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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.  
 
CISV Helsingborg har under 2019 haft glädjen att arrangera ett Youth Meeting, ett 8 dagar 
långt läger för 13-14-åringar och ledare. Totalt ca 50 personer tillbringade en rolig, lärorik 
och spännande veckor på Gustavslundsskolan i Helsingborg. Vår förhoppning och strävan är 
att dessa barn och ungdomar skall ha tagit del av den praktiska fredsutbildning som är CISVs 
signum. Att arrangera ett så pass omfattande läger kräver stora resurser, i tid och engagemang 
såväl som ekonomiskt. Kostnaden för påskens YM hölls inom budget. Det tack vare god 
insats av prakt-staben samt våra medlemmar som hjälpte till. En mer detaljerad redogörelse 
finns under punkt 6 “projeket”. 
 
Vi har också fortsatt vårt arbete med att utveckla vårt lokala engagemang. Under 2019 har vi 
haft tillgång till möteslokaler och därmed kunnat erbjuda barn och ungdomar regelbundna 
aktiviteter. De, av juniorerna, valda juniorrepresentanterna har planerat och genomfört dessa 
aktiviteter på ett välplanerat och organiserat sätt. Under hösten minskade antal aktiveter men 
vi räknar med att det ska ta fart igen. Vi ser också att våra juniorer aktivt arbetar med att öka 
kännedomen om CISV samt utökar sitt kontaktnät inom CISV.  
 
 
 

2. Ledning och samordning  
 
2.1. Styrelse  
 
CISV Helsingborgs styrelse har sedan årsmötet i februari 2019 utgjorts av; 
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Kristian Hasselqvist ordförande, kontaktperson till programansvariga, CISV Sweden samt 
Region Syd. 
Mattias Rätftegård, vice ordförande samt ansvarig för medlemsregistret. 
Lars Rosenqvist, kassör samt ansvarig för ledarrekrytering. 
Erika Franzen, sekreterare 
Patrik Berntsson, vice sekreterare 
Jens Gille, ledarmote 
Iris Matteoni, ledamot 
Nora Matteoni, juniorrepresentant.  
Filippa Torsvik, juniorrepresentant.  
 
Rollfördelningen inom styrelsen har varit följande: 
Lokala aktiviteter: Mattias och Jens. 
Rekrytering ledare/ stab: Jens och Iris 
Rekrytering av delegater/ medlemmar: Filippa och Nora 
Kommunikation: Iris, Kristian och Patrik  
Kontaktperson lokal Juniorverksamhet: Mattias och Iris 
 
Ansvaret för junioraktiviteterna har varit Emilia Falkenström. Hon 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. 
 
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft tio protokollförda styrelsemöten.  
(10/2, 26/2, 26/3, 23/4, 28/5, 19/8, 23/9,  4/11 samt 11/12) 
 
2.2. Utskott och kommittéer  
 
Styrelsen har fördelat ansvarsområden inom styrelsen enligt ovan och mellan sig allt efter 
behov. Hans Torsvik Amelie Wranning ansvarig för de Villagedelegationer som skickats iväg 
under 2019. Katarina Ralfsson var ansvarig för Step Up delegationerna och Anette Pantev för 
Youth Meeting delegationen. Boel Rosenqvist Paulsson och Emma Gatmon har varit ansvarig 
för vårt Interchange program under 2019. 
Anneli och Jens Gille har varit ansvariga för de praktiska arrangemangen kring de lokala 
helglägren.  
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Erika Franzén har genomgått internationell utbildning för Risk Management i november 2019 
och kommer att ta över rollen efter Maria Zanders 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.  
 
Inför CISV Helsingborgs Youth Meeting påsken 2019 arbetade en praktstab med 
förberedelserna o var behjälpliga under o efter lägret. Praktstaben bestod av Patrik Berntsson, 
Mattias Räftegård, samt Maria Zander som ansvarade för Risk Management. Se vidare under 
Projekt. 
 
En juniorgrupp under ledning av Nora Matteoni och Filippa Torsvik samt den lokala 
juniorrepresentanten Emilia Falkenström har genomfört 15 juniorträffar, 10  på våren och 5 på 
hösten. Juniorerna bildade även en arbetsgrupp för att planer juniorträffar.  
 
Under 2019 har juniorerna haft sina flesta träffar på Radison Blu, på Söder. 
 
CISV Helsingborg har också haft ett samarbete med Campus för rekrytering av  ledare.  
  
2.3. Firmatecknare  
 
Firmatecknare har under året varit föreningens kassör och ordförande var för sig.  
 
2.4. Revisorer  
 
Isabell Rosell har varit revisor och Jonas Carp 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.  
 
Hemsida   
Iris Matteoni och Kristian Hasselqvist har varit ansvariga för föreningens hemsida, 
www.cisv.se/helsingborg. Föreningen har på hemsidan bland annat publicerat nyheter, 
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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 2019 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. Iris Matteoni och 
Kristian Hasselqvist har tillsammans med de fyra juniorrepresentanterna ansvarat för 
innehållet, Kristian Hasselqvist för att godkänna nya medlemmar i gruppen. Gruppen har 364 
medlemmar. Facebook-sidan innehåller information till allmänheten. 
 
 

3. Forum  
 
 
Juniorernas Årsmöte, JÅM den 8-10 februari Kristianstad. Alice Rosell representerade 
CISV Helsingborg.  
 
CISV Swedens årsmöte CISV hade ingen representation på mötet 2019 
 
CISV Swedens höstforum och extrastämma den 5-7 oktober Jönköping, Munkaskog.  Från 
CISV Helsingborg deltog Kristian Hasselqvist och representerade föreningen på årsmötet. 
 
Juniorernas Inspirationsmöte, JIM den 31/10-3/11 i Jönköping. Från Helsingborg deltog 
Emilia Falkenström. 
 

4. Utbildning  
 
Lokal ledarutbildning 



  CISV Helsingborg 2019-12-31 

6 

 

Lokal ledarutbildning har genomförts under ledning av Iris Matteoni. Grunderna i CISV, 
normkritik och pedagogik gicks igenom på utbildningen 9:e maj.  
 
Nationella utbildningar 
Pre Impact-utbildningarna är CISV Swedens nationella utbildningstillfälle för ledare, stab, 
delegater på Step Up samt delegater på individuella program.  
Från CISV Helsingborg har stab, ledare, delegater samt junior ledare deltagit på de Pre Impact 
som motsvarar deras program.  
CISV Helsingborg har också varit väl representerade på det Post Impact CISV Sweden 
arrangerar, som en utvärdering och reflektion över vårens och sommarens erfarenheter. 
 
 

5. Verksamhet  
 
5.1. Lokal verksamhet  
CISV Helsingborg har under 2019 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:  
21 januari Juniorträff: Uppstartsmöte. Val av Lokala Junior Representanter 

samt juniorrepresentanter till CISV Helsingborgs styrelse. Ca 15 
deltagare. 

28 januari Uppstartsträff för alla 2019 års delegationer. Alla träffades på 
Radison Blu för att få en inblick i CISV, samt möta övriga 
delegationers ledare o delegater. Samordnande: Iris Matteoni 

 
 
10 februari Årsmöte. Ca 35 deltagare 
3 mars Familjedag på Drottning Blancas Gymnasium som leddes av Anna 

och Iris Matteoni. Planerade en junioraktivitet som hölls av 
LJR:erna.. Praktstaben för YM var där och rekryterade hjälp. Ca 
70 deltagare. 
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29-31 mars Lokalt läger i Aggarp. Ansvarig ledare var Beatrice Persson  och 
JC var Adam Gatmon, Ida Gatmon, Liv Bällgren, Louise 
Andersson. 32 Deltagare 
27:e april CISV öppnar Liseberg, 69 deltagare från CISV 
Helsingborg 
3-5 maj Lokalt vårläger i Aggarp. Ansvarig ledare Albert 
Paulsson, Övriga ledare Vilgot Klingberg, JCs var Axel Fors, 
Miranda Åsnäs och Emilia Falkenström. 25 deltagare. 

 
15-17 maj Pre-impact, Sagostunderna Höllviken. CISV Helsingborg delade 

med CISV Lund-Malmö det praktiska ansvaret för mat och 
städning. 

 
Dessutom hölls under våran även 10 juniorträffar. Det har varit 
diskussioner om CISV-tema, design av tröjor, knytkalas mm.  De 
flesta av dessa på Radisson Blu i Helsingborg. Det var mellan 5 
och 20 deltagare på varje aktivitet. 

 
 
Höstens program: 
 
1 september Sommareko hölls på Havsbris i Domsten. Ca 45 deltagare 
 
6-9 september Lokalt läger för de äldre juniorena 13+. Detta läger så planerade 

juniorerna själva akvtiteterna på liknande sätt som Step Up. 
Anvariga ledare var Albert Paulsson med hjälp av Vilgot 
Klingberg. 12 deltagare. 

 
8-10 november  Halloween-läger/ yngre i Aggarp. Ansvariga ledare var Anna 

Hasselqvist och Ulrik Sandberg. Juniorledare var Linnea 
Berntsson, Daniel Hasselqvist, Selma Keränen och Tom Larmark.    

28-29 september Informationsläger (prova på) i Aggarp. Iris Matteioni var 
ansvarigledare. Juniorledare var Liv Bällgren och Nora Matteioni. 
14 deltagare 

 

Dessutom hålls 5 juniorträffar. Dessa innefattad om diskussionsaktiviteter om CISV:s teman 
konflikthantering och exkludering mm. Det var mellan 5 och 20 deltagare på varje aktivitet.  
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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 2019 skickade föreningen en delegation 12-13-åringar på Youth Meeting till, 
Norge.  
 
Delagationer bestod av: 
Ledare  MatildaRosén 
Deltagare Anna Gatmon 
Deltagare Esther Lewis Jensen 
Deltagare Noel Bergqvist 
Deltagare Tim Torsvik 
Deltagare Tindra Lundgren 
Deltagare Tom Fors 
 
 
Village (Barnbyar)  
Under året 2017 skickade föreningen tre delegationer till Village. Ett Village är ett 
månadslångt internationellt läger för 11-åringar med ca 70 deltagare från 12 länder.  
 
Sommarprogram: 
 
Village Sao Paolo 
Ledare Otto Olofsson 
Deltagare Algot Skårman 
Deltagare Elliot Duval 
Deltagare Molly Theander 
Deltagare Victoria Ralfsson 

 
Village Luxemburg 
Ledare Mikaela Person 
Deltagare Karla Bengtsson 
Deltagare Minna Falkenström 
Deltagare Otis Wennerberg 
Deltagare Sophie Rosenlind Görman 
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Village Mexico City, Mexico 
Ledare Beatrice Persson 
Deltagare Benjamin Rinö 
Deltagare Caspian Foyer 
Deltagare Liivi Nöu Wihlborg 
Deltagare Signe Klintman 

 
Vinterprogram: 
Village Guatemala, Guatemala City 
Ledare Ebba Paulander 
Deltagare Igon Wennerberg 
Deltagare Karin Verhulst 
Deltagare Lilly Holm 
Deltagare Thindra Eliasson 

 
 
 
Interchange 
2019 hade CISV Helsingborg ett Interchange med Queretar, Mexico. Fyra tjejer o två killar 
från respektive ort matchades med varandra o tillbringade sedan två veckor i respektives hem. 
 
Ledare Alexandra Christerdotter Miller 
Deltagare Alice Cederfjäll 
Deltagare Alva Hennigor 
Deltagare Ella Antin 
Deltagare Ellen Westrell 
Deltagare Frans Svensson 
Deltagare Otto Svensson 
Deltagare Texas Biltmark Kessel 

 
 
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 2019 skickade föreningen två delegationer på Step Up.  
 
Step Up Colombia 
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CISV Helsingborg skulle initial skicka en delegation till Algeriet men detta läger blev inställt. 
Delegationen åkte istället till ett läger i Medelling Colombia  
 
Ledare Maja Fritz 
Deltagare Gustav Hedlund 
Deltagare Ida Gatmon 
Deltagare Norea Gille 
Deltagare Tom Larmark 

 
 
Step Up, London, Canada 
Ledare Mariam Al Hamlawi 
Deltagare Eliot Nobel 
Deltagare Louise Andersson 
Deltagare Selma Keränen 
Deltagare Simon Quander 

 
Step Up San José Costa Rica 
Ledare Carolina Stenberg 
Deltagare Astrid Duval 
Deltagare Daniel Hasselqvist 
Deltagare Eerik Nöu Wihlborg 
Deltagare Linnea Berntsson 

 
 
Seminar Camp 
Inga deltagare från CISV Helsingborg 

 
6. Projekt  
 
Youth Meeting 2019 
CISV Helsingborg anordnade ett Youth Meeting på påsken. Den praktiska staben, som 
planerade och organiserade före lägret samt var behjälplig under lägret bestod av, Mattias & 
Ann-Sofie Räftegård, Patrik & Susanne Berntsson, Anna och Patrik Elweroth, Susanne Duval, 
Lena Sjöberg samt Maria Zander som ansvarade för Risk Management. Camp director var 
Hanna Behmer. I staben ingick också Emma Hjörneby och Hugo Zander. Det var 5 
delegationer med 6 barn plus en ledare i varje delegation. 
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CISV Helsingborgs medlemmar hjälpte till med mycket av det praktiska iordningställandet av 
lägergården, servera mat samt städa upp efter lägret. Kvällsmaten sköttes av våra medlemmar 
och deras föräldrar vilket sparade mycket kostnader. Det gjorde att slutkostnaden för lägret 
blev lågt.   
 
Gustavslundsskolan var en mycket bra lägergård och vi hade god kontakt med skolledningen. 
De hade ett hemkunskapskök som vi kunde använda för att värma mat.  Det enda som 
upplevdes negativt var att en hel del ungdomar samlades utanför skolan på kvällarna och 
uppträdde stökigt.   
 
 

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. 2019 redovisar föreningen en vinst om 109 667,84kr 
vilket skall jämföras med en förlust om 50.801,21kr 2018. Årets vinst är viktig för att klara 
ekonomin på längre sikt. De kommande 2 åren arrangerar vi Step Up och Village som är 
väldigt kostsamma program och ofta påverkar resultatet negativt.    
 
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 139 medlemmar varav 123 är juniormedlemmar (7-25) 
detta något lägre än 2018. Medlemsavgiften har varit 200kr för juniormedlemmar och 100kr 
för övriga. 
 
 

8. Slutord  
 
Styrelsen ser tillbaka på det gångna verksamhetsåret som ett för föreningen aktivt och roligt år 
med stort fokus på vårt Youth Meeting och våra internationella program. Vi hade även en 
målsättning att förbättra ekonomin i föreningen efter den förlust som gjordes 2018.  
 
Totalt har 52 delegater/ledare/stab deltagit i internationella program under 2019. 
Medlemsantalet har minskat något i år. Detta till stor del för att medlemsavgifter inte betalts 
in i tid. Vi behöver jobba aktivare med medlemsinbetalningarna och rekrytering nästa år.  
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Det finns ett stort stöd och engagemang från medlemmar utanför styrelsen och den trenden är 
vi säkra på att den håller i sig. 
 
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 
 
 
Helsingborg den 31 december 2019 
  
 
 


