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Div fra Kretsen


Registrert 1598 medlemmer – 1226 har betalt – MAO 372 som ikke har betalt



På Nettsiden ligger oversikt over utstyr til utlån. Det kommer mer



Det er en oversikt over grupper i kretsen med link til nettside. Sjekk om det
stemmer



Dokumentarkivet inneholder både referater, terminliste, arbeidsplan, pdf
filer, beredskapsplan, skjemaer for gjennomføring av arrangementer i
kretsregi, utleggsskjemaer, mm



Kretsmerker sendes gruppene – Deretter kjøpes på Speidersport

Gruppesatsningsprogram
I visjonen – Grupper som har utfordringer får hjelp

Delmål – Gruppene skal oppleve kretsapparat som er der for
dem, der man også bidrar i operativ drift.
Alle kan få litt bistand nå og da, men for at bistand skal gi
ordentlig effekt, må det noe mer til:

Gruppesatsningsprogram

En satsningsgruppe er en speidergruppe
som har god drift i enkelte elementer av
en komplett speidergruppe, men som har
utfordringer i andre deler.

For eksempel kan det være speidergruppe
som har en aktiv tropp, men mangler
flokk. Det kan være mangel på
gruppeledelse, mangel på lokaler eller
mindre bra drift av dem. Det kan være at
gruppen mangler ledere, har kun foreldre
uten speiderbakgrunn, mangler speidere i
ungdomskolealder, dårlig økonomi, lite pr
og reklame utad, osv.

En veivisergruppe er en speidergruppe
som har god drift i alle enheter, eller har
vært en satsningsgruppe og som ønsker
å videreutvikle gruppen.
For eksempel kan det være
speidergruppe som har en aktiv
førerpatrulje eller rovere, som trenger
nye utfordringer på en høyere nivå. Det
kan være en flokk eller tropp, som
ønsker å heve kvaliteten i aktivitetene.
Det kan være en gruppe som sammen
trenger nye utfordringer.

Gruppesatsningsprogram

- Skrive en søknad

- Må være villig til å ta imot bistand
- Tidsramme:
- 3mnd innledene fase
- 6mnd operativ fase
- 3mnd evaluering med videreføring
- Koordinator, ansatt, ombud
- Satt av 37.000,- pluss midler i ombud
media, kretsstyret og ansattressurs

- Skrive en søknad
- Må være villig til å ta imot bistand
- Tidsramme:
- 3mnd innledene fase
- 6mnd operativ fase
- 3mnd evaluering med
videreføring

- Koordinator, ansatt, ombud
- Satt av 17.000,- pluss midler i ombud
media, kretsstyret og ansattressurs.
Pluss midler til Trekløver Gilwell,
lederkurs i andre kretser/utlandet.

Restarting/nystarting av grupper


Kretsstyret har ett ansvar for restarting/nystarting og vi har vedtatt vekst



Kretsen har 35 grupper hvorav 5 sovende. I løpet av de siste 20 årene har 30 grupper blitt nedlagt



Det er 144 barneskoler i våre fire kommuner



Totalt er det 46000 barn og unge på de skolene som er i speideralder.



Styret har avdekket 8-9 områder der det ikke er dekning/god dekning i dag



1.steg er kartlegging av sovende grupper – dette arbeidet har startet.



Neste er å få noen av dem i gang og starte nye



Styret har laget en plan med mange måter å starte grupper på, samt holde dem i drift

Direktemedlemmer / støttemedlemmer
Ikke alle ønsker å slutte
- Direkte medlem forbund, krets, gruppe
- St. Georgsgildene
De som ikke ønsker å slutte er viktig ressurs
som skal settes pris på og ivaretas
Relanserer derfor Direkte medlem

Ombud


Småspeider – trenger folk



Speider -



Rover -



Leder -



Media – pakke hus/hytter og beachflagg. Samling før sommeren



Eiendom – Hytter og hus oversikt. Hytter «til overs»

Kretskontoret



Nyansettelser – intervjuer neste uke

-

Bidra til vekst og utvikling

-

Støtte speidergrupper som trenger vekst og bistå ved nyetablering

-

Lage og tilgjengeliggjøre møteopplegg for enheter i speidergrupper.

-

Støtte ombudene i Kretsapparatet

-

Drifte nettsider og sosiale medier

-

Presse og markedsføring.

-

Andre forefallende oppgaver

Kretsting
SAKSLISTE
1.

Konstituering

2.

Årsmelding 2020

3.

Regnskap 2020

4.

Innkomne saker

5.

1.

Leikvinjar

2.

Vekstfond

Valg

Strandheim/Skogsborg

Strandheim

Skogsborg

Terminliste
-

Fagkveld koloni/flokk - avlyses

-

Hiort – avlyst

-

Fagkveld Tropp – Utsettes – Tema Kretsbanner /NM

-

Førstehjelpskurs – flytte fra 19/3 til nærmere sommeren. Dato kommer.

-

Påskeleir på fjellet – Ser an

-

Bever/småspeiderkonkurransen – mulig en rundløype flere steder i
kretsen

-

Kretsbannerkonkurransen og NM

-

Speidingens dag kretsen 5/6-2021. Tenkt som et kickoff for kretsen.

-

Inspirasjonstur evt. høsten

-

Sommerleirer

