Forslag til Kretsens mål for 2022-2025 med arbeidsplan for 2022-2023
Vedtatt på kretstinget 17 mars 2022
NSF hovedmål «Speidere vil ut»
• NSF Delmål: Alle medlemmer utforsker naturen, og inviterer andre til å være
med.
Kretsens mål: Øke deltakelsen på alle kretsens arrangementer
Tiltak 2022-2023:
-

Kretskonkurransen 2022 har minst 40 deltakende patruljer
Minst 75 % av alle kretsens småspeidere og bevere deltar på
Småspeiderdagene
50 % av gruppene deltar på friluftsarrangementer, f.eks. «Natt i naturen»
og «Vår dag» ol og inviterer ikke-speidere med på arrangementet.

--------

•NSF Delmål: Alle medlemmer har grunnleggende kompetanse innen det enkle
friluftslivet.
• NSF Delmål: Alle medlemmer utfordres gjennom relevante og spennende
programaktiviteter og arrangementer.
Kretsens mål: Tilby relevante arenaer slik at alle speidere kan de enkleste
speiderferdighetene.
Tiltak 2022-2023:
-

Vi arrangerer «Camp Education JUNIOR» høsten 2022, et kurs i
grunnleggende speiderferdigheter med stort innslag av «lure triks i Ludo».
Litt mer avanserte emnekurs for speidere

--------

Kretsens mål: Utvikle nye arrangementer for tropp og rovere som gjør at
aktiviteten i gruppene øker.
Tiltak 2022-2023:
-

Videreutvikle bruk av workshops for å få ideer til nye arrangementer.
Gruppene skal særlig involveres i dette arbeidet.

--------

• NSF Delmål: Alle medlemmer øker sin deltakelse i demokratiske prosesser i
organisasjonen.
Kretsens mål: Minst 40 % av deltakerne på gruppe- og kretsting skal være under
26 år

Tiltak 2022-2023:
-

Videreutvikle kretstinget 2023 som en langt mer interessant arena for de
yngste i samarbeid med de unge
Vurdere å gjeninnføre «Ungdomsforum» eller annet lignende arena
Utvikle nye arenaer for å engasjere speidere og rovere i gruppene og
kretsen
Ønskelig at kretsstyret ser på dette punktet, og inviterer til innspill i en egen
prosess.

--------

• NSF Delmål: Speidere bidrar konstruktivt i samfunnsdebatten, og oppleves som
engasjerte/
inspirerende, løsningsorienterte og reflekterte.
Kretsens mål: Flere speidere i kommunale organer
Tiltak 2022-2023:
-

Oppfordre speidere til å oppsøke og ta del i kommunale organer som betyr
noe for speiderne
Gjennomføre en workshop om erfaringer fra friluftsråd, ungdomsråd ol

--------

• NSF Delmål: Flere av våre medlemmer opplever verden gjennom internasjonal
speiding, og kjenner tilhørigheten til en verdensomspennende bevegelse.
Kretsens mål: Minst 15 % av kretsens speidere deltar på et internasjonalt
arrangement årlig
Tiltak 2022-2023:
-

Ha deltakere på Roverway 2024 – vurdere å arrangere «path»
Følge opp grupper med deltakere på WSJ 2023
Kretsen utarbeider årlig liste over internasjonale muligheter

NSF hovedmål: «Patruljen tar ansvar»
• NSF Delmål: Alle nivåer i organisasjonen bruker patruljesystemet, og gruppene
har aktive førerpatruljer.
• NSF Delmål: Alle patruljene deltar jevnlig i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter
og -turer.
Kretsens mål: Alle grupper har fungerende førerpatruljer
Tiltak 2022-2023:
-

Utvikle opplegg for oppfølging av peffer i tillegg til peffkurs, f.eks «Peffkurs
2b»
Oppfølging av troppsledere som har speidere på peffkurs
Workshop med tema «hvordan få patruljer til å fungere
Arrangere «Den store patruljetur-helgen», helst på tvers av grupper

--------

• NSF Delmål: Alle rovere og ledere tar aktivt ansvar for sin egen lederutvikling
gjennom å delta i forbundets ledertrening.
Kretsens mål: En stabil og aktiv Vardetennerpatrulje som kan arrangere minst to
trinnkurs årlig i Follo eller i samarbeid med nabokretser.
Tiltak 2022-2023:
-

Prioritere tiltak for å få en robust vardetennerpatrulje
Utdanne minst to ledertrenere i perioden
Utvikle ledermiljøet i kretsen

NSF Hovedmål: «Speiding når flere»
• NSF Delmål: Flere barn og unge begynner i speideren, og flere av speiderne
fortsetter i / går over til neste enhet.
Kretsens mål: Vi har økt med 100 medlemmer i 2025 i forhold til 2021
Tiltak 2022-2023:
-

Kretsen og kretsens grupper er aktive på rekrutteringsarenaer som
Facebook, «Ung fritid»
Kretsen setter av midler til rekruttering og gjør dette kjent blant gruppene
Digitale «kampanjer» - den digitale ryggsekken
Jobbe for at alle gruppene har gode og oppdaterte nettsider
Fora for utveksling av erfaringer med plussgrupper

--------

• NSF Delmål: Flere engasjerer seg i langvarige og kortvarige verv på alle nivåer i
organisasjonen.
Kretsens mål: Alle kretsstyreverv og ombud er fylt med aktive medlemmer
Tiltak 2022-2023:
-

Synliggjøre kretsstyrets arbeid
Synliggjøre frivillig arbeid i gruppene
Mer fokus på å finne de engasjerte

