
 

 

  

AÐALFUNDUR CISV 12. OKTÓBER 2011 

Skýrsla stjórnar 

Starf stjórnar var með 
hefðbundnu sniði  síðasta 
starfsár.  Haldnir voru um 20 
stjórnarfundir og einnig voru 
boðaðir fundir með nefndum 
félagsins: Fararstjóraþjálfun, 
búðarnefnd, ritnefnd og 
styrkjarnefnd. Í upphafi 
starfsárs var fundað með 
Súfí, unglingadeild, og farið 
yfir dagskrá vetrarins. Stjórn 
vill þakka nefndarmönnum 
fyrir vel unnin störf síðasta 
starfsári.  
Starf stjórnar snérist að miklu 
leyti um unglingabúðirnar 

sem haldnar voru á Hellu í 
sumar  og samskipti við 
Alþjóðaskrifstofuna (IO) 
Tveir fulltrúar stjórnar fóru á 
alþjóðaþing CISV og var það 
haldið á Balí þetta árið. Þar 
voru mikil fundarhöld og 
fyrirlestrar sem munu nýtast 
í starfinu hér heima. Einnig 
hófst þarna undirbúningur 
fyrir næsta sumar.  
  

Óhætt er að segja að umsóknir fyrir sumarið 2011 hafi 
farið langt fram úr væntingum. Fyrstu hóparnir voru 
orðnir fullmannaðir strax í byrjun september 2010 og 
síðan í framhaldinu mynduðust biðlistar í 
sumarbúðir fyrir alla aldurshópa.  
Opinn kynningarfundur var haldinn í september og 
síðan í byrjun nóvember var annar fundur þar sem 

allir þeir sem höfðu sótt um fyrir sumarið 2011 voru 
boðaðir og fengu þá tækfiæri til að hitta þá sem voru í 
sama hóp og þeir í fyrsta sinn og með fararstjóra.   

Þátttakendur sumarið 2011 

Sumarið 2011 

Sumarbúðir 11 ára 
Kólumbía, Finland, 
Þýskaland, Noregur, Svíþjóð, 
2x Brasilía, Kanada, Equador 
og Indland. 

Bandaríkin, Ísland, Japan 
og Mexikó 

Portúgal og Bandaríkin 

Guatemala 

Unglingabúðir 14/15 ára 

Unglingaskipti 12-13 ára 

Youth meeting 12 -13 ára 

Námstefnubúðir 17 -18 ára 

JC 16 -17 ára 
 
Brasilía, Spánn, Kórea og 
Indland 

2x Bandaríkin, 2xKólumbía, 
3xBrasilía, Noregur, 
Filippseyjar og 2xNýja sjáland 
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Haldnar voru unglingabúðir 
fyrir 14 ára á Hellu síðast liðið 
sumar frá 1. – 23. júlí. Þarna 
mættu 9 þjóðir  (45 manns) 
ásamt 5 starfsmönnum frá 
Íslandi og Eistlandi. Síðan eru 
ótaldir þeir frábæru CISVarar 
sem aðstoðuðu meðal annars í 
eldhúsinu og við allt það sem 
viðkom búðunum á meðan þeim 
stóð.  

Þema búðanna var Action / 
Reaction.  

Búðirnar fóru að öllu leyti vel 
fram og fóru allir heim með 
frábærar minningar.  

 

Unglingabúðir á Hellu 2011 

Unglingabúðir eru 3ja 
vikna búðir og eru fyrir 
14 eða 15 ára unglinga.  

Unnið er samkvæmt 
fyrirfram ákveðnu þema 
og sjá unglingar um að 
skipuleggja dagskrá í 

samstarfi við fararstjóra. 

Unglingadeildin stóð fyrir þrem útilegum (mini-
camp) á síðasta starfsár og aðstoðuðu síðan 
fararstjóra við útilegu sem haldin var fyrir alla sem 
fóru út í sumar.  
Útilegum hefur verið skipt upp fyrir 9 – 13 ára og 
síðan 14 ára og eldri og hefur þetta verið að koma 
vel út.  Í útilegu fyrir 14 ára sem haldin var í vor þá 
skoraði CISV Ísrael á Ísland að gera myndband og 
var það síðan birt á youtube, var mjög skemmtilegt 
verkefni.  
Tveir fulltrúar fóru á EJBM og fengu fullt af 
hugmyndum fyrir starfið hér á Íslandi.  
Starf unglingadeildarinnar hefur verið að eflast 
síðustu ár og er markmiðið að virkja fleiri til 
þátttöku og skipulagningar á dagskrá SÚFÍ. 
Í haust hófst starfið á því að það var haldinn NJBM 
(national junior branch meeting)  í fyrsta sinn á 
Íslandi og farið í gegnum ýmis CISV málefni. 

Unglingadeildin SÚFÍ 

Fararstjórar og starfsfólk 
unglingabúðanna á Hellu í sumar. 

Continued on page 4 


