Vedlegg 3

Arbeids- og langtidsplan
Arbeids- og langtidsplan (2019-2022) for Follo krets av Norges
Speiderforbund
Kretsens hovedoppgave er å bidra til medlemmer gjennom samlinger og aktivitet, bidra til
opplæring av ledere og speidere og støtte gruppene i deres arbeide. Kretsen er bindeleddet
mellom Norges speiderforbund og gruppene.
1: Visjon for 2019 - 2022:
•

Fornye og øke informasjonsflyten på nettsiden, Facebook og eventuelt andre former
for utsendelser/publisering. Synliggjøre gruppene.

•

Bedre informasjonsflyten i forbindelse med kretsens arrangementer. Få ut invitasjon
og informasjon i god tid før arrangementet (minst to måneder) og legge ut
referat/omtale med bilder etter arrangement er gjennomført.

•

Alle speidere i Follo og alle andre speider-interesserte skal være med eller høre om
markeringen av «Follo krets – 90 år med speiding».

•

Opprette bedre kontakt og åpne nye informasjonslinjer mellom grupper og krets.

•

Verve nye medlemmer med aksjonen «Dette er speiding» i alle gruppenes
nærområder.

•

Etablere et leirtilbud som gruppene kan benytte seg av i de årene hvor det ikke
arrangeres kretsleir eller landsleir.

•

Gjennomføre en regionsleir hvor alle kretsens medlemmer får et tilbud (hele eller
deler av leiruken).

•

Styrke ledertreningen. Gjennomføre kurs for ledere, eldre speidere og rovere. Tilby
ferdighets- og emnekurs for eldre speidere og ledere.

•

Utvikle kretstinget til en aktiv arena for videreutvikling av speiderarbeidet i kretsen.

2: Hovedmål for perioden:
•

Synliggjøre speiding i kretsen, og verdien av arbeidet/aktiviteten. Øke interessen for
speiding blant egne medlemmer. Medlemsvekst og nyetablering av grupper i
vekstområder.

3: Målgrupper:
•

Alle kretsens speidere og innbyggerne i gruppenes kommuner.

4: Virkemidler:
•

Egen hjemmeside, aktiv Facebook-side, fellesaktivitet, tradisjonell mediert
markedsføring, synlig og koordinert gruppeaktivitet og samarbeid med lokalsamfunnet
og andre organisasjoner/myndigheter.

5: Budskap:
•

Speiding er viktig, gøy, lærerikt og utfordrende for alle aldersgrupper.

6: Viktige arrangementer i perioden:
2019: Jubileum: «90 år med Follo krets». Regionleir med tilbud for alle.
2020: Leirtilbud for grupper
2021: Landsleir
2022: Vervekampanje «Dette er speiding»
Hele perioden: Kretskonkurranse. Småspeidernes dag. Minileir. Peffkurs. Lederkurs.
Emnekurs. Kretsting.
7: Formål:
•

Utvikle selvstendighet og ansvarsbevissthet hos barn, unge og voksne.

