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Gave- og forplejningspolitik 
Vedtaget på Hovedbestyrelsesmøde d. 19.9.2021 

Frivillighed 
CISV Danmark er en forening, der i videst mulig udstrækning er baseret på frivillighed. Det er 
således kun på CISV-kontoret, at der er lønnede medarbejdere. 

På godt og ondt er frivillighed som ressource svær at sætte pris på – dels helt bogstaveligt, da 
der er tale om ubetalelige indsatser i alle afkroge af foreningens virke og udførte opgaver, og 
dels i mere overført betydning, hvor man som frivilligt arbejdende CISV’er måske kan komme i 
tvivl, om ens indsats er værdsat. Endelig er der perioder og områder, hvor mængden af frivillige 
timer, der ydes i foreningen, er vidt forskellige – fx i forhold til de frivilliges alder og livssitua-
tion. 

At modtage forplejning under møder og aktiviteter eller en gave som tak for indsatsen vil derfor 
altid være en meget symbolsk handling, og vil aldrig kunne tolkes som en ”retfærdig” tilken-
degivelse og erkendtlighed af modtagerens indsats. CISV Danmarks gave- og forplejningspoli-
tik prøver imidlertid at opstille nogle rammer, der trods dette faktum afspejler en form for ”pro-
portionalitet” mellem erkendtlighedens værdi og den frivilliges indsats. 

Gaver 
Hvad er en gave i CISV Danmark? 
En gave kan være en afskedsmiddag eller et ”varigt minde” for indsatsen. CISV Danmark opfor-
drer til, at der i forbindelse med gaveindkøb gøres overvejelser om CISV’s principper for bære-
dygtighed.  

Hvem modtager gaver i CISV Danmark? 
CISV Danmark giver gaver som tak for indsatsen til medlemmer, der har varetaget følgende 
funktioner: 

• Medlem af Daglig Ledelse 
• Medlem af Hovedbestyrelsen 
• Udvalgsmedlem i et nationalt udvalg 
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o Programudvalgene - Børneby, Youth Meeting, Interchange, Step Up, Sem-
inar Camp, IPP og Mosaic 

o Risk Management 
o Uddannelsesudvalget (NUDD) 
o CISV for alle (CFA) 
o Junior Branch (JB) 
o Rejsepuljeudvalget. 

Der gives ikke en gave pr. position, man har bestridt, hvis man udtræder af flere positioner 
samtidig, men én gave. Man kan derimod godt have ydet en indsats i en årrække, modtage en 
gave og efterfølgende virke som frivillig i en anden gren af foreningen, hvor man ”optjener an-
ciennitet” på ny. 

Hvem overrækker gaver i CISV Danmark? 
Det er Daglig Ledelse hhv. udvalgene selv, der er ansvarlige for at indkøbe og overrække gaver. 
Det vil være naturligt, at det er formanden i Daglig Ledelse hhv. udvalg eller lokalforeninger, 
der overrækker gaven, når dette er muligt. Hvis valget falder på et varigt minde, opfordres der 
til, at en i kredsen, der kender gavemodtageren godt, evt. indhenter en ”ønskeliste”. 

Det kan evt. aftales med et frivilligt medlem, der stopper, at en takkemiddag erstatter en gave. 
I så fald kan beløbet for gaven konverteres til forplejning. 

”Trappestigen” for gavebeløb 
Nedenstående ”trappestige” tager udgangspunkt i det beløb, der er skattefrit at modtage en 
gave for: 720 kr. 1 

Aktiv i op til to år (en programsæson eller en valgperiode) - maxbeløb 200 kr. 
Aktiv i to-fem år 200-500 kr. 
Aktiv i over fem år 500-700 kr. 

Forplejning 
I forbindelse med mødeaktivitet er det naturligt, at mødedeltagerne i fællesskab sørger for at 
der er forplejning under mødet - fx snacks, frugt, kolde og varme drikkevarer og et måltid, der 
matcher mødetidspunktet. 

 
1 Niveau 2020 
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Udgifter til forplejning bør aldrig overstige 150 kr. pr. deltager i mødet. 

CISV opfordrer til, at der årligt afholdes en ”takkemiddag” for de frivillige i Daglig Ledelse / ud-
valg, som indarbejdes i den løbende budgetlægning. I denne sammenhæng bør udgifterne pr. 
deltager beløbe sig til max 500 kr. 

 
APPENDIKS 
Opfordring til lokalforeninger  
CISV Danmark opfordrer lokalforeningerne om at være opmærksomme på gave- og forplej-
ningspolitikken samt tilstræbe at følge den i lokalforeningerne – fx i forbindelse med 

• udtrædelse af bestyrelsesarbejdet som fx 
o formand 
o næstformand 
o kasserer 
o Risk Manager 

• afrunding af camps – fx i form af takkemiddag med stabsgruppe og ledere 
• ledere på delegationer mødes med familierne til reunion. 

 


