
Klubboppfølgingsmøte 

12.september



Kjøyreplan for kvelden

• Leirsumaren

• Kommande arrangement
• SASen
• Haustfestar

• Loddsal

• Trivselsagent

• Kandidatar
• Til fylkesstyret – valkomiteen
• Instruktør for styrevervsopplæring. 



Takk for ein fin somar på leir og 
regionsamlingane!



SASen (senior- og alumnsamling)

• For senior (15 år og oppover) og alumnar

• Dato 7.-9. okotber

• Stad: Straumshamn, Volda kommune

• Påmelding
•Opnar: 16. September

•Påmeldingsfrist 1.oktober

• Tema er villmark og det å bruke naturen 
rundt oss

•Båttur med Nordlys og Bjørkedal kystlag

• Sosialt, kjekt og moglegheit til å treffe ny
e og gamle vennar.



Haustfest 
Prosjektvurdering

• Rettleiing for medlemmer
• Film, pdf og power point på 

4h.no/ressurssider

• Rettleiing for klubbrådgjevar
• På 4h.no/ressurssider - bak

innlogging (medlemsnr)

Haustfest

• Tips og rettleiing for planlegging og 
gjennomføring:
• https://4h.no/more-og-

romsdal/aktuelt/haustfest-2022

• Korleis tinge merker?
• Aspirantmerke: 

• Raudt til alle eller

• 9-åringer = grønt merke, 10-åringer = blått 
merke og 11-åringer = rødt merke.

https://4h.no/om-avslutning/category1185.html
https://4h.no/hvordan-vurdere-og-godkjenne-et-prosjekt/
https://4h.no/more-og-romsdal/aktuelt/haustfest-2022
https://4h.no/for-klubbradgiver/category9407.html


Loddsal

• NB! Ny frist for 2022: 30. 
september!

• Speidersport AS er 
betalingsmottaker.

• Fordeling: Klubbene får kr 3,-
pr lodd for de automatisk 
utsendte loddene.
• Hvis det selges mer enn 15 

lodd pr. medlem, får klubbene 
kr 10,- pr lodd i fortjeneste 
(f.o.m. lodd nr. 16).

• Frist for retur av ekstralodd er 
1. oktober.



Nytt tilbod 2023 - Trivselsagent

• Supert å gjennomføre som prosjekt

• Ressursperson i klubben mtp å skape trivsel og eit godt 
samhald i gruppa. 

• Promoterast utover hausten med endeleg opplegg og 
datoar. 



Har du ein ildsjel i klubben? 

• Valgkomiteen ønsker nominasjon til nytt styre i 2023. 

• Instruktørar til kurs i november:
• Styreverv: Bør ha deltatt på styrevervskurs (superhelg) og hatt 

eit eller flerie verv i klubbstyret. 

• Friluftshelt: Bør interessere seg for friluft og være over 16 år. 



Spørsmål eller erfaringer noen 
vil dele?


