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Formål
Ledertreningsutvalgets formål er å vedlikeholde KFUK-KFUM-speidernes patruljefører- og
ledertrening i tråd med forbundets mål, strategier og tiltaksplaner. Vi skal være en organisasjon som
kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive speidere. For å lykkes
med dette må vi ha en god ledertrening som utvikler og engasjerer nye og gamle ledere i forbundet.
Utvalget er forpliktet av prinsippdokumentet «Opplæring og ledertrening i Norges KFUK-KFUMspeidere.
Oppdragsgiver og kontaktperson
Det er landsstyret som er oppdragsgiver for utvalget. Kontaktperson er ledertreningsansvarlig i
landsstyret. Før landsstyremøtene sendes alltid en rapport om progresjonen i arbeidet til denne.
Ledertreningsansvarlig i landsstyret kan delta på utvalgets møter ved behov.
Oppnevning
Ledertreningsutvalget består av minst fire medlemmer, hvorav minst et av motsatt kjønn.
Ledertreningsansvarlig på forbundskontoret fungerer som fast sekretær. Utvalgets medlemmer
velges to og to for en toårsperiode. Utvalget konstituerer seg selv med leder. Minst et fysisk møte
må avholdes årlig i ledertreningsutvalget. Utvalget kan ved behov opprette prosjektgrupper knyttet
til ledertrening. Dette skal klareres med landsstyret dersom det er av prinsipiell, eller større
økonomisk betydning.
Ansvar og oppgaver

•

•
•

Utvalget har ansvar for innhold og oppdatering av vandrer- og lederkurs og kursmenyen ved
behov. Utvalget skal også samle inn ressurser fra avholdte kurs for å kunne gjøre gjenbruk av
kursmateriell.
Utvalget har som oppgave å finne nye kursholdere og oppdatere kursholderbasen på
nasjonalt nivå sammen med ledertreningsansvarlig på forbundskontoret.
Utvalget har som oppgave å informere kretser og grupper om forbundets ledertrening og
kursmeny.

Økonomi
Større prosjekter som krever finansiering må planlegges i god tid slik at dette kan bli tatt hensyn til i
kommende budsjetter. Mindre prosjekter som det finnes behov og finansiering for trenger ikke
klareres med landsstyret på forhånd.
Ansvarsfordeling
Utvalget skal hjelpe ledertreningsansvarlige på forbundskontoret samt forbundets kursholdere til å
tilby en god ledertrening til alle ledere i KFUK-KFUM-speiderne.
Landsstyrets oppgave er å beslutte om den strategiske retningen for ledertreningen i forbundet,
samt finne budsjettmidler. Utvalget skal oppdatere og utarbeide måldokumenter og kursmanualer
etter behov for forbundets nasjonale kurs. Programutvalget kan brukes som høringsinstans for å
sørge for god sammenheng mellom kurs og program i patruljeførertreningen. Forbundskontoret har
ansvaret for å rekruttere kursholdere, følge opp disse, samt den praktiske tilretteleggingen før og
etter kursene på nasjonalt nivå. Forbundskontoret følger også opp kretser og grupper som bestiller
kurs fra kursmenyen.

