
SEMINARLEIRSKOMITEEN 

Arbeidsåret 2016 

 
Komitéleder: Hedvig Samset 
Komitémedlem: Lars Skorpen Dahl 
 

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 Gjennomført 
Sørge for at norske 
stabsmedlem får internasjonal 
stabstrening 

Komité 8000 kr Vår 2016 (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 15-16 
(desember-mars) 

 

<Reiseutgifter, stab (NJC) Komité 5000 kr Mars 2016 (påsken)  

Følge opp seminarleir 2016 Komité 0 kr Frem til august 2016  

Seminarleir 2016: Følge opp 
arrangør 
 
Seminarleir 2017: Finne og 
følge opp fylkeslag/arrangør 

Komité 0 kr Hele året  

Informere om muligheten til å 
søke, og profilere rollen, som 
seminarstab 

Komité 0 kr Hele året  

Informere fylkeslagene om 
seminarleirprogrammet 

Komité 0 kr Innen landsmøtet 
2016 

 

Informere om seminarleir til 
alle i rett aldersgruppe 

Komité 0 kr Høsten 2015  



Seminarleirsdeltagere: 
- trekke og tildele plasser 
- sende ut infopakke 
- oppfølging i forkant og i 
etterkant 

Komité 0 kr Hele året  

Blogg: Holde 
seminarleirsbloggen oppdatert 
i henhold til 
informasjonskomiteens visjon 

Komité 0 kr Hele året  

Overlappingsseminar Komité 2500 kr September 2016  

Januarmøte Komité 2500 kr Januar 2016  

 
 
 

Del 2: Strategiske satsinger 

● Her skal komiteen velge ut noen av de mål/tiltak som den vil 
jobbe videre med i arbeidsåret 2016. Disse målene/tiltakene er 
formulert for nasjonalt plan i strategi- og handlingsplan 2016-
2018 og vedtatt av landsmøtet. 

 

Tilby aktiviteter gjennom hele året 
 

Mål: Øke deltagelsen på og kjennskapen til NJC 

Tiltak Ansvarlig Budsjett Planlagt Gjennomført 

Oppfordre fylkeslag til å 
informere om NJC lokalt 

Komité 0 kr Hele året  

Øke kompetansen til fylkes- 
og lokallag om NJC 

Komité 0 kr Hele året  

Promotere NJC på sosiale 
medier 

Komité 0 kr Vinter/vår 2016  

 
 

 
 



 
Satsing på medlemmer fra 18-26 år 
 
Mål 1: Øke antall guttesøkere slik at vi fyller tildelte plasser i 
runde 1 

Tiltak Ansvarlig Budsjett Planlagt Gjennomført 

Kontakte fjorårets mannlige 
juniorledere  

Komité 0 kr Høsten 2015  

Forsikre at lokallag har 
tilstrekkelig kunnskap til å 
promotere programmet 
lokalt 

Komité 0 kr Høst/vinter 15/16  

Promotering på sosiale 
medier 

Komité 0 kr Høsten 2015  

 
 
 

Mål 2: Bedre oppfølging av deltagerne 
Tiltak Ansvarlig Budsjett Planlagt Gjennomført 

Øke kompetansen til fylkes-
og lokallag  

Komité 0 kr Hele året  

Ta kontakt med hver 
deltager for privat 
oppfølging  

Komité 0 kr Høst/vinter 15/16  

Oppmuntre og legge til 
rette for økt oppfølging av 
seminarleirsdeltakere lokalt 

Komité 0 kr Høst/vinter 15/16  

 


