
 

 

Retningslinjer for PF- og Ledertreningsutvalg 
Endringer vedtatt i kretsstyret; 24.04.2019 

 
 

1 Organisering 
 

1.1 Organisasjonsplan 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

2 Sammensetning 
 

2.1 Sammensetning 
Leder  
Kretsstyret er ansvarlig for å finne lederkandidater til PF- og Ledertreningsutvalget 
(heretter kalt PLu).  Kretsting velger leder. Ledervervet er for 2 år om gangen. Se også 
grunnregler § 8.1. 

 
Utvalgets medlemmer 
Kretsstyret sammen med PLu-leder finner 5 medlemmer. Kretsstyret oppnevner 
medlemmene for 2 år om gangen. Det tilstrebes spredning i alder og kompetanse og 
jevn fordeling av kjønn.   

 
2.2 Ansvar  
PLu har ansvar for at det blir arrangert kurs med en god faglig kvalitet for speidere i 
alder 13 år og oppover. 

 
2.3 Kontaktperson 
Kretsstyret oppnevner en kontaktperson (i kretsstyret) som har møte-, tale- og 
forslagsrett på PLu-møtene. 

 
 

3 Oppgaver 
 

3.1 Oppgaver 

• Arrangere patruljeførerkurs. 

• Arrangere temakurs. 

• Arrangere lederkurs for rovere og ledere. 

• Avholde PF-ting innen 2 uker før kretsting. Dette gjøres i samarbeid med kretsstyret. 

• Sørge for at det blir utarbeidet en rapport etter hvert arrangement. Rapporten 
sendes til kretskontoret sammen med oppdatert deltakerliste. 

Kretsstyret 
 

  Kretskontoret   PF- og Ledertreningsutvalg                      

Arrangement / kurs 



 

• Er ansvarlig for at kurslederperm for Rogaland KFUK-KFUM-speidere er oppdatert. 

• Det utarbeides en årsmelding innen 01.12 som sendes til kretskontoret. 

• Det utarbeides et program for påfølgende år innen 01.12 som sendes til 
kretskontoret. 

• Utrede saker innenfor sitt område for kretsstyret. 
 

3.2 Møter 
Utvalget avholder minimum to møter i halvåret, hvorav det første skal holdes innen en 
måned etter kretsting. Det føres referat som sendes til alle medlemmer i PLu, 
kontaktperson i kretsstyret og kretskontoret. 

 
3.3 Leder 
Utvalgets leder er pådriver for at kursplan blir gjennomført.  Utvalgets leder ser til at 
kretsens årlige samlede kursvirksomhet gjennomføres innenfor vedtatte 
budsjettrammer. Utvalgets leder innkaller til, og leder møtene.   

 
 

4 Arrangement 
 

4.1 Patruljeførerkurs 
Patruljefører grunnkurs: Fortrinnsvis arrangeres ett kurs på våren og ett kurs på 
høsten. 
Videregående patruljeførerkurs: Fortrinnsvis arrangeres ett kurs på høsten. 

 
4.2 Temakurs 
Det arrangeres temakurs etter behov i dialog med kretsstyret, roverombudet og 
kretskontoret. Temakursene søkes avholdt jevnt fordelt vår og høst. 

 
4.3 Lederkurs  
Det arrangeres lederkurs for rovere og ledere hvert år.  

 
4.4 Ansvarlig kursleder 
Ansvarlig kursleder ved hvert arrangement skal væregodkjent leder over 18 år, med 
gyldig politiattest. Ansvaret og oppgavene til kursleder er beskrevet i «Kurslederperm 
for Rogaland KFUK-KFUM-speidere». 

 
4.5 Trener 
Det skal tilstrebes at det er Trener med i stab.  

 
 

5 Økonomi 
 

5.1 Budsjett 
Kretsstyret i samarbeid med PLu utarbeider budsjett for kretsens årlige samlede 
kursvirksomhet.  Budsjettet skal godkjennes av kretsting som del av kretsens samlede 
driftsbudsjett. 

 
5.2 Regnskap 
Regnskapet skal godkjennes av kretsting som del av kretsens samlede driftsregnskap. 


