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Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 
 

Invitasjon til oppnevning av ambassadør 
 
Kjære kretsstyre! 
 
3.-10. juli 2021 samles Norges speiderforbund og venner til landsleir i nye Indre Østfold 
kommune. Landsleiren har fått navnet Agenda 2021, og leirkomiteen er godt i gang med 
arbeidet. Med dette brevet inviterer vi kretsen til å oppnevne sitt medlem til leirens 
ambassadørkorps. 
 
Siden 2001 har man på landsleir i en eller annen form hatt personer som har fungert som 
bindeleddet mellom gruppene og leirkomiteen. I 2001 het det kvartalsmestere, i 2017 het det 
los og på Agenda ønsker vi på ny å bruke begrepet ambassadører.  
 
Hvorfor et ambassadørkorps? 
Landsleir er noe som vi gjør sammen som et forbund, og er et resultat av den samlede 
innsatsen fra grupper, kretser, korps, nettverk, stab og flere. Derfor må alle nivåer av 
organisasjonen være med når leiren skal planlegges og gjennomføres. 
 
I dag finnes det en rekke verktøy som lar leirkomiteen sende informasjon direkte til grupper 
og enkeltdeltakere. Dette er verktøy som vi vil ta i bruk, men det vil aldri kunne erstatte den 
toveiskommunikasjonen mellom grupper og leirkomité som ambassadørordningen gjør 
mulig. Vi ønsker en tett dialog med gruppene før og under leiren for å få lage en best mulig 
landsleir, og dette ønsker vi kretsenes hjelp til å få til gjennom sine ambassadører. 
 
Om ambassadørrollen 
Som ambassadør blir man en del av landsleirstaben. Man betaler stabskontingent og inntar 
måltidene i leirens stabsmesse. Ambassadørkorpset er en del av landsleirens 
administrasjonsetat, og etatsleder Stian Seland er ansvarlig for oppfølging av 
ambassadørene. 
 
Før leiren vil ambassadørene jevnlig få tilsendt informasjon fra leirkomiteen, og få ferdige 
presentasjoner og materiell for å markedsføre og informere om Agenda lokalt. Det vil også bli 
avholdt samlinger for ambassadørene i forbindelse med sentrale arrangementer. 
Ambassadørene vil kunne bli brukt til å koordinere fellesbehov for gruppene før leiren. 
 
Under leiren vil det være daglige møter mellom leirkomiteen og ambassadørene, og mellom 
ambassadørene og gruppene i egen krets. En viktig del av rollen er å følge opp gruppene i 
kretsen sin på leiren, og ellers bidra til forefallende oppgaver i administrasjonsetaten.  
 
Oppnevning av kretsens ambassadør 
Kretsstyret velger fritt hvem man vil oppnevne som ambassadør. For leirkomiteen er det ikke 
viktig om vedkommende sitter i kretsstyret eller ikke, det som er viktig er at personen som 
oppnevnes kjenner godt til kretsen og kretsens grupper og ledere, og har tid og lyst til å gjøre 
en innsats som kretsens ambassadør.  
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Navn, telefonnummer og e-postadresse til kretsens ambassadør sendes til Stian Seland på e-
post stian@agenda2021.no. Stian kan kontaktes på e-post eller telefonnummer 46663900 
om dere har spørsmål. 
 
Vi håper at alle kretsene får oppnevnt sin ambassadør innen 1. oktober 2019, og henstiller 
alle kretsene om at sin ambassadør blir en av kretsens deltakere på KL/KS-samlingen 25.-27. 
oktober. 
 
Vi håper dere gleder dere til landsleir like mye som oss. Mer informasjon om leiren finner 
dere på agenda2021.no.   
 
 
Med speiderhilsen 
 
 
Andy Hyde   Håvard Djupvik 
Leirsjef Agenda 2021  Speidersjef 


