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Kommissorium for Youth Meeting-udvalget 
1. Formål 

1.1. Være kommunikationsled og formidler af ideer og erfaringer mellem Educational 
Programmes Committee og det tilknyttede Regional Delivery Team, det danske na-
tionale uddannelsesudvalg (NUDD), lokalforeningerne og CISV Danmark. 

1.2. Implementere, vedligeholde og understøtte Youth Meeting-programmet i alle dets 
aspekter i Danmark. 

2. Udvalgets opbygning 
2.1. Udvalgets formand vælges på et Hovedbestyrelsesmøde og har ansvaret for rekrut-

tering af øvrige medlemmer, jf. Hovedbestyrelsens forretningsorden. 
2.2. Konstitution af udvalget foregår internt.  
2.3. Det tilstræbes, at udvalget består af minimum to medlemmer. 

3. Arbejds- og ansvarsområder 
3.1.   Administration 
3.1.1. Sikre, at det danske interne informationsmateriale vedrørende Youth Meeting-pro-

grammet er ajourført, samt at lokalforeningernes Youth Meeting-kontaktpersoner 
har viden om det. 

3.1.2. Sikre, at lokalforeningernes Youth Meeting-kontaktpersoner får viden om relevant 
nyt materiale fra International Office samt fra internationale udvalg og andre in-
stanser. 

3.1.3. Medvirke ved delegationsfordeling til lokalforeningerne på fordelingsmødet og ef-
terfølgende forestå opfølgning og sparring ved ændringer i fordelingen. 

3.1.4. Vurdere og behandle dispensationsansøgninger fra lokalforeninger, Youth Mee-
ting-kontaktpersoner og stabe. Hvor det er relevant, informerer eller rådfører Youth 
Meeting-udvalget sig med National Risk Manager / Daglig Ledelse / International 
Office. 

3.1.5. Udarbejde rapporter og formularer (i samarbejde med National Sekretær), der hø-
rer under Youth Meeting-udvalget, til national og internationalt kontor samt over-
holde nationale og internationale deadlines. 

3.1.6. Samle og opbevare relevant materiale. 



 

 CISV Danmark 
Bornholmsgade 1, kld. 
1266 København K 

 
office@dk.cisv.org  

www.cisv.dk 

3.2. Økonomi 
3.2.1. Udfærdige budget for udvalgets arbejde i samarbejde med landskasserer og over-

holde dette. 

3.3. Kommunikation og samarbejde 
3.3.1. Samarbejde med alle CISV Danmarks udvalg bl.a. med henblik på at skabe natio-

nale aktiviteter på tværs af udvalg, interesseområder, holdninger m.v. 

3.4. Træning og udvikling 
3.4.1. Sikre uddannelse og udvikling af Youth Meeting-udvalget med særligt henblik på 

rekruttering af nye udvalgsmedlemmer. 
3.4.2. Udvikle Youth Meeting-programmet gennem udveksling af ideer og erfaringer med 

internationale instanser, øvrige nationale Youth Meeting-udvalg og danske lokal-
foreninger samt ved at deltage i internationale arrangementer. 

3.4.3. Sikre, i samarbejde med NUDD, at der findes egnede trænere til undervisning af del-
tagere, ledere og stabsmedlemmer, på uddannelsesweekends (UW’er)  

3.4.4. Udarbejde undervisningsmateriale, i samarbejde med NUDD, til UW’er. 
3.4.5. Udvikle det danske evalueringsmateriale, i samarbejde med NUDD. 

3.5. Aktiviteter 
3.5.1. Støtte og vejlede lokalforeningerne ved planlægning og gennemførelse af aktivite-

ter, der hører under Youth Meeting-programmet.  
3.5.2. Støtte og vejlede stabsmedlemmer ved planlægning og gennemførelse af aktivite-

ter, der hører under Youth Meeting-programmet. 
3.5.3. Forestå evaluering, i samarbejde med NUDD og lokalforeningerne, af deltagere, le-

dere og stabsmedlemmer efter endt aktivitet. 
 


