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 ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund 

 
 
Sak 5.2. Oppdatert ombudsinstruks 
Innsender: Styret v/ Flemming Hansen og Michael Zetterlund 
Omhandler: Alle kretsens ombud 
 
Innledning: 
Oppdatering og pressisering av ombudsintstuks vedtatt på kretsting 2020. 
 
Følgende arbeidsinstruks skal følges etter beste evne av våre ombud. Arbeidsinstruksen er et 
veiledende verktøy i kontinuerlig forandring. Det er ønskelig at en oppdatert versjon 
presenteres i forbindelse med valg av ombud på hvert kretsting. 
 
Endringer fra 2020 er merket i grønn farge. 
 
Styrets innstiling: 
Styret anbefaler at fremlagte ombudsinstruks godkjennes. 
 
  



Østre Østfold Krets. PB 228. 1891 Rakkestad.  

Generelt 
Ombuden skal samarbeide med teknisk arrangør (angitt i kretsens rulleringsliste) for 
planlegging og gjennomføring av arrangement. 
 
Kretsstyret skal holdes løpende orientert om planer, gjennomføring og resultat. Dette er 
spesielt viktig i forhold til sikkerhet og risikoanalyse, budsjett og arrangementsrapport. 
 
Småspeider 
Skal arrangere: 

- Kretskonkurranse og småspeiderleir i samarbeid med teknisk arrangør. 

Bør arrangere: 
- Småspeiderløft under høsten. 
- Tipskveld 2 ganger i året. 
- Vinteraktivitet (isfiskekonkurranse, akedag eller tilsvarende.) 

Tropp 
Skal arrangere: 

- Kretskonkurransen i samarbeid med teknisk arrangør. 
- Peffkurs 1 og 2. 

Bør arrangere: 
- 13-16 arrangement. 
- Førerpatruljekurs. 
- Kordinere og informere om «åpne» arrangementer der ØØK speidere i troppsalder kan delta 

på tvers av gruppene. 

Rover 
Skal arrangere: 

- Kick-off i begynnelsen av høsten. 
- Roverjulebord. 

Bør arrangere eller promotere: 
- Arrangere en tur for rovere. (alpin/vintertur eller tilsvarende tur 

annen tid på året) 
- Arrangere en ekstra vårtur. 
- Lage egne roveroppgaver sammen med kretskonkurranse tropp. 
- Promotere rover 5-kamp. 
- Promotere andre regionale roverarrangement. 

 
Leder 
Skal arrangere: 

- Arrangere sosial ledersamling for rover og ledere. 
- Skal koordinere kretsens ledertrenere. 

Bør arrangere eller promotere: 
- Arrangere ledertrening/kursing. 
- Samarbeid med nabokretser for å gjennomføre Camp Education. 
- Ta initiativ til egne lederturer/opplevelser for kretsens ledere. 
- Prøve å verve flere ledertrenere for kretsen.  
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Verktøy 
Alle ombud har en rekke «verktøy» som skal hjelpe dem i ombudsrollen: 

- Møterett på flesteparten av kretsstyremøtene. 
- Kretsens budsjett. 
- Kretsens terminliste. 
- Kretsens rulleringsliste. 
- Kretsens websider og sosiale mediekontoer. 
- Adgang til min.speiding.no for opprettelse av arrangement og kontakt med deltakere. 
- Andre rovere, ledere, ledertrenere, resurspersoner, forbundskontor og kretsstyret. 

 


