Jeløya: 14. januar 2021.

Forslag til vedtak på Krets ting – Follo krets – 17. mars 2021.
Som en del av arbeidsplanen som er vedtatt på tidligere Krets ting er blant annet nye og
sikkert også ønske om flere ledertrenere.
For å kunne delta på Ledertrenerkurset må du være godkjent leder og ha fullført
grunntreningen. Det er en fordel, men absolutt ikke noe krav, at du har gjennomført
Trekløver-Gilwell.
Etter gjennomført kurs er det mulig for ledere å søke Follo krets om støtte til kurs. Follo krets
kan ifølge sine vedtekter støtte kurs for ledere med kr 1000,-.
For å oppnå mål om flere ledertrenere så mener forslagstiller at Follo krets bør gi økt
økonomisk støtte til kurs. Forslagstiller mener at økt økonomisk støtte vil føre til økt
deltakelse på lederkurs. At ledere kurser seg mener forslagstiller er til fordel for den enkelte,
gruppe, krets og forbund. Forslagsstiller mener at kretsen er med å dette en uforholdsmessig
lav andel av de faktiske utgiftene en leder har – i forhold til hva Folle krets får igjen av
kunnskap og kompetanse.
Kursene har ulik kostnad noe som gjør at lederstøtten bør differensieres i forhold til hvilket
kurs lederen gjennomfører. Kursene har også ulik varighet, samt at noen av kursene krever
lang reisevei.
Follo Krets bør tydeliggjøre at den ønsker at ledere og rover skal kurse seg – og når vedtatt
arbeidsplanen tydeliggjør at den ønsker nye ledertrenere – så må også Follo krets være villig
til å synliggjøre dette ved økt pengebruk i sitt budsjett for å oppnå sine mål.

Forslagstiller vil derfor fremme følgende forslag til støtter av kurs for ledere og rovere.
Grunntreningen trinn 1, 2 og 3 – støttes med inntil kr 1000 per kurs.
Støtten dekker kursavgift, reise og andre dokumenterte utgifter. Kursbevis og refusjonsskjema
m/vedlegg sendes til kretsstyret. Dersom kostnadene overstiger kr 1000 oppfordres
speidergruppene til å dekke resten

Trekløver Gilwell og Emne- og fordypningskurs – dekkes med inntil kr 4000.
Støtten dekker kursavgift, reise og andre dokumenterte utgifter. Kursbevis og refusjonsskjema
m/vedlegg sendes til kretsstyret. Kursdeltakeren kan her søke lederfondet for å få støtte.
Dersom kostnadene overstiger kr 6000 oppfordres speidergruppene til å dekke resten.

Ledertrenerkurs– dekkes med inntil kr 6000.

Støtten dekker kursavgift, reise og andre dokumenterte utgifter. Kursbevis og refusjonsskjema
m/vedlegg sendes til kretsstyret. Kursdeltakeren kan her søke lederfondet for å få støtte.
Dersom kostnadene overstiger kr 8000 oppfordres speidergruppene til å dekke resten.
Årsak til at Follo krets gir høyest støtte til dette kurset – er fordi dette kurset går over 4
langhelger, samt at dette er et kurs som Follo krets får mest nytte av som krets.
Forslagstiller ber om at forslaget vedtas.

Forslaget er gått gjennom gruppeting i 1. Jeløy speidergruppe.

Mvh
Gruppeleder Bjørnar Evensen

Kretsstyrets anbefaling:
Det er svært viktig for kretsen å få flere ledertrenere da antallet setter en begrensing på hvor
mye kurs som kan gjennomføres. Kretsen kan ikke dekke alt for alle, og må derfor prioritere
hva som støttes. Forslaget fra 1. Jeløy er et godt forslag, men kretsstyret mener det må gjøres
noen justeringer.
Det er en ambisjon å arrangere flest mulig lederutdanninger i kretsen, som vil holde
kostnadene nede. Trinn 1 og trinn 2 bør ikke støttes av kretsen da disse trinnene i stor grad er
rettet mot egnen gruppe og egen enhet. Når man har tatt trinn 2, er det naturlig å ta trinn 3
som i større grad rettes mot ledelse av medledere. Da begynner det å bli svært relevant for
kretsen, både innholdet i seg selv men også siden dette er siste trinn før eventuell
ledertreningskurs. Kretsstyret mener derfor at kretsen ikke skal følge 1. Jeløys forslag om at
kretsen skal dekke kr 1000 for trinn 1, 2 og 3. Derimot mener vi at kretsen skal dekke trinn 3
med 100 % og ledertrenerkurset opp til 100% (med mindre det blir svært kostbart), så lenge
det også forsøkes andre muligheter (f.eks lederfond i etterkant).
Når det gjelder 1. Jeløys forslag om å dekke kr 4. 000 til Trekløver Gilwell, støtter ikke
kretsstyret dette. Kretsstyret mener at kretsen har større behov for ledertrenere enn TG, og vil
prioritere dette. Kretsstyret anbefaler derfor at maksimal støtte med inntil kr 1.000 etter
søknad opprettholdes.
Emne- og fordypningskurs er ofte dyrere kurs i regi av NSF sentralt eller eksterne kurs.
Kretsstyret mener at slike kurs kan være meget nyttig, og at kretsen kan yte økonomisk støtte
på inntil kr 4.000 til slike kurs. Kretsstyret mener imidlertid at kompetansen da også må
komme kretsen til gode. Dette kan skje ved at søker forplikter seg til å bidra med relevant
kompetanse i kretssammenheng. Initiativet må ligge på søker, som i søknaden beskriver hva
h*n vil bidra med i kretsen i etterkant. Kretsstyret vurderer søknaden og blir enig med søker
om hva h*n skal stille opp med etterpå.

Kretstinget skal altså stemme over følgende tre alternativer:

1. 1. Jeløys forslag, hvor kretsen kan dekke inntil kr 1.000 for deltakelse i trinn 1, 2 og 3,
inntil 4000 for TG og emnekurs og inntil 6.000 for ledertrenerkurs
2. Kretsstyrets forslag om at trinn 3 og ledertrenerkurs kan dekkes inntil 100%
(fratrukket annen støtte), samt inntil 4.000 til emnekurs, mot «plikttjeneste». Trinn 1
og 2 dekkes ikke av kretsen mens TG opprettholdes med støtte inntil 1.000.
3. Dagens ordning videreføres der det etter søknad kan innvilges inntil kr 1.000 for TG
og ledertrenerkurs.
Det er også mulig å stemme blankt.

