
Ledersamling på speiderhuset Øytun, 12 desember 2015 

  

 

LANGTIDSMÅL   

2016 – 2020 
      

MÅL FOR HUNDVÅG I SPEIDERGRUPPE              
 
Mål for Hundvågspeiderne 
perioden 2016-2020:         
- Hundvågspeiderne skal 
utvikle barn og unge til gode, 
selvstendige og 
ansvarsbevisste mennesker.   
-  Gruppens medlemstall økes 
til 150 medlemmer             
- 75 % av alle møter skal 
være attraktive utemøter. 

 
      

Deltakere: Geir Undal, Vigdis Mikkelsen, Frode Tingvik, Siv Hagen, Rolf Helgevold, 
Lisbeth Hegreberg 

 



           

Visjon:  
Speidere vil ut, patruljen tar ansvar og speiding når flere 

 
 
Del 1 

Hovedmål for gruppen –  

Visjon: 

Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speidingen når flere 

Mål:  

Gruppens medlemmer økes til 150 medlemmer. 75 % av møtene skal 
være attraktive utemøter. 

Del 2 

Hva er vi gode til? 

• Tenkedagen som feires så nærme 22 februar som mulig 
• 17 mai toget på Hundvåg 
• St. Hans feiring på Lundneset 
• Furenesdagene på Camp773 
• Speiderleir i Juni/juli 
• Lundsnesmarsjen i september 
• Foreldremøte i september 
• Årsfest i november 
• Nissefest i desember 

 

Del 3 - Rekruttering 

Hundvåg speiderne skal drive aktivt rekrutteringsarbeid  

• Bruk av foreldre i småspeideren 
• Bruk av rovere til flokk og tropp 
• Bruk av sosiale medier, og til enhver tid være oppdatert – nettside og Facebook 
• Aktiv bruk av Øyaposten 
• Bruk av foreldre til korte små prosjekter 

 

Del 4 - Organisasjon  

Gruppens ledere skal ha 2 ledermøter pr halvår i tillegg til årsmøte 1 mars. 

Sikre god lederkvalitet ved at ledere skal arbeide mot NSF sine mål og verdier. I tillegg skal alle ledere få 
faglig kunnskaper som gjennom kretsens grunnkurs.   

Ledersamtale gjennomføres med alle nye ledere innen 3 måneder etter oppstart. 

Gruppen består av flere verv som skal fordeles på årsmøte. 
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• Gruppeleder 
• Gruppesekretær 
• Gruppelederassistent 
• Kasserer 
• Materialforvalter 
• Eiendomsforvalter 

Bruk av foreldre til oppgaver i tillegg til at de kan brukes i enheter er ønskelig 

Etablere møteplan i et årshjul (ledermøter, planleggingsmøter, årsmøte) 

 Flokk 

Flokken består av småspeidere med et antall rundt 25 medlemmer fordelt på minimum 3 ledere. Flokken 
bør deles inn i patruljer for å gjøre overgang til tropp lettere. Drar på 2 turer pr år – høst og vår. 

 Tropp 

 Troppen skal bestå av patruljer med 5-8 medlemmer. Patruljene skal klare å dra på egne 
patruljeturer. Patruljefører og assistent skal delt på peffkurs. Troppen skal ha en aktiv førerpatrulje. 
Førerpatruljen skal få ansvar og ha egne patruljeturer. 

 Roverlaget 

Roverlaget skal være et tilbud for speidere som er ferdig i tropp. Det skal stimuleres til økt aktivitet og hjelp 
til flokk og troppsarbeid. Roverlaget oppfordres til å komme med innspill til egne mål!! 

 Speiderhuset Øytun 

Speiderhuset Øytun blir brukt til våre speidermøter. I tillegg leier vi ut huset til andre organisasjoner og 
private arrangementer.  Huset trenger jevnlig renovering og det må utarbeide plan for neste etappe i den 
prosessen. Uteområdet rundt speiderhuset er det planer om å få satt opp en grillplass og et uværskur. 

Speidermarka 

På Lunde har speidergruppen bruksrett til et området hvor det er bygget en gapahuk og grillplass.  I 
sommerhalvåret blir plenen klippet av en leder. Det er ønskelig å få satt opp lys og toalett på Lunde. Dette 
er noe vi må jobbe sammen med Stavanger kommune. 

 Kanoer og robåt  

Hundvågspeiderne har 12 kanoer m/henger og 1 robåt som kan leies. Dette står lagret i et lager på Lunde. 
Kanoen brukes hovedsakelig av speidere men kan leies av andre organisasjoner eller skoler. 

 Foreldre 

Lederne må gi tydelig informasjon om speidermøter, turer og foreldremøter. Foreldre må delta på min. 2 
dugnader pr år. Invitere foreldre til eventuell hjelp i speiderarbeidet. Foreldre må også hjelpe til med 
kjøring til/fra turer og andre arrangement utenfor vår bydel.  
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 Dugnad 

Dugnad arrangeres hvert halvår. Dugnad skal gi foreldre mulighet til å oppleve tilhørighet og ha fokus på at 
dugnad også skal være sosialt. I tillegg til dugnad på speiderhuset, inviteres foreldre til å hjelpe til på 
forskjellige arrangement slik som: Lundsnesmarsj, årsfest, St.Hans 

 

Del 5 – Ekstern kommunikasjon 

Hundvågspeiderne skal være synlige og prøve å ha oppslag i media. 

• God og oppdatert nettside, med informasjon om turer og program. 
• Ledere skal delta på arrangementer i regi av krets- og forbund 
• Bruk 17 mai toget til å synlighet for speideren 

Gruppen kan ha egne gjenkjennbare plagg i tillegg til speiderskjorte 

• Gensere til flokk/tropp,  
• Leirbåls cape 
• Andre gjenkjennbare plass kan utvikles, fks. Lue, t-skjorter, merker 

 

Del 6 - Internasjonalt arbeid 

Hundvågspeiderne skal prøve å ha et internasjonalt engasjement. 

• Delta på utenlandske speiderleir 
• Oppfordre speidere til å dra på Wold Scout Jamboree 2019 i USA 
• Delta på speideraksjonen til NSF 
• Få en vennskapsgruppe i utlandet 

 

 


