
 

 

 

 

Er du interessert i å starte en speidergruppe ved deg, eller finne en gruppe du kan hjelpe til 

i? Det første steget er å fylle ut skjemaet på kmspeider.no/startspeidergruppe.  Dette er 

helt uforpliktende! Du kan også kontakte oss på post@kmspeider.no og tlf. 22991550 

 

 

Etter at du har fylt ut skjemaet på nett kommer vår vekstarbeider til å kontakte deg for å 

finne ut hvordan vi kan hjelpe deg med å starte speidergruppen. Vi vil snakke om din 

motivasjon, eventuell erfaring og hvordan vi sammen kan jobbe mot en ny gruppe. Du vil 

også motta en pakke med litt informasjonsmateriell om speideren. 

 

Det er ikke mye du trenger for å opprette en speidergruppe. Har du tre til fire voksne med 

en interesse for friluftsliv, og barn og unge som vil delta, er det viktigste på plass! Mange 

grupper har alle sine møter ute. Gjerne på et fast sted i nærområdet. Om dere ønsker 

lokaler inne kan ofte menigheten eller kommunen være behjelpelig med det. Etter å ha 

funnet aktuelle steder å være, sender forbundet ut gratis rekrutteringsmateriell. Vi bistår 

dere med å få speidere til gruppa. Om ønskelig er det mulig å få besøk av vår vekstarbeider 

på et planleggingsmøte med lederne, eller informasjonsmøte med foreldre.  

 

4) 
Før speiderarbeidet kan starte må dere avholde et stiftelsesmøte. Under dette møte blir 

speidergruppen formelt opprettet.  

I henhold til kravene fra Brønnøysundregistrene kreves det at dere gjør tre ting på møtet: 
 

• Beslutte å starte en forening 

• Velge et styre 

• Godkjenne vedtekter 

Forbundet har utarbeidet forslag til vedtekter og skjemaer som må fylles ut, og vi kan 

hjelpe dere med å gå igjennom dette på forhånd.  

Etter at dette er ferdig registrerer dere gruppen i Brønnøysundregisteret ( se guide her). Da 

får dere et organisasjonsnummer som dere kan bruke til å opprette en bankkonto. Etter at 

dere har fått bankkonto sender dere kontonummer til forbundet på post@kmspeider.no, 

og dere vil da få oppstartsstøtten utbetalt.  

Det er også viktig at dere registrerer gruppen og gruppeleder i medlemsdatabasen 

Hypersys. Informasjon om hvordan man bruker systemet finnes her. 

 

https://kmspeider.no/startspeidergruppe
mailto:post@kmspeider.no
https://kmspeider.no/rekruttering/category836.html
https://kmspeider.no/frivillighetsregisteret/category824.html
mailto:post@kmspeider.no
https://kmspeider.no/hypersys-medlemssystem/category1041.html


 

Vi vet at det kan være utfordrende å planlegge speidermøter som ny leder, og derfor har vi 
laget pakken «De tre første møtene». Pakken inneholder en plan for tre møter og er 
beregnet på speidere i oppdager- og stifinneralder (1.-4. klasse). Bruk den sammen med 
aktivitetsbanken og møteplanleggeren, så går semesterplanleggingen lett som en lek! 
 
De tre første møtene er tre ferdig planlagte oppstartsmøter. Disse møtene kan gruppene 
gjennomføre i starten av høstsemestret hvert år. I aktivitetsbanken finnes møteforslagene 
på oppstartsmøtene lek, bål og natursti. Møtene kan gjennomføres i valgfri rekkefølge. 
 
Til oppstartsmøtene får dere med tretten kort og et merke som skal deles ut til speiderne. 
Pakken med de tre første møtene kan kjøpes i speiderbutikken, eller du kan laste ned og fra 
nettsiden og printe ut selv. 
 
Vi har også laget et møteforslag med fire aktiviteter som kan brukes under en 
rekrutteringsdag i nærområdet eller som et aller første velkomstmøte. 

 

 

Selv om speidergruppen nå har fått en god start trenger dere ikke stå på egne ben helt 

enda. De første månedene etter oppstart vil forbundet følge dere opp og passe på at dere 

har det dere trenger. Om dere får noen problemer eller trenger forslag til aktiviteter er vi 

der når det trengs!  

 

 

Sjekklisten er en liste med punkter som alle med lederansvar bør ha gått gjennom i løpet av 

det første året som speiderleder. Sjekklisten inneholder alt fra plikter og retningslinjer ved 

bruk av medlemssystemet til plassering av gruppas utstyr. Et halvt år etter oppstart tar vi 

en prat om hvordan dere ligger an med sjekklisten og legger en plan for de gjenværende 

punktene. 

 

 

Omtrent et år etter oppstart vil vi kontakte deg for en uformell evaluering av det første 

speideråret. Her går vi gjennom hva som har gått bra, og hvordan dere kan løfte 

speiderarbeidet mer. Hvis dere har oppdaget potensielle problemer kan vi drøfte disse 

sammen. Vi tar også en ny gjennomgang av sjekklisten. 

 

 

https://kmspeider.no/programprosjekter/de-tre-forste-motene-article2020-2912.html
https://kmspeider.no/aktivitetsbanken/category988.html
https://kmspeider.no/getfile.php/1377776/Speiderprogram/Ledere/Sjekkliste%20for%20nye%20ledere%20-%20A4.pdf

