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Procedure for fordeling af pladser 
Vedtaget af Hovedbestyrelsen d. 13/12-2020 

Ajourført efter fordelingsmøde  2021 (YM16+ og IPP udgået) og umiddelbart inden 
fordelingsmøde 2022 (IC udgået efter HB-beslutning i september 2022) 

Fordeling af delegationer  
(programudvalgene Børneby, Youth Meeting  og Step Up) 

Alle fire programmer afholder på Stormødet et indledende programmøde hver for sig, hvoref-

ter alle samles til selve fordelingen. Daglig Ledelse deltager som observatører under selve for-

delingen. 

Børneby-, Youth Meeting og Step Up-udvalgene benytter samme fordelingsnøgle, men for-

skudt, så de forskellige lokalforeninger ikke har samme placering i rækkefølgen i de tre forde-

linger i samme år.  

Tildelingen af camps/destinationer (Round 1) er kommet til CISV Danmark i september i ugerne 

forud for fordelingsmødet. De tre programmer fordeles med passende indlagte pauser mellem 

programmerne. Børneby starter med deres fordeling. Herefter fortsættes med Youth Meeting 

og Step Up. Hensigten med denne fremgangsmåde er at sikre, at de forskellige Lokalforeninger 

kan nå at snakke sammen i regionerne for fx at have en strategi A og B for aldersgrupper og 

destinationer (med henblik på evt. samarbejde mellem naboforeninger i de tre regioner). For-

målet er, at vi forhåbentlig kan sikre, at alle lokalforeninger får mulighed for en hensigtsmæssig 

fordeling af programmer på aldersprofilerne.  

Årets fordeling skal godkendes af udvalgsformænd og DL og skal være endelig senest 1. okto-

ber af hensyn til lokalforeningernes planlægning af informationsaftener, kontaktpersonar-

bejde etc.  

Lokalforeninger, udvalgsformændene eller DL kan gøre indsigelse mod fordelingen senest tre 

dage efter fordelingsmødets afslutning. Indsigelse/kommentarer rettes til Daglig Ledelse. Pro-

cessen efter selve fordelingsmødet frem mod en endelig fordeling kan nu følge to spor. 
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Spor 1 - der gøres ikke indsigelse 
Hvis DL ikke modtager indsigelser fra lokalforeninger/programudvalg og ikke selv fin-

der anledning til at gøre indsigelse, vedtager DL den foreløbige fordeling som årets en-

delige fordeling og meddeler umiddelbart efter fristen dette til udvalg og lokalforenin-

ger. 

Spor 2 - der gøres indsigelse 
DL udarbejder i tilfælde af indsigelse(r) hurtigst muligt (med frist på tre dage) en anbe-

faling til endelig fordeling i form af et dokument, der bl.a. belyser 

• om deltagelse i de dansk afholdte camps er fordelt på forskellige lokalforeninger 

• om aldersfordelingen på tilbud er geografisk spredt 

• om fordeling af korte/lange delegationer lever op til de enkelte lokalforeningers 

ønsker 

• om fordelingen med rimelighed afspejler lokalforeningernes afholdelse af pro-

grammer/aktiviteter i de seneste to år samt de planlagte programmer/aktivite-

ter i de følgende to programår. 

Endelig medtages indkomne indsigelser/kommentarer, og dokumentet sendes i høring 

til programudvalgsformændene med en svarfrist på tre dage, hvorefter DL med evt. 

kommentarer i betragtning beslutter årets endelige fordeling.  

Lokalfordelingerne må IKKE melde noget ud om det kommende års programtilbud til medlem-

mer, på diverse platforme e.l., før årets fordeling er endeligt vedtaget og meldt ud fra Daglig 

Ledelse. 
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Flowchart, der illustrerer processen 

 

Fordeling af individuelle pladser 
Seminar Camp- og Børnebyudvalget udbyder individuelle pladser med samme aldersprofil: Se-

minar Camp-deltager og JC. De to udvalg skal derfor, inden ansøgere får svar på deres ansøg-

ning, informere hinanden om ansøgere og deres planer for tildeling af plads. Dette skal sikre, 

at ansøgere ikke tildeles flere programmer på samme tidspunkt, samt at individuelle pladser 

ikke fordeles på få ansøgere i samme år.
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Fordeling på Stormøde - ”rullet” 
Børneby-, Youth Meeting og Step Up-udvalgene benytter samme fordelingsnøgle, men for-

skudt, så de forskellige lokalforeninger ikke har samme placering i rullet i de tre fordelinger i 

samme år. Der indlægges korte pauser mellem programmerne.  

Hensigten med denne fremgangsmåde er at sikre, at de forskellige Lokalforeninger kan nå at 

snakke sammen i regionerne for fx at have en strategi A og B for aldersgrupper og destinationer 

(med henblik på evt. samarbejde mellem naboforeninger i de tre regioner).  

Formålet er, at vi forhåbentlig kan sikre, at alle lokalforeninger får mulighed for en hensigts-

mæssig fordeling af programmer på aldersprofilerne.  

Årstal i tabellerne herunder henviser til de år, hvor camps afholdes, dvs. rækkefølgen er til Stor-

mødet året før. 

Børneby 
Nr. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. * Amager Aalborg-

Nordjylland 

Roskilde Nordsjæl-

land 

Midtjylland Storstrøm Hareskov-

Værløse 

Fyn & Sydjyl-

land 

* Vestsjæl-

land 

2. Fyn & Sydjyl-
land 

Vestsjælland Amager Aalborg-
Nordjylland 

Roskilde * Nordsjæl-
land 

* Midtjylland * Storstrøm Hareskov-
Værløse 

3. Storstrøm * Hareskov-
Værløse 

* Fyn & Syd-
jylland 

Vestsjælland Amager Aalborg-
Nordjylland 

Roskilde Nordsjæl-
land 

Midtjylland 

4. Nordsjæl-
land 

Midtjylland Storstrøm Hareskov-
Værløse 

Fyn & Sydjyl-
land 

* Vestsjæl-
land 

* Amager Aalborg-
Nordjylland 

Roskilde 

5. Aalborg-
Nordjylland 

Roskilde * Nordsjæl-
land 

Midtjylland Storstrøm Hareskov-
Værløse 

Fyn & Sydjyl-
land 

Vestsjælland Amager 

6. Vestsjælland Amager Aalborg-
Nordjylland 

* Roskilde Nordsjæl-
land 

Midtjylland Storstrøm * Hareskov-
Værløse 

Fyn & Sydjyl-
land 

7. Hareskov-
Værløse 

Fyn & Sydjyl-
land 

Vestsjælland * Amager * Aalborg-
Nordjylland 

Roskilde Nordsjæl-
land 

Midtjylland Storstrøm 

8. * Midtjylland * Storstrøm Hareskov-

Værløse 

Fyn & Sydjyl-

land 

Vestsjælland Amager Aalborg-

Nordjylland 

Roskilde * Nordsjæl-

land 

9. Roskilde Nordsjæl-

land 

Midtjylland Storstrøm * Hareskov-

Værløse 

Fyn & Sydjyl-

land 

Vestsjælland Amager Aalborg-

Nordjylland 

* Sender delegation til de to danske børnebyer. Disse indgår som et bundet valg i 2. gennemløb 

af fordelingen.  

• Hvert år sender Region 1 til DK (Amager - Hareskov-Værløse - Nordsjælland) 

• I ulige år sender Region 2 til DK (Storstrøm - Roskilde - Vestsjælland) 

• I lige år sender Region 3 til DK (Aalborg-Nordjylland - Midtjylland - Fyn & Sydjylland) 
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5 min pause 

Youth Meeting 
Man skal tilstræbe at de danske delegationer bliver fordelt jævnt i alle regioner og gerne til en 

anden region end den som afholder. 

Når en LF melder pas, kan de ikke tildeles en anden delegation i samme aldersgruppe/eller 

tidsperiode (påske, sommer eller nytår), men kan komme på venteliste til en anden alders-

gruppe/tidsperiode 

Hvis der skal fordeles tilbageleverede delegationer og/eller ekstra tildelte delegationer, følges 

rækkefølgen, derfra hvor delegationerne ”slap op”. 

Nr. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. Fyn & Sydjyl-
land 

Vestsjælland Amager Aalborg-
Nordjylland 

Roskilde Nordsjæl-
land 

Midtjylland Storstrøm Hareskov-
Værløse 

2. Storstrøm Hareskov-
Værløse 

Fyn & Sydjyl-
land 

Vestsjælland Amager Aalborg-
Nordjylland 

Roskilde Nordsjæl-
land 

Midtjylland 

3. Nordsjæl-

land 

Midtjylland Storstrøm Hareskov-

Værløse 

Fyn & Sydjyl-

land 

Vestsjælland Amager Aalborg-

Nordjylland 

Roskilde 

4. Aalborg-
Nordjylland 

Roskilde Nordsjæl-
land 

Midtjylland Storstrøm Hareskov-
Værløse 

Fyn & Sydjyl-
land 

Vestsjælland Amager 

5. Vestsjælland Amager Aalborg-
Nordjylland 

Roskilde Nordsjæl-
land 

Midtjylland Storstrøm Hareskov-
Værløse 

Fyn & Sydjyl-
land 

6. Hareskov-

Værløse 

Fyn & Sydjyl-

land 

Vestsjælland Amager Aalborg-

Nordjylland 

Roskilde Nordsjæl-

land 

Midtjylland Storstrøm 

7. Midtjylland Storstrøm Hareskov-
Værløse 

Fyn & Sydjyl-
land 

Vestsjælland Amager Aalborg-
Nordjylland 

Roskilde Nordsjæl-
land 

8. Roskilde Nordsjæl-

land 

Midtjylland Storstrøm Hareskov-

Værløse 

Fyn & Sydjyl-

land 

Vestsjælland Amager Aalborg-

Nordjylland 

9. Amager Aalborg-
Nordjylland 

Roskilde Nordsjæl-
land 

Midtjylland Storstrøm Hareskov-
Værløse 

Fyn & Sydjyl-
land 

Vestsjælland 
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5 min pause 

Step Up 
Nr. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. * Nordsjæl-
land 

Midtjylland Storstrøm Hareskov-
Værløse 

Fyn & Sydjyl-
land 

Vestsjælland Amager Aalborg-
Nordjylland 

Roskilde 

2. Aalborg-

Nordjylland 

Roskilde Nordsjæl-

land 

Midtjylland * Storstrøm * Hareskov-

Værløse 

Fyn & Sydjyl-

land 

Vestsjælland Amager 

3. Vestsjælland * Amager Aalborg-
Nordjylland 

Roskilde Nordsjæl-
land 

Midtjylland Storstrøm Hareskov-
Værløse 

Fyn & Sydjyl-
land 

4. * Hareskov-
Værløse 

Fyn & Sydjyl-
land 

Vestsjælland Amager Aalborg-
Nordjylland 

Roskilde * Nordsjæl-
land 

* Midtjylland Storstrøm 

5. Midtjylland Storstrøm * Hareskov-
Værløse 

* Fyn & Syd-
jylland 

Vestsjælland Amager Aalborg-
Nordjylland 

Roskilde Nordsjæl-
land 

6. Roskilde Nordsjæl-

land 

* Midtjylland Storstrøm Hareskov-

Værløse 

Fyn & Sydjyl-

land 

Vestsjælland * Amager Aalborg-

Nordjylland 

7. Amager * Aalborg-

Nordjylland 

* Roskilde * Nordsjæl-

land 

Midtjylland Storstrøm Hareskov-

Værløse 

Fyn & Sydjyl-

land 

* Vestsjæl-

land 

8. Fyn & Sydjyl-

land 

Vestsjælland Amager Aalborg-

Nordjylland 

Roskilde Nordsjæl-

land 

Midtjylland Storstrøm * Hareskov-

Værløse 

9. * Storstrøm Hareskov-
Værløse 

Fyn & Sydjyl-
land 

* Vestsjæl-
land 

* Amager * Aalborg-
Nordjylland 

* Roskilde Nordsjæl-
land 

Midtjylland 

* Sender delegation til de to danske Step Ups. Disse indgår som et bundet valg i 2. gennemløb 

af fordelingen. I år med tre danske Step Ups sender en lokalforening fra hver region til en dansk 

Step Up. I år med to danske Step Ups følges nedenstående: 

• Hvert år sender Region 1 til DK (Amager - Hareskov-Værløse - Nordsjælland) 

• I lige år sender Region 2 til DK (Storstrøm - Roskilde - Vestsjælland) 

• I ulige år sender Region 3 til DK (Aalborg-Nordjylland - Midtjylland - Fyn & Sydjylland) 
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