
SEMINARLEIRSKOMITÉ
Arbeidsåret 2015

Komiteleder: Fredrik Joachim Gjestland
Komitemedlemmer: Dr. Sigri Adelsten Stokland

Del 1: Faste arbeidsoppgaver
● dette er oppgaver som går igjen fra år til år og er nedfelt i komiteens/koordinatorens 

arbeidsbeskrivelse

Oppgave Ansvarlig Budsjett Planlagt Merknad/Gjennomført

Sørge for at alle norske 
stabsmedlem får internasjonal 
stabstrening.

Komité kr 
8 000,00

Vår 15
(RTF-
april/mai)

Send ut deltakerliste til 
fylkeslagene etter trekning 
samt oppfordre fylkeslag til å 
inkludere deltakere i den 
lokale ledergruppen og 
treningen. 

Komité 0 kr Vinter 14 -15 
(des-mars)

 

Arrangere NJC. Komité 39 000 kr Mars 15 
(Påsken)

Følge opp seminarleir 2015 Komité kr 0,00 Frem til 
August 2015

Seminarleir 2016: Følge opp 
arrangør

Seminarleir 2017: Finne og 
følge opp fylkeslag/arrangør. 

Komité 0 kr Hele året.

Informere fylkeslagene om 
seminarleirprogrammet. 

Komité 0 
kr

Innen Landsmøtet 15

Informere om muligheten til å 
søke, og profilere rollen, som 
seminarleirstab. 
 

Komité 0 kr Hele året.

Informere om seminarleir til 
alle i rett aldersgruppe. 

Komité 0 kr. Høsten 13

Seminarleirsdeltakere:
● Trekke og tildele 

plasser
● Sende ut infopakke
● Oppfølging i forkant 

og etterkant. 

Komité 0 kr. Hele året



Blogg: Holde 
seminarleirsbloggen oppdatert 
i henhold til 
informasjonskomitéens visjon

Komité kr 0,00 Hele året

Overlappingsseminar Komité kr 
2 400,00

Sept 2015

Januarmøte Komité 2400 kr Jan 15

Del 2: Strategiske satsinger
● her skal komiteen/koordinatoren velge ut noen av de mål/tiltak som den vil jobbe 

videre med i arbeidsåret 2012. Disse målene/tiltakene er formulert for nasjonalt plan i  
strategi- og handlingsplan 2009-2012 og vedtatt av landsmøtet.

Lokal kompetanseheving

Mål: Øke kunnskapen om seminarleirsprogrammet i lokallagene. 

Hva? Ansvarlig Budsjett Planlagt Gjennomført

Tiltak 
1

Informere fylkeslag om 
kostnader, arbeidsmengde og 
poenggevinst ved arrangering 
av seminarleir.

Komité kr 0,00 Hele året

Tiltak 
2

Oppfordre til integrasjon av 
seminarleirsdeltakere i de 
lokale ledergrupper og 
treninger

Komité 0 kr Vår 2015

Tiltak 
3

Forsikre at lokallag har 
tilstrekkelig kunnskap til å 
promotere programmet lokalt

Komité 0 kr Høst/vinter 
14/15

Satsing på medlemmer fra 16 til 21 år.

Mål: Fremme engasjement og lokal tilhørighet hos gruppen gjennom å sørge for 
positiv leiropplevelse (inkludert NJC), samt å legge til rette for et nasjonalt nettverk. 

Hva? Ansvarlig Budsjett Planlagt Gjennomført

Tiltak 
1

Implementere strategi for økt 
deltakelse på NJC og på 
seminarleirer. 

Komité 0 kr Hele året. 

Tiltak 
2

Gjennomgå planleggingen og 
gjennomføringen av NJC for å 
oppdatere og kvalitetssikre 
leiren

Komité 0 kr
Hele året



Tiltak 
3

Bruke NEO og NJC til å 
promotere videre engasjement 
hos juniorer, både 
internasjonalt, nasjonalt og 
lokalt

Komité 0 kr Mars og 
september

Tiltak 
4

Oppmuntre og legge til rette 
for økt oppfølging av 
seminarleirsdeltakere lokalt

Komité 0 kr Vårsemesteret

Tiltak 
5

Direkte kontinuerlig 
oppfølging av deltakere via e-
mail gjennom hele året

Komité 0 kr Hele året


