Strategiplan 2022
Vi betyr en forskjell for andre og naturen.
o Grupper som er synlig i sine nærmiljøer, gjennom gode speideraktiviteter.
o Være med i forskjellige utvalg på bydelsnivå og kommunenivå.
o Kretsen tilstreber å samkjøre, har mer fokus på å bruke kollektivtransport.
o Gjenbruk av turutstyr, BUA og andre utlånsordninger i kommuner og bydeler. Låne
utstyr fra andre grupper.
o Delta på arrangementer fra andre organisasjoner, for eksempel Friluftslivets dag, natti
naturen, bygdedager osv.
o Kretsarrangementer skal ha en tydelig miljøprofil.
o Arrangere kurs med tema «Hvordan bli synlig i media i løpet av 2022/23
o Oppfordre gruppene til å ha en egne eller delta på søppelryddeaksjoner som
o Ruskenaksjon, strandryddedag ol
o Oppfordre til å delta på Globalaksjonen.
o Oppfordre gruppene til å ta miljøsertifisering.
(https://kmspeider.no/miljosertifisering/category5696.html)
Vi er åpne og inkluderende
o Kretsen prioriterer medlemsvekst i de eksisterende gruppene foran oppstart av nye.
o Jobbe med å beholde speidere i overgang mellom enhetene
o Jobbe aktiv med at alle speidere har medbestemmelse på sitt nivå
o Lage statistikk over kjønnsbalansen i kretsen
o Holde kurs i kretsen om barn med spesielle behov ved jevne mellomrom
o Fortsette med PF-treff og andre speiderarrangementer for vandrer og eldre speidere
o Ved hjelp av større signalarrangementer som Friluftslivets dag og Barnas
Holmenkolldag kan man øke synligheten for kretsens speidergrupper
o Oppfordre gruppene til å markere speidernes dag 23. april.
Vi rekrutterer og utvikler flere gode ledere
o Utvikle egne ledere i gruppene, og forsøke å fordele lederoppgavene og la andre få
muligheten.
o Kretsen ønsker å tilby meningsfullt ledertreningstilbud til vandrere, rovere og ledere.
o Oppfordre gruppene til å sende flere patruljeførere og rovere på flere nasjonale
arrangementer.
o Oppfordre og støtte ledere til å delta på internasjonale arrangementer.
o Mentorordning for rovere til ledere
o På kurs arrangert av kretsen, forsøke å ha en stor stab, slik at man kan fordele
ledere og rovere i tospann.
o Flere møtepunkter for ledere og rovere som ledergrilling og andre sosiale
arrangementer.
o “Show and tell” for andre grupper på kretsarrangementer.
o Lage attester fortløpende for bidragsytere i kretsens arrangementer, som
Patruljeførerkurs, styremedlemmer.
o Vise at det man har lært på speideren, kan brukes i andre sammenhenger.
o Fortsatt støtte speidere og ledere med økonomiske bidrag til forbundskurs og
eksterne kurs.
o Motivere flere grupper/personer å ta ansvar for arrangementer.

