Mandat for programutvalget
Vedtatt i landsstyret 22.01.2017
Formål
Programutvalgets formål er å utvikle materiell og programtiltak som utfyller det speiderprogram som
allerede finnes i forbundet. Programtiltakene skal være 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 godt programtilbud som både
engasjerer ledere og speidere. Programmet skal føles relevant, lærerikt og gøy.
Oppdragsgiver og kontaktperson
Det er landsstyret som er oppdragsgiver for utvalget. Kontaktperson er programansvarlig i
landsstyret. Før landsstyremøtene sendes alltid en rapport om progresjonen i arbeidet til denne.
Programansvarlig i landsstyret kan delta på utvalgets møter ved behov.
Oppnevning
Programutvalget består av minst fire medlemmer, hvorav minst en av motsatt kjønn.
Programansvarlig 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 programutvalget.
Utvalget kan ved behov be landsstyret opprette prosjektgrupper knyttet til program.
Ansvar og oppgaver
Utvalget har ansvar for å finne kampanjer og prosjekter som hjelper grupper og kretser til å bruke
speiderprogrammet, øke samfunnsengasjementet, og gi speiderne opplevelser for livet. Program
rettet mot en spesifikk aldersgruppe, der speiderne får fordype seg i temaer fra speiderprogrammet,
er å foretrekke.
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 ha en utfyllende rolle for ansvarlig for program på forbundskontoret. Utvalgets oppgave
er å fylle på med utdypende program til speiderprogrammet, mens programansvarlig på
forbundskontoret har som ansvar å følge opp speiderprogrammet.
Landsstyrets oppgave er å beslutte om den strategiske retningen for programarbeidet i forbundet,
samt finne budsjettmidler for speiderprogrammet og programprosjektene. Utvalget skal jobbe fram
ideer og konsepter som gir speidere og ledere ekstra fordyping i speiderprogrammet.
Forbundskontoret har ansvaret for at innholdet i speiderprogrammet er oppdatert i henhold til
tilbakemeldinger fra medlemmene.

