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Sak 2.4: Innkalling 
Kretsstyret kaller inn til kretsting i Romsdal og Nordmøre Krets av Norges Speiderforbund. 
Tinget vil bli holdt 7. november på Batnfjorden skole. 
Kretstinget arrangeres i henhold til den vedtatte arrangementsliste for 2020. Innkalling med 
saksliste og saksdokumenter sendes tingets medlemmer minst to uker før møtet. 
Representasjon fra gruppene og en sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller 
medlem i gruppen skjer i tråd med Norges Speiderforbunds lover § 2-3-2, med de 
representanter som er innmeldt. 
 
Hver gruppe kan sende så mange observatører som de vil til kretstinget. Disse har talerett, 
men ikke stemmerett. Vi minner om at minst 1/3 av gruppen sine representanter skal være 
speidere eller rovere. 
 
2020 har vært et år preget av avlysninger og begrensninger. Når vi ser gjennom 
arrangementslisten og tiltaksplanen som var vedtatt for 2020 ser vi likevel at speidere, 
rovere og ledere i kretsen vår har vært flinke til å få gjennomført mye av det som var 
planlagt. 
 
Nå skal kretstinget vedta tiltaksplan og arrangementsliste for 2021. Kretsstyret legger frem 
tre forslag med ulikt ambisjonsnivå til tiltaksplan. Vi håper at gruppene gjennomfører et 
gruppeting der man diskuterer hvilket ambisjonsnivå man ønsker at kretsen skal ha. 
 
Velger kretstinget å gå for en tiltaksplan med høyt ambisjonsnivå vil det bety flere gode 
opplevelser og stadig bedre kvalitet på det vi driver med. Samtidig vil det også kreve innsats 
fra våre medlemmer, alle må bidra og alle må delta for at vi skal nå målene vi setter oss. 
 
Kretsstyret mener at det er viktig at vi i 2021 gjør noe sammen. Skal vi få til det, må 
speidere, rovere og ledere i gruppene ta sin del av ansvaret. Det er nå opp til delegatene å 
vedta en tiltaksplan og tilhørende arrangementsliste vi kan samarbeide om å leve opp til.  
 
Programmet for kretstinget blir slik: 
Fra kl. 10:30 Oppmøte - Registrering og lunsj 
11:30 Åpning av kretstinget 
17:00 Julebord  
 
Det blir åpnet for å delta digitalt for de som av smittevernhensyn ikke kan delta fysisk. 
Vi tar smittevern på alvor og følger selvfølgelig de retningslinjer myndighetene og Norges 
speiderforbund har vedtatt. 
 
Kretstinget med julebord koster 150,- per delegat/observatør. 
For digital deltakelse koster det 100,- per delegat. 
Dette faktureres gruppene etter kretstinget. Kretsstyret er teknisk arrangør for kretstinget. 
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Delegatene som ble valgt til Kretstingets årsmøte i 2020 er også delegater på dette 
kretstinget. 
For å kunne tilrettelegge best mulig, ønsker vi en tilbakemelding på hvem som deltar som 
normalt, hvem som deltar digitalt og hvem som er vara for de som eventuelt blir forhindret fra 
å delta. 
Forfall, endringer og nye delegater eller observatører meldes gruppevis til 
post@romnorkrets.no før 5. november. 
 
Velkommen til kretsting og julebord! 
 
 
 
Molde, 23. oktober 2020 
Patrick Gule 
Kretsleder  
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Sak 2.5: Saksliste 
SAK 1: Åpning 
SAK 2: Konstituering 

SAK 2.1: Godkjenning av representanter 
Kretstyrets innstilling: 
Representantene godkjennes. 

SAK 2.2: Forretningsorden 
Kretstyrets innstilling: 
Kretsstyrets forslag til forretningsorden godkjennes. 

SAK 2.3: Valg av 2 referenter 
Kretsstyrets innstilling: 
- 
- 

SAK 2.4: Godkjenning av innkalling 
Kretsstyrets innstilling: 
Innkallingen godkjennes. 

SAK 2.5: Godkjenning av saksliste 
Kretsstyrets innstilling: 
Sakslisten godkjennes. 

SAK 2.6: Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen 
Kretsstyrets innstilling:  
- 
- 

SAK 2.7: Valg av 3 medlemmer til å være tellekorps 
Kretsstyrets innstilling: 
-  
-  
-  

SAK 6: Tiltaksplan 2021 
- 

SAK 7: Arrangementsliste 2021 
Kretsstyrets innstilling: 
Kretsstyrets forslag til arrangementsliste for 2021 og fram til og med 
kretstingets årsmøte 2022 vedtas. 

SAK 9: Aktuell time  
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Sak 2.1: Kretstingets medlemmer 
Kretstingets sammensetning er regulert i Norges speiderforbunds lover § 2-3-2. 
 
Kretstinget består av kretsstyrets medlemmer og valgte representanter for gruppene. 
 
Gruppenes representanter til kretsting: 

● Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynt 10. betalende medlem i 
henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Dersom gruppen 
har valgt gruppeassistent er denne vararepresentant for gruppeleder. 

● Minst 1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere. Med rovere i 
denne sammenheng menes medlemmer som er 25 år eller yngre ved utgangen av 
det kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har slike representanter, 
mister gruppen disse stemmene. 

● Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer. 
 
En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter 
kretsens bestemmelser velge en representant til kretstinget for hvert påbegynt 50. medlem i 
sammenslutningen. 
 
Siste årsmelding kom fra forbundskontoret 12. januar, og baserer seg på tall fra 
medlemsregisteret per 31. desember 2019. 
 
Kretstingets medlemmer: 
 

  Funksjon Under 26 år (født 
etter 31.12.1993) 

 Kretsstyret 

1 Patrick Gule Kretsleder  

2 Markus Rånes Visekretsleder  

3 Silje Tonette Hammerø Kroknes Styremedlem x 

4 Hjalmar Hals Styremedlem  

5 Kim Atle Kvalvåg Styremedlem  
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  Funksjon Under 26 år (født 
etter 31.12.1993) 

 1. Batnfjord (35 medlemmer = 5 delegater, maks 3 over 25 år) 

6 Melissa Ranheim Speider x 

7 Silje Klungnes Leder  

8 Tim Magne Grønseth Rover x 

9    

10    

 

  Funksjon Under 26 år (født 
etter 31.12.1993) 

 Hustadvika Eide speidergruppe (36 medlemmer = 5 delegater, maks 3 over 
25 år) 

11 Annette Ugelstad Klavenes Gruppeleder  

12 Julia Tøsse Speider x 

13 Karina Amalie Hol Leder  

14 Noomi Breivik Stakvik Speider x 

15 Julianne Ugelstad Klavenes Speider x 

 

  Funksjon Under 26 år (født 
etter 31.12.1993) 

 2. Frei Rensvik (22 medlemmer = 4 delegater, maks 3 over 25 år) 

16    

17    

18    

19    
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  Funksjon Under 26 år (født 
etter 31.12.1993) 

 1. Fræna Elnesvågen (47 medlemmer = 6 delegater, maks 4 over 25 år) 

20 Felix Bergsvik-Hamar Speider x 

21 Kari Kjørsvik Leder  

22 Markus Alnes Ingolfsson Speider x 

23 Signe Linda Flateland Håseth Leder  

24    

25    

 

  Funksjon Under 26 år (født 
etter 31.12.1993) 

 3. Fræna Aureosen (26 medlemmer = 4 delegater, maks 3 over 25 år) 

26 Espen Løkseth Leder  

27 Synnøve Valle Leder  

28    

29    

 

  Funksjon Under 26 år (født 
etter 31.12.1993) 

 3. Rauma Isfjorden (11 medlemmer = 3 delegater, maks 2 over 25 år) 

30 May-Britt Præsttun Roald Gruppeleder  

31 Sevrin Dahle Sæterøy  Speider x 

32 Helene Ytterli Tokle Speider x 
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  Funksjon Under 26 år (født 
etter 31.12.1993) 

 4. Rauma Innfjorden (27 medlemmer = 4 delegater, maks 3 over 25 år) 

33 Kjetil Engen Gruppeleder  

34 Ådne Bruaset Engen Speider x 

35 Gunn Mari Berild Leder  

36 Marianne Gjerde Leder  

 

  Funksjon Under 26 år (født 
etter 31.12.1993) 

 Moldespeiderne (124 medlemmer = 14 delegater, maks 9 over 25 år) 

37 Bjørn Erik Hjellset Gruppeleder  

38 Anton Naastad Rover x 

39 Colin Nogva Gjølme Speider x 

40 Dag Erling Austvik Leder  

41 Fredrik Dahle Rover x 

42 Kristine Harstad Svehaugen Speider x 

43 Lars Andreas Melsæter Rover x 

44 Lars Mitsem Selbekk Rover x 

45 Ove Fiske Leder  

46 Petter Holsbø Angvik Speider x 

47 Rakel Karlstad Speider x 

48 Sindre Hammerø Kroknes Rover x 

49 Isabella Myrbostad Speider x 

50 Therese Qvam Heggertveit Speider x 
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  Funksjon Under 26 år (født 
etter 31.12.1993) 

 Representasjon fra Romsdal og Nordmøre Krets sine direktemedlemmer (4 
medlemmer = 1 delegat) 

51    

 

  Funksjon Under 26 år (født 
etter 31.12.1993) 

 Observatører 

201    

202    

203    

204    

205    

206    

207    

  209    

210    

211    

212    

213    

214    

215    

216    

217    

218    

219    
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Sak 2.2: Forretningsorden 
Konstituering (Norges speiderforbunds lover §§ 2-3-2, 2-3-3 og 2-3-4) 

1. Gruppene og en sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i 
gruppe skal melde inn sine representanter innen den frist som er satt i innkallingen. 
Kretsstyret, gruppene og en sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller 
medlem i gruppe kan gjøre endringer av sine representanter før åpningen av 
kretstingets møte den enkelte dag. Slike endringer må gjøres skriftlig. Kretstinget 
består av de representanter som er meldt inn og som har møtt. 

2. Gruppene og en sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i 
gruppe kan melde inn observatører til kretstingets møter. Observatører er ikke 
medlem av kretstinget. 

3. Kretstingets forretningsorden vedtas ved åpning av hvert møte i kretstinget og gjelder 
til den er vedtatt på neste møte i kretstinget. 

 
Møtets ledelse og protokoll (Norges speiderforbunds lover § 2-3-6) 

4. Møtet ledes av to valgte ordstyrere. 
5. Ingen representant har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak av 

forslagsstilleren. Observatører har talerett. Representanter som forlanger ordet til 
forretningsorden har ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å vedta taletid og 
sette strek med de inntegnede talere. 

6. Protokoll føres av to valgte referenter. 
7. I protokollen føres inn alle fremsatte forslag og de vedtak som er gjort, med antall 

avgitte stemmer for og imot. Dette gjelder både ordinære saker, valg og henstillinger. 
Navn på de representanter som har hatt ordet under de forskjellige sakene skal også 
føres i protokollen. 

8. Protokollen signeres av ordstyrerne, to valgte representanter og referentene. 
9. Utskrift av protokollen sendes representantene enten på papir eller elektronisk innen 

fire uker etter kretstinget 
 
Forslag og vedtak (Norges speiderforbunds lover § 2-3-5) 

10. Forslag til vedtak i de saker som er oppført på sakslisten og valg samt henstillinger 
kan fremsettes av kretstingets medlemmer. 

11. Alle forslag til de saker som er oppført på sakslisten, valg og henstillinger må 
innleveres skriftlig til ordstyrerne, undertegnet med representantens navn. 

12. Forslag kan ikke fremmes eller trekkes etter at strek er satt. 
13. Alle vedtak krever alminnelig flertall. Med dette menes mer enn halvparten av de 

avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. Ved stemmelikhet anses forslaget 
som falt. 

 
Valg (Norges speiderforbunds lover §§ 2-3-4, 2-3-5, 2-3-6 og 2-3-7) 

14. Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat, eller når en av 
representantene forlanger det. 

15. Det er tillatt med benkeforslag. Kandidaten skal være forespurt og skal ha akseptert 
nominasjon før benkeforslag kan fremsettes. 
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16. Om ingen kandidater får mer enn halvparten av stemmene gjennomføres valget i 
flere omganger. Den som får færrest stemmer går ikke videre til neste valgomgang. 
Ved stemmelikhet foretas omvalg. Om flere personer skal velges til samme verv kan 
inntil to kandidater velges i hver valgomgang. Hver representant kan da føre opp 
inntil to kandidater på stemmeseddelen. 

 
Henstillinger 

17. Under “Aktuell time” kan det fremmes forslag om henstillinger fra kretstinget til 
kretsstyret. Det stemmes over alle slike henstillinger. 

 
Annet 

18. Kretstingets møter er åpne for pressen. Møtene er også åpne for andre tilhørere i 
den grad det er plass til det. 
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Sak 6: Tiltaksplan 2021 

Speidere vil ut - Ambisjonsnivå 1: 

Forbundets langtidsmål 2015-2024: 
● Alle medlemmer utfordres gjennom relevante og spennende programaktiviteter og 

arrangementer. 
● Alle medlemmer har grunnleggende kompetanse innen det enkle friluftslivet. 
● Alle medlemmer utforsker naturen, og inviterer andre til å være med. 
● Alle medlemmer øker sin deltakelse i demokratiske prosesser i organisasjonen. 
● Speidere bidrar konstruktivt i samfunnsdebatten, og oppleves som engasjerte/inspirerende, 

løsningsorienterte og reflekterte. 
● Flere av våre medlemmer opplever verden gjennom internasjonal speiding, og kjenner 

tilhørigheten til en verdensomspennende bevegelse. 

Tiltak i kretsen: 
● Kretsen fortsetter ordningen med Uteliggermerket. 
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Patruljen tar ansvar - Ambisjonsnivå 1: 

Forbundets langtidsmål 2015-2024: 
● Alle medlemmer gjør sitt beste for at alle skal føle seg trygge, inkludert og verdsatt i 

speideren. 
● Alle nivåer i organisasjonen bruker patruljesystemet, og gruppene har aktive førerpatruljer. 
● Alle patruljene deltar jevnlig i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og -turer. 
● Alle rovere og ledere tar aktivt ansvar for sin egen lederutvikling gjennom å delta i forbundets 

ledertrening. 
● Alle ledere, rovere og patruljeførere er kjent med og bruker speidermetoden aktivt. 
● Alle ledere, rovere og patruljeførere er kjent med og bruker speiderprogrammet aktivt. 
● Flere av gruppene deltar i nasjonale eller internasjonale prosjekter, eller gjennomfører egne. 

Tiltak i kretsen: 
● Kretsen gir økonomisk støtte til de som deltar på lederkurs. 
● Kretsleder og visekretsleder gjennomfører et samarbeidsmøte med gruppelederne i kretsen. 

Forslag til tiltak i gruppene: 
● Gruppeleder deltar på samarbeidsmøte med kretslederen. 
● Alle ledere har gyldig politiattest. 
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 Speiding når flere - Ambisjonsnivå 1: 

Forbundets langtidsmål 2015-2024: 

● Flere barn og unge begynner i speideren, og flere av speiderne fortsetter i/går over til neste 
enhet. 

● Alle nåværende og nye medlemmer føler seg velkomne, og får muligheter til å ta ansvar og 
bidra med sin kompetanse. 

● Flere barn og unge får tilbud om speiding gjennom nystarting av grupper i områder med 
potensiale for speiding. 

● Alle grupper fokuserer på å gjøre seg attraktive gjennom ambisiøse aktiviteter, positiv 
synlighet, forenkling av rutiner og et godt ledermiljø. 

● Flere engasjerer seg i langvarige og kortvarige verv på alle nivåer i organisasjonen. 
● Flere grupper er synlige bidragsytere i lokalsamfunnet gjennom aktiviteter for ikkespeidere, 

prosjekter i nærmiljøet og lokale samarbeid. 
● Flere av forbundets prosjekter og satsinger skjer i samarbeid med andre nasjonale 

samfunnsaktører og internasjonale organisasjoner. 

Tiltak i kretsen: 
● Kretsstyret arrangerer et lederpleiearrangement. 

Forslag til tiltak i gruppene: 
● Gruppene benytter eksterne aktører som bidragsytere på speidermøter og turer, f.eks 

klatreklubber, NJFF, osv 
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Speidere vil ut - Ambisjonsnivå 2: 

Forbundets langtidsmål 2015-2024: 
● Alle medlemmer utfordres gjennom relevante og spennende programaktiviteter og 

arrangementer. 
● Alle medlemmer har grunnleggende kompetanse innen det enkle friluftslivet. 
● Alle medlemmer utforsker naturen, og inviterer andre til å være med. 
● Alle medlemmer øker sin deltakelse i demokratiske prosesser i organisasjonen. 
● Speidere bidrar konstruktivt i samfunnsdebatten, og oppleves som engasjerte/ 

inspirerende, løsningsorienterte og reflekterte. 
● Flere av våre medlemmer opplever verden gjennom internasjonal speiding, og kjenner 

tilhørigheten til en verdensomspennende bevegelse. 

Tiltak i kretsen: 
● Kretsen arrangerer Peff 2. 
● Kretsen fortsetter ordningen med Uteliggermerket. 
● Ressurspatrulje Tropp bidrar på troppsmøter, troppsturer og lignende i troppene etter avtale 

med troppsleder. 
● Ressurspatrulje Rover arrangerer en tur før Kretstingets årsmøte der roverne går gjennom 

sakspapirene og forbereder seg til å være veiledere på Bøllekurs del 2. 
● Sakspapirene på Kretstingets årsmøte gjøres mer forståelig for speidere i alle aldre. 

Forslag til tiltak i gruppene: 
● Minst halvparten av alle speidere, rovere og ledere har tatt kretsens uteliggermerke. 
● Alle speidere på Kretstingets årsmøte fullfører Bøllekurset. 
● Gruppen gjennomfører et arrangement som lar medlemmene kjenne tilhørigheten til en 

verdensomspennende bevegelse i forbindelse med tenkedagen. 
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Patruljen tar ansvar - Ambisjonsnivå 2: 

Forbundets langtidsmål 2015-2024: 
● Alle medlemmer gjør sitt beste for at alle skal føle seg trygge, inkludert og verdsatt i 

speideren. 
● Alle nivåer i organisasjonen bruker patruljesystemet, og gruppene har aktive førerpatruljer. 
● Alle patruljene deltar jevnlig i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og -turer. 
● Alle rovere og ledere tar aktivt ansvar for sin egen lederutvikling gjennom å delta i forbundets 

ledertrening. 
● Alle ledere, rovere og patruljeførere er kjent med og bruker speidermetoden aktivt. 
● Alle ledere, rovere og patruljeførere er kjent med og bruker speiderprogrammet aktivt. 
● Flere av gruppene deltar i nasjonale eller internasjonale prosjekter, eller gjennomfører egne. 

Tiltak i kretsen: 
● Kretsen arrangerer Peff 1. 
● Roverne i kretsen planlegger Villspor på Temakveld Rover, og gjennomfører det på høsten. 
● Ressurspatrulje Tropp og  - Flokk arrangerer temakvelder med erfaringsutveksling. 
● Ressurspatrulje Tropp arrangerer førerpatruljesamling for peffer, asser og ledere i tropp. 
● Kretsen legger til rette for at alle medlemmer over 15 år kan fylle ut skjema for personlig 

utviklingsplan, og tar imot et oppsummeringsskjema fra gruppelederne. 
● Arrangørene av Kretsbannerkonkurransen tar i bruk kretsens digitale lagringsarena. 
● Kretsen gir økonomisk støtte til de som deltar på lederkurs utenfor kretsen. 
● Legge til rette for at lederne får en arena der de kan dele terminlister og lignende på tvers av 

gruppene. 
● Kretsleder og visekretsleder gjennomfører to samarbeidsmøter med gruppelederne i kretsen. 

Forslag til tiltak i gruppene: 
● Alle over 15 år fyller ut personlig utviklingsplan og leverer til gruppeleder. 
● Gruppeleder deltar på minst to av samarbeidsmøtene med kretslederen. 
● Gruppeleder fyller ut oppsummeringsskjemaet for personlig utviklingsplaner i gruppa og 

sender til kretsstyret. 
● Alle ledere har gyldig politiattest. 
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Speiding når flere - Ambisjonsnivå 2: 

Forbundets langtidsmål 2015-2024: 

● Flere barn og unge begynner i speideren, og flere av speiderne fortsetter i/går over til neste 
enhet. 

● Alle nåværende og nye medlemmer føler seg velkomne, og får muligheter til å ta ansvar og 
bidra med sin kompetanse. 

● Flere barn og unge får tilbud om speiding gjennom nystarting av grupper i områder med 
potensiale for speiding. 

● Alle grupper fokuserer på å gjøre seg attraktive gjennom ambisiøse aktiviteter, positiv 
synlighet, forenkling av rutiner og et godt ledermiljø. 

● Flere engasjerer seg i langvarige og kortvarige verv på alle nivåer i organisasjonen. 
● Flere grupper er synlige bidragsytere i lokalsamfunnet gjennom aktiviteter for ikkespeidere, 

prosjekter i nærmiljøet og lokale samarbeid. 
● Flere av forbundets prosjekter og satsinger skjer i samarbeid med andre nasjonale 

samfunnsaktører og internasjonale organisasjoner. 

Tiltak i kretsen: 
● Ressurspatrulje Kommunikasjon starter en synliggjøring i sosiale media gjennom videoer med 

praktiske friluftsferdigheter, patruljearbeid i troppene i kretsen og andre positive innslag. 
● Kretsen prioriterer å få gjennomført tiltak som skaper ny speideraktivitet i Kristiansund. 
● Forbundets Nettverk for mangfold og inkludering bidrar med en økt på kretstingets årsmøte. 
● Kretsen deltar på Agenda 2021 med en kretsleir. 

Forslag til tiltak i gruppene: 
● Gruppene deltar på kretsens Agenda 2021-arrangement. 
● Gruppene benytter eksterne aktører som bidragsytere på speidermøter og turer, f.eks 

klatreklubber, NJFF, osv. 
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Speidere vil ut - Ambisjonsnivå 3: 

Forbundets langtidsmål 2015-2024: 
● Alle medlemmer utfordres gjennom relevante og spennende programaktiviteter og 

arrangementer. 
● Alle medlemmer har grunnleggende kompetanse innen det enkle friluftslivet. 
● Alle medlemmer utforsker naturen, og inviterer andre til å være med. 
● Alle medlemmer øker sin deltakelse i demokratiske prosesser i organisasjonen. 
● Speidere bidrar konstruktivt i samfunnsdebatten, og oppleves som engasjerte/ 

inspirerende, løsningsorienterte og reflekterte. 
● Flere av våre medlemmer opplever verden gjennom internasjonal speiding, og kjenner 

tilhørigheten til en verdensomspennende bevegelse. 

Tiltak i kretsen: 
● Kretsen arrangerer Peff 2. 
● Kretsen fortsetter ordningen med Uteliggermerket. 
● Ressurspatrulje Flokk bidrar på møter i flokkene etter avtale med flokkleder. 
● Ressurspatrulje Tropp bidrar på troppsmøter, troppsturer og lignende i troppene etter avtale 

med troppsleder. 
● Ressurspatrulje Rover arrangerer en tur før Kretstingets årsmøte der roverne går gjennom 

sakspapirene og forbereder seg til å være veiledere på Bøllekurs del 2. 
● Sakspapirene på Kretstingets årsmøte gjøres mer forståelig for speidere i alle aldre. 
● Kretsen lager forslag til andre tiltak enn bøssebæring på Speideraksjonen. 
● Samarbeide med NSF om å videreutvikle bøllekurset, slik at det kan bli en del av nasjonal 

opplæring i demokratiske prosesser. 
● Arrangere MEGA-helg med kurs. 
● Kretsen inviterer speidere fra andre steder i Norge eller utlandet til å drive med digital 

speiding. 
● Kretsen støtter de som deltar i internasjonal speiding. 

Forslag til tiltak i gruppene: 
● Minst halvparten av alle speidere, rovere og ledere har tatt kretsens uteliggermerke. 
● Minst halvparten av alle speidere har tatt “Jeg er beredt”-merket for den programenheten de 

er i. 
● Alle enhetsledere deltar på ressurspatruljenes temakveld. 
● Alle speidere på Kretstingets årsmøte fullfører Bøllekurset. 
● Gruppen gjennomfører et arrangement som lar medlemmene kjenne tilhørigheten til en 

verdensomspennende bevegelse i forbindelse med tenkedagen. 
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Patruljen tar ansvar - Ambisjonsnivå 3: 

Forbundets langtidsmål 2015-2024: 
● Alle medlemmer gjør sitt beste for at alle skal føle seg trygge, inkludert og verdsatt i 

speideren. 
● Alle nivåer i organisasjonen bruker patruljesystemet, og gruppene har aktive førerpatruljer. 
● Alle patruljene deltar jevnlig i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og -turer. 
● Alle rovere og ledere tar aktivt ansvar for sin egen lederutvikling gjennom å delta i forbundets 

ledertrening. 
● Alle ledere, rovere og patruljeførere er kjent med og bruker speidermetoden aktivt. 
● Alle ledere, rovere og patruljeførere er kjent med og bruker speiderprogrammet aktivt. 
● Flere av gruppene deltar i nasjonale eller internasjonale prosjekter, eller gjennomfører egne. 

Tiltak i kretsen: 
● Kretsen arrangerer Peff 1. 
● Roverne i kretsen planlegger Villspor på Temakveld Rover, og gjennomfører det på høsten. 
● Ressurspatrulje Tropp og  - Flokk arrangerer temakvelder med erfaringsutveksling. 
● Ressurspatrulje Tropp støtter opp om patrulje-/førerpatruljearbeidet i troppene etter avtale 

med troppsleder. 
● De patruljeførerne som har tatt Peff 2 og deres troppsledere, hjelpes slik at flere får tatt Peff 3. 
● Ressurspatrulje Tropp arrangerer førerpatruljesamling for peffer, asser og ledere i tropp. 
● Kretsen legger til rette for at alle medlemmer over 15 år kan fylle ut skjema for personlig 

utviklingsplan, og tar imot et oppsummeringsskjema fra gruppelederne. 
● Kretsens speidermetode-sjekkliste brukes i planleggingen av alle kretsarrangement. 
● Arrangørene av Kretsbannerkonkurransen tar i bruk kretsens digitale lagringsarena. 
● Kretsen gir økonomisk støtte til de som deltar på lederkurs. 
● Kretsen samarbeider med NSF om å se på nye gjennomføringsmåter for ledertrening. 
● Legge til rette for at lederne får en arena der de kan dele terminlister og lignende på tvers av 

gruppene. 
● Kretsleder og visekretsleder gjennomfører tre samarbeidsmøter med gruppelederne i kretsen. 
● Kretsen arrangerer Trinn 1. 

Forslag til tiltak i gruppene: 
● Alle over 15 år fyller ut personlig utviklingsplan og leverer til gruppeleder 
● Gruppeleder deltar på minst to av samarbeidsmøtene med kretslederen. 
● Gruppeleder fyller ut oppsummeringsskjemaet for personlig utviklingsplaner i gruppa og 

sender til kretsstyret. 
● Alle ledere har gyldig politiattest 
● Alle rovere, ledere og patruljeførere deltar på minimum ett kurs eller annen form for 

ledertrening i løpet av året. 
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 Speiding når flere - Ambisjonsnivå 3: 

Forbundets langtidsmål 2015-2024: 

● Flere barn og unge begynner i speideren, og flere av speiderne fortsetter i/går over til neste 
enhet. 

● Alle nåværende og nye medlemmer føler seg velkomne, og får muligheter til å ta ansvar og 
bidra med sin kompetanse. 

● Flere barn og unge får tilbud om speiding gjennom nystarting av grupper i områder med 
potensiale for speiding. 

● Alle grupper fokuserer på å gjøre seg attraktive gjennom ambisiøse aktiviteter, positiv 
synlighet, forenkling av rutiner og et godt ledermiljø. 

● Flere engasjerer seg i langvarige og kortvarige verv på alle nivåer i organisasjonen. 
● Flere grupper er synlige bidragsytere i lokalsamfunnet gjennom aktiviteter for ikkespeidere, 

prosjekter i nærmiljøet og lokale samarbeid. 
● Flere av forbundets prosjekter og satsinger skjer i samarbeid med andre nasjonale 

samfunnsaktører og internasjonale organisasjoner. 

Tiltak i kretsen: 
● Ressurspatrulje Kommunikasjon starter en synliggjøring i sosiale media gjennom videoer med 

praktiske friluftsferdigheter, patruljearbeid i troppene i kretsen og andre positive innslag. 
● Ledere og patruljeførerer tilbys kurs i tilrettelegging for de som har skjulte 

funksjonsnedsettelser. 
● Kretsen bistår to grupper i å arrangere Friluftsskole. 
● Kretsen arrangerer åpen dag på dyregoddagene med målsetning om å drive 

rekrutteringsarbeid for alle gruppene i kretsen. 
● Kretsen prioriterer å få gjennomført tiltak som skaper ny speideraktivitet i Kristiansund. 
● Kretsen prioriterer å få gjennomført tiltak som skaper ny speideraktivitet i Eidsvåg. 
● Gi støtte økonomisk og eventuelt med tilstedeværelse til et lederpleiearrangement i hver 

gruppe. 
● Ressurspatrulje Flokk, Tropp, Rover og Kommunikasjon har minst ett nytt medlem hver. 
● Forbundets Nettverk for mangfold og inkludering bidrar med en økt på kretstingets årsmøte. 
● Kretsen deltar på Agenda 2021 med en kretsleir. 
● Kretsen arrangerer Temakveld for nye ledere. 
● Kretsen tilbyr POFUGL til to ledere fra hver gruppe. 
● Ressurspatrulje Rover følger opp de eldste vandrerne i hver tropp for å sørge for en god 

overgang til rovertilværelsen. 
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Speiding når flere - Ambisjonsnivå 3: 

Forslag til tiltak i gruppene: 
● Gruppene deltar på kretsens Agenda 2021-arrangement. 
● Minst ett medlem fra hver gruppe har et verv i enten kretsstyre, ressurspatrulje eller på 

forbundsnivå. 
● Gruppene benytter eksterne aktører som bidragsytere på speidermøter og turer, f.eks 

klatreklubber, NJFF, osv. 
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Vedlegg til Sak 6: Forbundets visjon for 2024 
I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som 
vil ut i naturen og verden. Hos oss opplever alle å få og ta ansvar gjennom patruljesystemet. 
Speideren er en relevant bevegelse som når flere. Våre speidere blir utfordret i møte med 
samfunnet, naturen og seg selv.  

 

Vedlegg til Sak 6: Forbundets arbeidsplan 2021-2022 
Norges speiderforbunds (NSF) arbeidsplan gir rammer og retning for utviklingen av 
organisasjonen i perioden basert på langtidsmålene for 2015–2024. Planen er ment å 
beskrive den utviklingen som kommer i tillegg til løpende prosjekter og arbeid. 
 
Arbeidsplanen beskriver hovedsakelig nasjonalleddets oppgaver og ansvar, men i mange av 
punktene er organisasjonen også avhengig av bidrag fra kretser, korps og grupper for at vi 
skal lykkes sammen. Kretser, korps og grupper oppfordres til å ta utgangspunkt i temaene i 
denne planen når de skal lage sin egen arbeidsplan for perioden. 

Vi er synlige: 
Synlighet er viktig fordi vi vil at enda flere skal se at vi er en relevant og spennende aktivitet 
for barn og unge, og en viktig høringsinstans i politiske prosesser. Vi vil ha en tydelig 
stemme i lokalsamfunnet og i det nasjonale ordskiftet. I tillegg er det viktig at vi viser frem de 
gode historiene og deler gode ideer og erfaringer internt i organisasjonen, for intern stolthet 
gir også godt grunnlag for ekstern synlighet. 
 
For å oppnå dette skal vi blant annet 

● utvikle gode fortellinger om hva speiding er, for forskjellige målgrupper og 
bruksområder i og utenfor organisasjonen 

● bli flinkere til å vise frem gode ideer til aktiviteter og arrangementer internt i 
forbundet, særlig knyttet til leirsommer 2021 

● etablere et opplæringsopplegg for unge speidere som ønsker å bli talspersoner for 
speidersaken 

● bidra aktivt med temaene i NSFs politiske plattform på arenaer der vi kan utøve 
politisk påvirkning, for eksempel på Arendalsuka og høringsmøter 

● gi støtte til kretsene og gruppene slik at de i enda større grad kan delta i saker og 
debatter som påvirker speidere i lokalsamfunnet 
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Vi er mangfoldige og inkluderende: 
Mangfold og inkludering er viktig fordi det gjør at vi kan nå flere og utvide perspektivet vårt 
som organisasjon og som medlemmer. Større mangfold i organisasjonen er et bidrag til mer 
toleranse, empati og respekt blant mennesker. Mer inkluderende kan vi bli ved å være 
bevisst på barrierene for at flere blir med i speideren og tar på seg verv hos oss, og arbeide 
for å løse opp disse barrierene. 
 
For å oppnå dette skal vi blant annet 

● etablere et prosjekt der vi skal identifisere våre egne og andres barrierer for 
deltakelse og jobbe for å bryte ned disse barrierene 

● ta i bruk nye plattformer og metoder for rekruttering som gjør at vi treffer større deler 
av befolkningen 

● bruke Nettverk for mangfold og inkludering som ressurs slik at NSF får økt kunnskap 
og engasjement rundt mangfold og inkludering 

● sette i verk tiltak som hjelper organisasjonen til å oppnå mer mangfold og inkludering 
i rekruttering til roller og verv 

● finne tiltak som kan gi flere medlemmer opplæring i og forståelse for demokratiske 
prosesser i organisasjonen, slik at de i større grad kan delta i dem 

 

Vi blir flere: 
Det å vokse er viktig fordi så mange som mulig bør få oppleve speiding. I tillegg er selve 
formålet vårt  å få flere selvstendige og ansvarsbevisste mennesker i samfunnet. Dette 
oppnår vi ved å ta i bruk kunnskapen fra gruppe- og kretsutviklingsprosjektet, slik at vi får 
mange og sterke grupper i alle deler av landet. Dessuten er god lederkapasitet viktig – både 
for å ivareta dagens medlemmer, ha overskudd til å ta imot nye speidere og opprettholde 
god kvalitet i aktiviteten vår. 
 
For å oppnå dette skal vi blant annet 

● utvikle rutiner og fordele ansvar for oppfølging av nystartede og eksisterende 
speidergrupper 

● sette i verk tiltak for å få flere til å bli, basert på en kontinuerlig analyse av hvorfor folk 
slutter 

● utvikle planer for rekruttering og ivaretakelse av nye speidere, rovere og ledere, 
spesielt i forbindelse med større arrangementer som landsleir og NM i speiding 

● lage verktøy som gjør det enkelt å ta imot nye ledere, og som er til god hjelp for de 
nye lederne selv 

● innføre et system som gjør at vi kan fange opp og i større grad beholde rovere og 
ledere som flytter 
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Vi tar vare på de frivillige: 
De frivillige, altså ledere, rovere og andre bidragsytere på alle nivåer, er viktige for 
organisasjonen, og derfor ønsker vi også at hver enkelt skal ha gode muligheter til å utvikle 
seg som enkeltmenneske hos oss. Alle må bli sett og bli fulgt opp på en god måte, og 
frivillighetskulturen vår må være bærekraftig. Vi ønsker at det å være frivillig i Norges 
speiderforbund skal være givende, utviklende, meningsfylt og sosialt. 
 
For å oppnå dette skal vi blant annet 

● utvikle og ta i bruk en modell for frivillighet i NSF som legger vekt på å vise frem den 
enkeltes muligheter 

● støtte det lokale arbeidet for å skape godt ledermiljø og ivareta de enkelte frivillige, 
blant annet gjennom videre utvikling av materiale fra gruppe- og 
kretsutviklingsprosjektet 

● sikre et godt ledertreningstilbud som er tilgjengelig over hele landet, og se på nye 
mulige gjennomføringsmåter 

● tilby opplæring av nasjonale gruppe- og kretsveiledere og ombud i kretser og korps, 
slik at kretsene, korpsene og gruppene får god støtte til å drive arbeidet sitt 

● forberede vårt engasjement og delta aktivt i markeringen av Frivillighetens år 2022 
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Sak 7: Arrangementsliste 2021 - 2022 
 

 Bever og flokk  Tropp  Rover  Leder 
 
Måned Dato Hva Ansvar/sted Hvem 
Januar 21 22.-24. Nasjonal Ledertrenersamling NSF MIMIMI  

Februar 21 
5.-6. Rovertur før Kretsting Ressurspatrulje Rover MIMI  

6.-7. Kretstingets årsmøte Aureosen MI  

22. Tenkedag Gruppene  

Mars 21 
19.-21. Snøhuletur for rovere Ressurspatrulje Rover MIMI  

27. Earth Hour Alle  

April 21 

1.-30. Speideraksjonen Gruppene  

9.-11. Peff 2 Kretsen MI  

 Kretsledersamling Speiderstyret  

23. St. Georgsdag Gruppene  

24.-25. KK Molde  

 
Mai 21 

6. Temakveld Tropp Ressurspatrulje Tropp MIMIMI  

6. Temakveld Flokk Ressurspatrulje Flokk MIMIMI  

Juni 21 
3. Temakveld Rover Ressurspatrulje Rover MIMI  

 NM i speiding  MI  

 
Juli 21 

3.-10. Kretsleir Agenda2021 Kretsen mi  

16.-23. Nordisk Trekløver-Gilwell NSF         MI  

August 21     

 
September 
21 

2. Førerpatruljesamling Ressurspatrulje Tropp MI MI  

3.-5. Dyregoddagane Batnfjorden  

10.-12. Villspor for vandrere Roverne i kretsen MI  

17.-19. Rover 5-kamp NSF MIMI  

24.-26. LØFT NSF MIMI  

Oktober 21 
1.-3. Peff 1 Ressurspatrulje Tropp MI  

15.-17. Megahelg Molde MI  

November 
21 

 Roverstevnet NSF MIMI  

12.-13. Rovertur før Kretsting med 
julebord Ressurspatrulje Rover MIMI  

13. Kretsting med julebord Kretsen MI  

Februar 22 5.-6. Kretstingets årsmøte Batnfjorden MI  
 

 
KRETSTING HØSTEN 2020 Side 26 


