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Procedure for tildeling af RTF-pladser 
Vedtaget på Hovedbestyrelsesmøde d. 20/9-2020 
Præcisering vedr. RTF tilføjet af Daglig Ledelse d. 13/2 -2023 

Regionale træninger i CISV 
CISV International afholder hvert år 2-3 regionale træningsfora (RTF’s) i hver region. CISV Dan-

mark tilhører regionen Europe, Middle-East and Africa. På de enkelte træninger tilbydes der 

forskelligartede træninger af fire dages varighed - fx Chapter Development, Step Up Training, 

Mosaic Training og Train The Trainers (TTT). 

Læs mere om RTF her: https://cisv.org/resources/training/find-international-training/ 

Procedure for tildeling af RTF-pladser 
Hvis du vil på en regional træning gennem CISV Danmark, skal du søge en plads gennem det 

udvalg, hvis emne du skal trænes inden for. Har du fx som udvalgsmedlem eller kontaktperson 

brug for at blive trænet i Interchange-programmet, skal du søge en plads hos Interchange-ud-

valget. Skal du trænes i at træne andre, skal du søge om en plads på en TTT gennem det Nati-

onale Uddannelsesudvalg (NUDD). 

CISV Danmark forventer, at udvalg sender deltagere afsted med det formål, at de giver noget 

tilbage til organisationen de kommende år, efter træningen har fundet sted. 

Udvalg får tildelt et antal pladser alt efter, hvad de har budgetteret med og efterfølgende fået 

godkendt af Hovedbestyrelsen (HB). Distribuerede pladser rapporteres til den nationale repræ-

sentant på national.representative@dk.cisv.org. 

Kan et udvalg ikke distribuere dets tildelte pladser, kan pladserne videregives til Daglig Ledelse 

(DL), som kan videregive restpladserne til de, der måtte søge en plads uafhængigt af et udvalg. 

Har Step Up-udvalget fx fået tildelt tre pladser, men kan kun udfylde to, kan de give den sidste 

plads til DL, som kan videregive denne til et andet udvalg, der det gældende år måtte mangle 

en ekstra plads.  

Når du er blevet godkendt til at skulle på en RTF, skal du tage kontakt til CISV Danmarks natio-

nale repræsentant, som har overblik over, hvem der skal afsted på den enkelte RTF, og som 

kan sætte alle, der skal afsted i kontakt med hinanden.  

https://cisv.org/resources/training/find-international-training/
mailto:national.representative@dk.cisv.org
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TTT 
Deltagelse i TTT-træningen skal altid godkendes af NUDD, også hvis et andet udvalg eller DL vil 

sende en person på TTT. 

Seminar Camp 
CISV Danmark betaler for træning af en Seminar Camp stab, da denne træning ikke tilbydes af 

NUDD i Danmark på vores uddannelsesweekends. Dette gælder også, hvis der deltager en in-

ternational stab på Seminar Camp’en. Dog dækker CISV Danmark kun for udgifter til træning i 

den internationale stabs egen region. 

Betaling 
CISV Danmark betaler for transport og deltagelsesgebyr. Ofte bliver du bedt om at betale for 

deltagelsen kontant på RTF’en. Som udgangspunkt lægger den enkelte deltager ud og får be-

løbet refunderet af CISV Danmark. Hvis du ikke kan lægge ud, kan du få et a conto-beløb udbe-

talt af CISV Danmark.  

Det anbefales, at man i ’delegationen’ til den specifikke RTF koordinerer betaling og bestilling 

af transport sammen. 

Hvis du skal betale for RTF-deltagelsen på forhånd via bank-overførsel eller lignende, betaler 

CISV Danmark direkte. Du lægger kun ud, hvis betaling er kontant på selve RTF’en. 

Flybilletter skal bestilles gennem Unitas Rejser senest en uge efter, at du pr. mail får en bekræf-

telse på, at træningen gennemføres1. Af hensyn til bogholderi skal der ved bestilling hos Unitas 

Rejser tydeligt bemærkes, at der skal stå ”RTF (Værtsland)” på kvitteringen.  

DSB-billetter bestilles hos cisvbillet@dk.cisv.org.  

Ved begge løsninger sendes faktura direkte til CISV Danmark, så du ikke selv skal lægge ud. 

Tilmelding 
Du tilmelder dig en RTF på https://cisv.org/resources/training/find-international-training/rtf-

emea/. Er din deltagelse betalt af CISV Danmark, er det CISV Danmark, du deltager fra, og du 
skal derfor skrive CISV Danmark som afsender, også hvis du opholder dig i et andet land. 

 
1 Se https://www.cisv.dk/vaerktoejer/for-foraeldre-og-deltagere/om-rejser/  
 

mailto:mailto:cisvbillet@dk.cisv.org
https://cisv.org/resources/training/find-international-training/rtf-emea/
https://cisv.org/resources/training/find-international-training/rtf-emea/
https://www.cisv.dk/vaerktoejer/for-foraeldre-og-deltagere/om-rejser/
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Framelding 
Regler og frister for framelding er beskrevet i info-pack til den konkrete RTF, og skal altid sen-

des cc til den nationale repræsentant (national.representative@dk.cisv.org). Frameldingen 

skal ske inden den dato, der angives i den første info-pack. Framelder du for sent, skal du selv 

betale det gebyr, der er beskrevet i info-pack’en. 
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