
Utlysning Hovedleder for Vakt og Transport 
 
Vil du være med å ha hovedansvaret for å vakt og transport ordninger for en regionsleir for 
opptil 800 speidere? 
 
Oslo, Buskerud, Asker og Bærum, Romerike, Østfold og Hedmark og Oppland kretser skal 
sommeren 2020 arrangere regionsleir på Kragenäs leirsted i Sverige. Regionsleir arrangeres 
inntil hvert fjerde år, og er et viktig arrangement siden dette er den første leiropplevelsen for 
mange speidere. Vi søker nå etter rette vedkommende som hovedleder for Vakt og Transport! 
 
Hvem søkes? 
Hovedleder for Vakt og Transport skal lede arbeidet med vakt og transport for leiren. Dette 
innebærer å blant annet ordne vaktordninger for innrykk ved start av leir og avreisen, og 
opprettelse og drifting av et helseteam under leiren. Det søkes en person som liker å jobbe med 
ordning av transport før og under leiren, sette opp vaktordninger for nattevakt og blant annet 
organisere postmannskap til haik. Personen må kunne samarbeide med andre mennesker og 
burde ha kjennskap til konflikthåndtering. Innrykk kan fort bli kaotisk om det ikke håndteres på 
en ordentlig måte, hvor det er nyttig at personen har tidligere erfaringer med dette. 
 
Ansvarsområder 
Oppgavene under gir et innblikk i hvilke ansvarsområder rollen innebærer. 
 

● Kontrollere biler ved innrykk og avreise 
● Ordne transport ved haik 
● Ordne og ha oversikt over parkering av biler 
● Sanitet og sykestue 

 
● Ha klart en status for leirsjef til statusmøter 
● Ansvarlig for at etater setter opp budsjett og drifte regnskap 
● Skrive referat etter hvert møte med under-etater 
● Sørge for at etater skriver egne referater 
● Skrive rapport etter leiren  
● Gjøre risikovurdering av rollen og den sin oppgaver om arbeidet innebærer risiko. Sikre 

at under-etater gjennomfører risikovurderinger der det ses nødvendig.  
 
Ansvaret 
Personen har det overordnede ansvaret for transport av trafikken inn og ut før og etter leir. 
Personen har også ansvaret for at leiren får en god sanitet stasjon. Det forventes at hovedleder 
gjennomfører rollen på en profesjonell og grundig måte, og at personen møter opp på 
statusmøter før og under leiren som kalles inn av leirsjef. Engasjementet varer fra høsten 2019 
til høsten 2020. Du som hovedleder er ansvarlig for dine ansvarsområdene, men det betyr ikke 



at du står alene med planlegging og gjennomføring. Leirsjef og andre i hovedkomiteen er alltid 
tilgjengelig for hjelp med alle saker og problemer som dukker opp underveis. 
 
Gevinster 
Dette er hovedlederrollen som kommer med mest ansvar for vaktordninger for leiren. Du som 
hovedleder får mulighet til å kjenne på ansvaret for vaktordninger da dette vanligvis også følger 
med mest autoritet overfor deltakerne. Du vil ha ansvaret for en fungerende sanitetordning og 
eventuell sykestue som er gode erfaringer å ta med til andre deler av livet eller arbeid. Du får 
muligheten til å samarbeidet med engasjerte og flinke ledere og være med å arrangere en 
Regionsleir mange speidere vil huske i lang tid fremover. Hovedleder får dekket deltakeravgiften 
under leiren. 
 
Har du spørsmål kan de rettes til leirsjef for regionsleiren på joakim.rodland@gmail.com eller 00 
41 41 28 13 96 
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