
 

 ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund 

 

Sak 5.4: Statutter for økonomisk støtte til ledere og rovere som går kurs 

 

Innsender: Lederombudet og kretsstyret 

Omhandler: Rovere og ledere i Østre Østfold Krets 

 

Innledning: 

Det har tradisjonelt vært mulig for ledere og rovere å søke støtte fra kretsen når de har deltatt på 

nasjonale kurs. Det finnes ikke noen publisert informasjon eller regler for tildeling og mange er 

ikke klare over muligheten for økonomisk støtte.  

 

Opprettelsen av regler for hvordan kretsen støtter lederkurs vil hjelpe å sikre en rettferdig og 

forutsigbar søknadsprosess og tildeling av støtte. 

 

Styrets innstiling: 

Styret og lederombudet anbefaler at statuttene godkjennes slik som foreslått 

 

Vedlagt: 

Forslag til Statutter for økonomisk støtte til ledere og rovere som går kurs 

  



 

 ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund 

 

Statutter for økonomisk støtte til ledere og rovere som 
går kurs  
Statutter  

1. ØØK ønsker å gi økonomisk støtte til ledere og rovere som tar nasjonale kurs (eller tilsvarende) 

2. Tildeling av midler skjer etter gjennomført kurs ved å sende rapport og utleggsskjema til kretsstyret 

og lederombudet 

3. Deltakere på prioriterte kurs (trening 3 utenfor egen krets, Trekløver Gilwell og NSF ledertrenerkurs) 

er garantert støtte på kr 3.000, - for gjennomført og godkjent kurs. Finansieres gjennom 

utenlandsfondet og ikke over budsjett. 

4. Deltakere på øvrige kurs tildeles midler i forhold til lederombudets tilgjengelige budsjett og kursets 

relevans for speiderarbeidet.  

5. Lederombudet gir sin anbefaling om støtte til kretsstyret som fatter vedtak på neste ordinære 

styremøte. 

6. Sittende kretsstyre har endelig ansvar for tildeling og fordeling av støtte. 

Regler for å søke 
1. Søkeren er den enkelte kursdeltakeren. Gruppe har ikke anledning til å søke på vegne av deltakeren. 

2. Søkeren skal først ha søkt om stønad hos gruppe og må angi evt. resultat av denne søknaden. 

3. Søknad attesteres av gruppeleder. 

4. Det kan maksimalt søkes for 100% av de totale utgiftene for et kurs. Dette inkluderer støtte fra egen 

speidergruppe eller annet sted.  

5. Etter gjennomført kurs må søker fremlegge en kort skriftlig rapport med bilder sammen med 

utleggsskjema til lederombudet (leder@ook.no) og kretsstyret (kretsstyre@ook.no) 

  



 

 ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund 

 

Søknad om støtte for kurs  
Navn  

Medlemsnummer  

Speidergruppe  

Fødselsdato (år, måned, 
dag) 

 

Kontonummer for 
utbetaling av støtte 

 

Navn på kurs  

Sted og datoer for 
arrangement 

 

 

Kort rapport/fortelling fra kurset du ønsker å søke støtte for 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Totale utgifter Dekkes av andre (egen 
gruppe el. tilsvarende) 

Søkes dekket av ØØK 

Reiseutgifter    

Kursavgift    

Andre kostnader 
(spesifisert) 

   

    

Sum:    

X
Signatur søker

Sted og dato

  

X
Signatur gruppeleder

Sted og dato

 


