
Verksamhetsplan för CISV Helsingborg 2020 
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. Internationella treårsplaner håller på att tas fram, den 
första omfattar 2016-2018. Planerna kommer i första hand att definiera vilka områden vi behöver 
fokusera på, men detaljerna bestäms av respektive lokalförening. 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 2020 kommer följande att genomföras: 

● Ca 15 st juniorträffar för medlemmar i åldern 7-25 år 

● Minst 2 gemensam träffar för 2019 års delegationer 

● 4-6 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 Step Up i juli 2020. Planeringsarbetet har initierats under hösten 
2019. 

● Delta på Juniorernas inspirationsmöte (JIM), Juniorernas årsmöte (JÅM), CISV Swedens årsmöte 
samt höstforum 

● Delta på juniorernas nordiska träff Northern Lights, 9-12 februari. 

● Skicka 4 delegationer på internationell Village till Vietnam (sommar), Portulal (sommar) och El 
Salvador (sommar) 

● Skicka 3 delegationer på Step Up till Colombia, Algeriet (14 år, sommar), Tyskland (15 år, sommar) 
och Colombia(14,år sommar). 

● Skicka 1 delegation på Youth Meeting till Nederländerna (12-13 år, vinter) och Tyskland (14-15 år, 
vinter) 

● 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. 
 

// CISV Helsingborgs styrelse 
Kristian Hasselqvist, Mattias Räftegård, Lars Rosenqvist, Iris Matteoni, Patrik Berntsson, Erika 
Franzen, Filippa Torsvik och Nora Matteoni. 
 


