Referat Gruppeledersamling Follo Krets 5. mai 2021
Tilstede: Benjamin (8.Moss/KS), Vigleik (1.Jeløy/KS), Jarle (Myrvoll/KS),
Hilde (8. Moss), Thorbjørn (Siggerud/KS), Runar (Vestby/KS), Kjersti
(Myrvoll), Iselin (Fagerstrand), Martin (Rygge), Bjørnar (1. Jeløy), Inger (1.
Ås), Synne (Langhus), Ankar (Drøbak/KS)
Sted: Digitalt på Zoom
Saker:
1. Velkommen
KL benjamin ønsket i alt 13 deltakere fra ni av kretsens grupper velkommen til første GLsamling på en stund.
2. Tiltak når speidere slutter
Norges speiderforbund har et prosjekt gående med å registrere årsaker til at speidere slutter.
Alle som slutter får tilsendt en e-post med et spørreskjema. Benjamin oppfordret gruppene
til å forsøke å motivere de som slutter til å besvare undersøkelsen når de får den tilsendt.
Ankar la til at dersom grupper bruker speider-e-post/e-post-alias på speiderne, og denne
slettes når de slutter, er det viktig å sette opp en annen e-postadresse i medlemssystemet
før medlemmet avsluttes. Hvis ikke sendes e-posten til et alias som ikke er i bruk.
3. Nettsider og sosiale medier
Nettsider og ssiale medier er viktige for rekruttering. Nettsider, Facebook og Instagram er i
dag de voksnes kanaler, mens de unge ofte bruker andre sosiale medier. I
rekrutteringsøyemed er det ofte barnas foreldre som først «treffer» speidergruppa på sosiale
medier, så Facebook og Instagram er viktige kanaler for å nå ut til dem.
Det finnes to typer hjemmesider i Follogruppene: Den ene er de dynamiske som brukes
aktivt i speidergruppa. Denne retter seg da mot aktive speidere, men kan også bygges opp
slik at den retter seg mot utenforstående. Den andre er den mer statiske, som stort sett ikke
oppdateres med annet enn generelt om speiding, hvordan bli medlem, kontaktinfo og
kanskje oppstartsinformasjon. Begge deler er bra, men det er viktig at gruppene har et
bevisst forhold til dette og lager nettsider som i hvert fall til en viss grad er oppdatert.
Kretsstyret har hatt en rask gjennomgang av gruppenes nettsider og sosiale plattformer, og
disse har variert kvalitet. Fem-seks er ikke oppdatert på flere år. NSF har nå en bra plattform
for nettsider, også for grupper, og de som vil benytte seg av disse bør gjøre det nå.
Når det gjelder sosiale medier er det flere grupper som har dette, og bruker det aktivt.
Mange bruker det som «blogg» med oppdateringer på turer og møter. Det er bra, men
kretsstyret anmoder også om at gruppene vurderer åpenhet på sosiale medier. Lukkede sider
er ikke rekrutteringsvennlige, men man må også ha en klar policy for publisering, særlig ved
åpne sider. Det er også lurt å vurdere «Spond» el i stedet for å bruke Facebook til mye
møteinformasjon.
Kretsstyret anmoder om at gruppene gjennomgår sin «mediestrategi» slik at vi fra høsten har
grupper med tipp-topp hjemmesider og sosiale plattformer som viser hva speiding er og
hvordan man kan bli med.

4. Mediegruppe for yngre
Kretsstyret tar oppfordringen fra kretstinget og forsøker å etablere en «mediegruppe» med
deltakere av speidere og rovere. Denne gruppen skal selv få finne ut hva og hvordan, men
forslag er å lage filmer som kan brukes både til rekruttering, og som «artikkel» fra
arrangementer. Digitale aviser (digital «Follo kretsnytt»??) er et annet forslag. Kretsstyret
legger ut «annonse» på nett, men gruppene bes også om å ta med dette til egen gruppe for å
se om det er noen som vil delta.
5. Fotokonkurranse
Kretsstyret tar initiativ til månedlig fotokonkurranse med ulike tema. Første månedstema er
mai, hvor selvsagt 17. mai er tema. Det blir satt opp premie i de ulike klassene: Rover/leder,
troppsspeider, flokk/bever. Bildene må sendes inn til kretsstyret og kretsstyret er «jury».
6. Demokrati i kretsen
NSF har som målsetting at unge speidere skal få opplæring i, og bli mer engasjert i demokrati.
Kretsstyret jobber derfor med å få til en arena for idemyldring for å få til dette. Mange har
gode ideer for å gjøre gruppeting og kretsting mer attraktivt å delta på enn det er i dag, også
for de yngste. Det er derfor forslag om å lage en workshop om dette tema spesielt (se neste
punkt).
7. Workshops
For å få bredere engasjement på noen viktige temaer foreslår Kretsstyret å gjennomføre
workshops for alle ledere og rovere i kretsen. Møtet ble bedt om å komme med innspill på
temaer. Forslag er som foreligger pr nå:
-

Hvordan holde på 13+, rovere og ledere?

-

Hvordan skape økt mangfold i speidergruppene?

-

Demokrati for de yngste (ref forrige punkt, workshop til vinteren når det nærmer seg
GT/KT)

-

Speiderledelse for barn med spesielle behov

-

Beredskap (se første punkt på eventuelt)

Det var stemning for å legge første workshop til en onsdag kveld i slutten av mai eller
begynnelsen av juni, men også ha en workshop på Rørosleiren i sommer.
8. Frivillighet og samarbeid med andre
2022 er «Frivillighetens år», og det kommer til å bli mange arrangementer som fokuserer på
de frivillige. Kretsstyret oppfordrer gruppene allerede nå å registrere seg på
rekrutteringssider for frivillige som f.eks «frivillig.no» og «frivillighetnorge.no». Frivillighetens
år kan også være en fin anledning til å starte samarbeid med andre organisasjoner i
kommunene, f.eks ulike turlag, jeger-og fiskeforeninger ol, men også kanskje mer
utradisjonelle samarbeidsprosjekt. Flere av gruppene fortalte om arrangementer og tiltak
som de har hatt, f.eks samarbeid om rundløype med poster fra flere organisasjoner.
9. Forhåndsoppgaver «Agenda»
Uansett om gruppen skal være med på Røros, eller ha egen leir i sammer, anmodes det om
at flest mulig deltar i forhåndsoppgavene. Det er en fin anledning til å komme i «leirmodus»,
og oppgavene egner seg både som patrulje- og som troppsmøteopplegg. Første oppgave er å

lage en «fixzet» (fikse-sett), patruljens pose/bak/veske med alt mulig «kjekt å ha». Andre
oppgave er om marin forsøpling, som innebærer mer enn bare å plukke søppel i
strandsonen. Se https://agenda2021.no/leirinfo/ for mer info.
10. Eventuelt
-

Martin lurte på om kretsen og gruppene har et særlig fokus på «beredskap», dvs planer
for ulike mulige og umulige scenarier, og hva man gjør hvis noe skjer, herunder
mediahåndtering. Det er nok litt blandet hva som finnes. NSF har beredskapsplaner, og
større hendelser skal ledes fra dem. Men det er et poeng å ha en bevisst tanke for hva
man gjør ved mindre, men likevel alvorlige, hendelser. Det er et tema som kan være
aktuelt på en workshop.

-

Ankar gjennomgikk terminlisten fremover.

-

Ankar/ref

o

Peffkurs 2 i mai måtte avlyses da vi ikke tør å blande speidere fra de ulike
kommunene enda. Nytt kurs i september, muligens to peffkurs 2 i september i
tillegg til peffkurs 1. De som var påmeldt, får pri på kurs til høsten. Påmelding til
begge kursene åpner snart i medlemssystemet.

o

Både småspeiderdagen (6 juni) og kretskonk (12 juni) er redusert til en dag av
smittevernhensyn. Se for øvrig praktisk info i terminlista.

o

Agenda er i rute, og det ser lyst ut for gjennomføring. Leirkomiteen jobber tett
med kommunelegen i Røros, og man forbereder både alternativ A (full leir) og B
(geografisk spredt leir på Røros). I tillegg har man fått en garanti for delvis
inndekning av utgifter dersom leir likevel må avlyses. Gruppene skal ikke tape
dersom det blir avlyst, så her er det bare å melde seg på før fristen 23 mai!

o

Minileir i september. Dette er et viktig 13+-arrangement, som man søker at blir
gjennomført av og for speiderne og roverne. Gruppene oppfordres derfor å
melde inn aktuelle leirkomitemedlemmer. Disse vil få mentor fra kretsstyret i
arbeidet, og vil gi en fin lederutfordring til de som blir med i leirkomiteen.

Gruppeldersamlinger fremover. Kretsstyret ønsker å samle gruppeledere jevnlig
fremover, både digitalt og fysisk når dette er mulig. Alle var enige om at dette møtet var
nyttig, og at vi må ha tilsvarende fremover. Onsdager kl 20 ser ut til å være et passende
tidspunkt.

