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Arbeidsplan 2021 

 

Visjon for Kretsen: 

Vi skal bli en aktiv krets der speiderarbeidet øker, grupper som har utfordringer får hjelp og 

medlemmene opplever speiderideen. 

 Mål for Kretsen: 

I løpet av 2021 skal den nye kretsen opprettholde aktivitetsnivået samt få et fungerende 

styre, kretsapparat og kretskontor.  

Delmål: 

● Gruppene skal oppleve et styre, kretsapparat og kretskontor som er der for 
dem. Kretsapparatet skal være synlig og kunne bidra til operativ drift i 
gruppene som ønsker det i den grad det er mulig. 

● Medlemmene skal oppleve å kunne delta på kretsarrangementer der de føler 
seg hjemme. 

● Økonomi og annet organisatorisk skal ha prinsipper som danner grunnlag for 
drift for både gruppe og krets. Kretsen ønsker å gjøre speiding mer attraktiv 
for offentlige støtteordninger. 

● Tilby en god lederstart og ledertrening 
● Alle ombud skal være operative og aktivt følge opp arrangementer for sin 

«aldersgruppe» 

 

 

Hva  Ansvarlig 

  

Bistå grupper med å bygge opp ett rovermiljø  Roverombudet 

Tilby Koloni, Flokk eller tropp, veiledning i enheten Lederombudet 

Tilby ledere som trenger noen å snakke med, støtte og oppfølging Lederombudet 

Speiderhus/hytte mediepakker – Skilt, banner, seil, oppslagstavle, 
innramming, mm. 

Mediaombudet 

Dronefilming av steder og arrangementer Mediaombudet 

Bistand til gruppene med nettside, mediadrift, mm.  Mediaombudet 

Bistand hytte/Speiderhus – Prosjekt som gir nullkostnad for 
gruppen, tilstandsrapport, mulighetsanalyse, søknader, 
oppussingsplaner, utleie, mm 

Eiendomsombudet/ansatt 

Bistand nye hytter/gapahuker Eiendomsombudet/ansatt 

Bistand båter/skuter Eiendomsombudet/ansatt 
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Hva  Ansvarlig 
Bistand til gruppene i opplæring min speiding Ansatt 

Bistand til gruppene økonomi –  søknader – regnskap og bruk av 
f.eks Spond 

Ansatt 

Særlig tilby støtte til etablering av nye enheter i 2 til 3 grupper. Ansatt 

Tilby gruppene ferdige programpakker til alle enhetene Ansatt i samarbeid med 
Småpeider- og 
speiderombudet 

Bistand praktisk vervearr., etc Ansatt 

  

Etablere ordningen satsningsgruppe og veivisergruppe  Egen komiteé 

  

 

NB! Ansvarlig er de som tar initiativ, men ikke nødvendigvis de som gjennomfører 

 

 

mailto:vestmarka@speiding.no

