Sogn og Fjordane krets

Oppgaver og organisering

Sogn og Fjordane krets – Oppgaver og organisering
23. januar 2012

Innhold
Forord.................................................................................................................................................3
Ombud, komitéer og styrer .................................................................................................................4
Kretsstyret ......................................................................................................................................4
Speiderombud ................................................................................................................................4
Roverombud ...................................................................................................................................4
Lederombud ...................................................................................................................................4
Kretsleirkomité ...............................................................................................................................5
Valgkomité......................................................................................................................................5
Kretsstyret ..........................................................................................................................................6
Kretsleder .......................................................................................................................................6
Visekretsleder .................................................................................................................................6
Kasserer ..........................................................................................................................................6
Sekretær .........................................................................................................................................6
Speiderombudsleder .......................................................................................................................6
Roverombudsleder .........................................................................................................................7
Lederombudsleder ..........................................................................................................................7
Kretsleirkomitéleder .......................................................................................................................7
Andre roller ........................................................................................................................................8
Revisor............................................................................................................................................8

Side 2

Sogn og Fjordane krets – Oppgaver og organisering
23. januar 2012

Forord
Gjennom det siste året har det flere ganger vært tydelig at oppgavefordelingen i kretsstyret ikke har
vært helt på stell. Under styremøte i september 2011 ble det etterspurt en tydeligere
oppgavefordeling av flere styremedlemmer, noe dette dokumentet er delvis et resultat av.
Forbundet har lagt en del oppgaver til organisasjonsleddet kretsene utgjør, og når kretsstyret er de
eneste til å gjøre oppgavene gjør dette at rutine i systemet kan forsvinne på forholdsvis kort tid,
samtidig som det gjerne faller en stor mengde arbeid på de som tar tak.
Etter nesten et år som kretsleder finner jeg at det hadde vært bra om man ble flere om oppgavene,
slik at vi kan levere bedre på flere av oppgavene, og forhåpentligvis få hodet langt nok over vannet til
at man kan ta tak på helt nye oppgaver eller i større grad ta inn over seg forbundets strategi enn det
som er gjort per dag.
En veldig viktig oppgave som gjøres i kretsen er arbeidet valgkomitéen legger ned i å finne kandidater
til kretsstyret hvert år. Siden det hittil ikke har vært noen form for rollefordeling eller
oppgavefordeling i kretsstyret er det vanskelig for speidere utenfor kretsstyret å vite noe om hva
man går til om man velger å stille til valg, samtidig som det er vanskelig å vite hva som ventes av en
før man er ferdig med sitt første år i kretsstyret. En tydelig rollefordeling vil forhåpentligvis kunne
endre dette.
Jeg foreslår i dette dokumentet en etablering av tre ombud. Kretsen har tidligere hatt ombud, men
ikke satt i system med en slik tydelig forankring i kretsstyrets arbeid som det nå foreslås. Gjennom
om å etablere ombud bestående av 3-4 personer med tydelig definerte oppgaver, men samtidig et
mulighetsrom, håper jeg at flere kan være interessert i å ta tak i kretsens arbeid.
Den endrede organiseringen legger opp til at kretsstyret også endrer struktur, fra dagens 5
medlemmer og 2 varaer, til å bestå av 7 medlemmer og 8 medlemmer i perioden før kretsleir, og
ingen varaer. Det har også vært viktig å bevare plasser hvor man kan forsøke seg, derfor er
roverombudsleder og sekretær på valg hvert år.

Erlend Klakegg Bergheim
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Ombud, komitéer og styrer
Kretsstyret
Kretsstyrets oppgaver er fordelt slik at ombudsledere har sine definerte oppgaver, mens de øvrige 4
medlemmene har ansvar for de andre oppgavene. Foruten oppgaver som er lagt til ulike verv deler
kretsstyret et sett med oppgaver, men det er kretsleder og visekretsleder sitt ansvar at disse blir fulgt
opp og eventuelt delegert internt i kretsstyret.
Kretsstyret består av 7 medlemmer, og 8 medlemmer i perioden før kretsleir.
Oppgaver:










Daglig drift av kretsen
Gjøre nasjonalt/internasjonalt speiderarbeid kjent i kretsen
Følge opp Norges speiderforbund sin strategi i kretsen
Representere kretsen på speidertinget
Representere kretsen på toppledermøtet
Søke om økonomiske bidrag/sponsorer
Oppdatere nettsidene med relevant informasjon
Lage budsjett
Bidra til økt aktivitet i kretsen gjennom å støtte vekst i grupper og å starte nye grupper

Speiderombud
Består av ledere/rovere som ønsker å være med på å arrangere kretsens arrangementer.
Oppgaver:






Arrangere kretsbannerkonkurranse
Arrangere JOTA/JOTI
Arrangere andre relevante arrangementer for speidere
Bidra på relevante områder på kretsleir
Følge opp tilbakemelding fra arrangementer

Roverombud
Oppgaver:






Gjøre nasjonalt/internasjonalt roverarbeid kjent i kretsen
Arrangere årsmøte for rovere
Arrangere egen-initierte arrangementer
Bidra på relevante områder på kretsleir
Ta initiativ i forhold til nasjonalt roverløft

Lederombud
Oppgaver:



Underbygge videre lederutvikling i kretsen
Underbygge mål om videre vekst i kretsen
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Rekruttere nye ledertrenere
Arrangere ledertrening
Arrangere peffkurs
Bidra på relevante områder på kretsleir
Ta initiativ i forhold til nasjonalt lederløft

Kretsleirkomité
Etableres på årsmøtet året før kretsleir og eksisterer i 2 år om gangen. Leder for komitéen velges av
kretsting.
Oppgaver:



Arrangere kretsleir
Samarbeide med ombudene i forberedelsene til kretsleir

Valgkomité
Går på rundgang mellom gruppene i kretsen.
Oppgaver:


Finne kandidater til verv som er på valg på kretstinget
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Kretsstyret
Kretsleder
Oppgaver:










Følge opp ombud
Følge opp komitéer
Følge opp Forbundskontoret
Følge opp Speiderstyret
Følge opp samarbeid med andre kretser
Følge opp landsleir
Arrangere leder- og roversamling
Skrive årsmelding
Oppdatere dette dokumentet

Velges for 2 år om gangen.

Visekretsleder
Oppgaver:





Følge opp gruppeledere/gruppene
Arrangere kretsting
Samkjøre dokumenter og saker til kretsting
Etablere arrangementsplan

Velges for 2 år om gangen.

Kasserer
Oppgaver:





Regnskapsføring
Betale regninger
Kreve inn deltakeravgift
Følge opp budsjett

Velges for 2 år om gangen.

Sekretær
Oppgaver:




Referent på styremøter
Koordinere og å følge opp informasjon på nettsidene
Være «eier» av skjema som benyttes i kretsen

Velges for 1 år om gangen.

Speiderombudsleder
Oppgaver:
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Være bindeledd mellom speiderombudet og kretsstyret

Velges for 2 år om gangen.

Roverombudsleder
Roverombudsleder velges av kretsens rovere på rovernes årsmøte, men skal fortsatt formelt velges
av kretstinget.
Oppgaver:


Være bindeledd mellom roverombudet og kretsstyret

Velges for 1 år om gangen.

Lederombudsleder
Oppgaver:



Være bindeledd mellom lederombudet og kretsstyret
Følge opp kretsens forpliktelser i forhold til godkjenning av ledere

Velges for 2 år om gangen.

Kretsleirkomitéleder
Oppgaver:


Være bindeledd mellom kretsleirkomitéen og kretsstyret

Velges for 2 år om gangen.
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Andre roller
Revisor
Oppgaver:


Revidere kretsens regnskap for utsending med sakspapirene til kretsting

Velges for 1 år om gangen.
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