
  

Skýrsla stjórnar CISV á Íslandi 
Starfsárið 1. okt 2015 – 30. sept 2016 

Stjórn hittist reglulega á síðasta starfsári.  Stjórn er skipuð fimm stjórnarmönnum sem 
skipta með sér verkum, formaður, gjaldkeri, ritari og meðstjórnendur.  

Starfsárið fór að mestu leiti í það að skipuleggja sumarið 2016 en við fengum úthlutað 
eftirfarandi sumarbúðum:  

Sumarbúðir 11 ára:  
Kólumbía / Bogota  
Ísland / Seltjarnarnes 
Filippseyjar / Manilla 
Spánn / Barcelona  
Bandaríkin / Columbus 

Youth Meeting  
Portúgal / LIsbon (14 - 15 ára)  
Kanada / Halifax (14 - 15 ára) 

Unglingabúðir (Step up) 
Tyrkland - Bursa 

Jc 16 – 17 ára  
Ísland - kvk og kk 

Seminar fyrir 17 – 18 ára  
Frakkland / Isere - kvk og kk (sendum bara 1) 
Þýskaland / Lörrach - kvk og kvk (sendum bara 1) 
Guatemala / Guatemala city - kk og kvk  

Í heildina eru þetta því 40 börn og ungmenni og síðan 8 fararstjórar sem fóru á okkar 
vegum starfsárið 2015– 2016. Ágætlega gekk að fylla í þau pláss sem voru í boði.  
Við héldum síðan 11 ára búðir hér á Íslandi í sumar og gengur þær bara alveg ágætlega og 
það fóru glöð og hamingjusöm börn heim eftir þær. Starfsfólk búðanna stóð sig ótrúlega vel 
og þökkum við þeim fyrir vel unnin störf í þágu félagsins. Síðan má ekki gleyma því 
ómetanlega starfi sem foreldar lögðu til félagsins síðasta starfsár. Þau framlög eru mikils 
virði og gerir það að CISV á Íslandi getur haldið uppi góðu starfi og haldið flottar búðir.  



Samkvæmt þeim upplýsingum sem við höfum gekk sumarið eins vel og mögulegt var. Mörg 
börn og ungmenni komu heim með fullt nýjum vinum og nýja reynslu eftir ótrúleg ævintýri 
sumarsins.   

Þrír fulltrúar félagsins fóru og tóku þátt í þjálfun á vegum CISV International síðasta vor. 
Það voru þau Arnór F. Reynisson sem tók þátt í TTT (Training The Trainers), Eva 
Jóhannsdóttir sem tók þátt í Chapter development og Halldóra Þ. Jónsdóttir sem tók þátt í 
Rism management training.   

Að öðru leyti hefur starfi verið með hefðbundnum hætti, stjórnin hefur lagt áherslur á innri 
uppbyggingu félagsins. Það er mat stjórnar að sú vinna hafi gengið mjög vel.  

      f.h. stjórnar CISV á Íslandi 

       Halldóra Þ. Jónsdóttir  
        formaður CISV á Íslandi.  


