrudarna drar in. Under verksamhetsåret har ett arbete inletts för att se över 
föreningens ekonomi och identifiera vilka förändringar som behöver vidtas för att vi på lång 
sikt ska fortsätta ha en god ekonomi. Inför år 2019 beslutade styrelsen om höjd 
medlemsavgift samt höjd avgift för våra lokala läger. Under året har styrelsen lagt ner 
omfattande arbete på fondansökningar, vilket lett till ett bättre ekonomiskt utfall det här året 
samt medfört att vi har omfattande erfarenheter och nya rutiner med oss in i år 2020.  
 
Med tanke på att den ekonomiska situationen ser fortsatt ansträngd ut föreslår styrelsen att 
föreningen ska fortsätta jobba med frågan under verksamhetsåret 2020. 
 
Föreningen hade även som mål att arbeta aktivt med profilering och rekrytering.  I det här 
sammanhanget använder vi oss av medlemsutskick, vår hemsida cisv.se/goteborg och vår 
facebooksida som huvudsakliga verktyg. Vi har försökt använda dessa så målmedvetet och 
målgruppsanpassat som möjligt för att öka engagemanget i föreningen. Det är svårt att mäta 
våra framgångar men vi märker ett ökat intresse för våra uppdrag både bland potentiella 
ledare och potentiella deltagare, vilket vi ser som en indikator på att vi utvecklas i rätt 
riktning.  
 
Vi behöver alltjämt utveckla våra rutiner för hur vi kommunicerar så att det finns enkla och 
tydligt avgränsade arbetsuppgifter för den som vill engagera sig i föreningen. Det behöver 
inte alltid vara samma personer som löser alla småsaker. Tvärtom är det en bra ingångsbiljett 
till ett potentiellt vidare engagemang. För att tillvarata den möjligheten behöver vi fortsätta 
fokusera på hur vi rekryterar och engagerar våra medlemmar även under år 2020.  
 
Det tredje målet var att arbeta för att slå samman CISV Göteborg och CISV Mölndal på ett 
hållbart och långsiktigt sätt. Detta arbete har flutit på enligt plan och CISV Mölndal lades ner 
i april 2019.  
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Nationella forum 
 
CISV Göteborg deltog under 2019 på nationella forum som CISV Sweden anordnar. 
       
Juniorernas årsmöte 
Från CISV Göteborg deltog juniorer på juniorernas årsmöte. Syftet med mötet var att rösta 
om hur de nationella junior-representanterna ska rösta på CISV Swedens årsmöte samt 
utforska årets tema konflikthantering.  
  
CISV Swedens årsmöte 
CISV Göteborg skickade två representanter för att rösta under årsmötet.  Under mötet 
avhandlades ett antal motioner som berörde frågor om hur CISV Sweden ska skötas 
framöver.      
 
Juniorernas inspirationsmöte 
En junior från CISV Göteborg deltog på juniorernas inspirationsmöte år 2019.  

   
CISV Swedens extra årsmöte 
Höstmötet är ett organisationsutvecklande forum av, med och för CISV Swedens 
lokalföreningar. Från CISV Göteborg deltog en person. 
 
      

Utbildning 
 
Lokal utbildning 
CISV Göteborg arrangerade under året ett tiotal utbildningsdagar för de som åkt som ledare, 
stab eller juniorledare som bland annat behandlade grundläggande kunskap om CISV, 
utbildning i första hjälpen, ledarskap, programspecifika uppgifter, hur CISVs 
formulärstruktur fungerar, etc. Vi har därutöver arrangerat ett antal utbildningar och 
informationsmöten för föräldrar som skickar sina barn på läger med oss.  
            
Nationell utbildning - IMPACT 
CISV Göteborg skickade alla sina ledare på CISV Swedens nationella utbildning PreImpact 
under våren och hösten.  CISV Göteborg var också praktiskt ansvariga för ett PreImpact 
under våren. I arbetsuppgifterna ingick inköp och lagning av mat, skjutsning av deltagare 
samt att finnas på plats för att hjälpa till med praktiska uppgifter. 
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Lokal verksamhet 
 
Under året har CISV Göteborg arrangerat lokala och internationella aktiviteter i form av olika 
läger och projekt. Föreningen har även skickat delegationer på internationell verksamhet. 
Gemensamt för våra läger och projekt är att barn och unga ges möjlighet att lära sig mer om 
olika kulturer, samarbeta och ha roligt tillsammans med andra, träffa nya vänner och utveckla 
sig själva som världsmedborgare.      
 
Lokala träffar och läger 
 

● Lokala helgläger 
Under år 2019 ordnades totalt sex lokala helgläger. År 2019 ändrades uppställningen 
för våra lokala läger lite till höstterminen. Vårens första läger var för årskurs 3-6 och 
det andra lägret för årskurs 6-9. Inför höstens helgläger lade vi till ett läger – första 
lägret var för årskurs 3-5, andra lägret var för årskurs 5-7 och det tredje lägret var för 
årskurs 7-9.  Årets sista läger var det så kallade prova på lägret där barn som är 
intresserade av att åka på barnby får testa på om CISV är något för dem.  

 
● Kronbrudarna 

Efter 46 års Kronbrudsverksamhet har verksamheten fortgått även under år 2019. 
Kronbrudarna samlas en gång i veckan för att sticka och virka olika saker som de 
sedan säljer på olika marknader. Intäkterna går till CISV Göteborg. Under år 2019 
stod Kronbrudarna på totalt tre marknader och sålde sina produkter.   

 
● JC-skrivarstuga 

I november anordnades en skrivarstuga för att gå igenom formulär och ge inspiration 
till hur man skriver en bra ansökan för att söka en JC-plats år 2020. 

 
 

Arrangemang av programverksamhet 
      
Step-Up 
Under sommaren 2019 arrangerade CISV Göteborg ett Step-Up på Rydsbergsskolan i Lerum. 
Totalt 36 ungdomar från nio olika länder deltog.  
 
Lägrets namn var ReFact med temat konflikthantering, med en fördjupning i hur vi hanterar, 
tar emot, tolkar och förmedlar fakta och information.  
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Youth Meeting (YM) 
Under 2019 arrangerade CISV Göteborg två YM. 
 
Vårt första YM arrangerades över påsk. Lägret pågick en vecka på Lexby skola i Partille och 
30 ungdomar i ålderna 14-15 år, från totalt fem länder, deltog.  
 
Vårt andra YM arrangerades en vecka över årsskiftet 2019/2020. Även detta arrangerades på 
Lexby skola i Partille och 30 ungdomar i åldern 12-13 år deltog.  
 
 

Deltagande i programverksamhet 
 
CISV Göteborg har under år 2019 skickat totalt elva delegationer till programverksamhet. 
    
Delegationer till Village 
Under år 2019 skickade lokalföreningen delegationer till fyra Village-program. 
Lokalföreningen skickade delegationer till Argentina, Costa Rica, Filippinerna och Sverige 
(Linköping). 
      
Delegationer till Step Up 
Under år 2019 skickade lokalföreningen fyra Step Up delegationer. Lokalföreningen skickade 
två delegationer till Frankrike och samt delegationer till Mexiko och Sverige (Västerås).   
      
Delegationer till Youth Meeting 
Under året har vi skickat tre delegationer på Youth Meeting. Delegationerna skickades till 
Belgien, Helsingborg och Mongoliet.  
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Ekonomi 
 

Medlemsantal 
Medlemsavgiften för år 2019 har varit 100 kr per person för ungdomar under 26 år och  

200 kr per person för vuxna. Medlemsantalet var 328 medlemmar och deras åldersfördelning 

är som följer: 

  

Ålder   Antal 

0-25 år 248 

>26 år  80 

Totalt: 328 

  

 
Budget och utfall år 2019 
Utfallet för år 2019 blev bättre än föregående år. Eftersom vi kunnat öka intäktssidan kraftigt 
samt haft mer kontroll över kostnadssidan har vi i år lyckats återföra 60 000 kr i fonderade 
medel (år 2018 användes 100 000 kr av tidigare fonderade medel).  
  

BUDGET 2019       UTFALL 2019   
  INTÄKTER KOSTNADER   INTÄKTER  KOSTNADER 
Delegationer            
Barnbyavgifter  78 000 kr 78 000 kr   78 000 kr 78 000 kr 
IC-avgifter 0 kr 0 kr   0 kr 0 kr 
Step Up-avgifter  48 840 kr 48 840 kr       65 120 kr  65 120 kr 
YM-avgifter 18 840 kr 18 840 kr       28 260 kr  28 260 kr 
            
Summa delegationer  145 680 kr 145 680 kr     171 380 kr         171 380 kr  
Resultat delegationer    0 kr   0 kr 0 kr 
            
Egna läger och projekt            
Lokala läger  45 000 kr 45 000 kr       76 100 kr 47 573 kr 
Step Up           
Lägergård    60 000 kr     73 376 kr  
Mat   40 000 kr     48 057 kr  
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Resor (utflykter)   15 000 kr     13 283 kr  
Förberedelser stab   5 000 kr     347 kr 
Material   10 000 kr     453 kr 
Övrigt    5 000 kr     11 919 kr 
Deltagaravgift  69 500 kr         77 200 kr   
Bidrag från CISV Mölndal 50 000 kr         56 438 kr   
Externa fondbidrag 20 000 kr          0 kr   
YM           
Lägergård    50 000 kr     44 700 kr 
Mat   20 000 kr     29 434 kr 
Förberedelser stab   5 000 kr       1 578 kr 
Material   2 000 kr      0 kr 
Övrigt    5 000 kr     14 982 kr 
Deltagaravgift  40 200 kr                  40 200 kr   
Externa fondbidrag  10 000 kr                            0 kr   
            
Summa egna läger  234 700 kr 262 000 kr             249 938 kr        285 702 kr 
Resultat egna läger    -27 300 kr            -35 764 kr 
            
Löpande verksamhet            
Finansiering            
Medlemsavgifter  40 000 kr         39 050 kr   
Kronbrudarna 3 000 kr           6 010 kr   
Enjoyhäftet  3 000 kr           3 400 kr    
Shopen 15 000 kr 10 000 kr       37 607 kr  34 490 kr 
Hyresbidrag 25 000 kr         25 792 kr   
Aktivitetsbidrag 5 000 kr           2 602 kr   
Hyra hyresgäst 40 000 kr         33 700 kr   
Fondbidrag  20 000 kr           110 000 kr   
Idrottsrabatten             1 200 kr   
            
Summa löpande 
verksamhet 151 000 10 000 kr             259 361 kr           34 490 kr 
Resultat löpande 
verksamhet    141 000 kr            224 871 kr 
            
Egen verksamhet            
Lokalen; hyra, el, 
städning, försäkring    94 000 kr            102 403 kr 
Medlemsavgift till CISV 
Sweden    3 000 kr                 3 000 kr 
Juniorverksamheten    2 500 kr     0 kr 
Ledarutbildning    2 500 kr     0 kr 
Resor (nationellt)   2 000 kr                 2 904 kr 
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Internationella möten    1 500 kr                 9 066 kr 
Porto, kontorsmaterial, 
bankkostnader    1 000 kr                 1 109 kr 
Internet, Visma   5 000 kr                 2 709 kr 
Övrigt    2 000 kr                7 333 kr 
            
Summa egen verksamhet  0 kr 113 500 kr                          0 kr         128 524 kr 
Resultat egen verksamhet    -113 500 kr           -128 524 kr 
            
Totala intäkter  531 380 kr               680 679 kr        620 096 kr 
Totala kostnader   531 180 kr       
            
Avsättning fondmedel                   60 000 kr 
            
TOTALT RESULTAT    200 kr                    583 kr  

 
 


