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St Georgs Gildene i Norge 

 

Blå på KFUK-KFUM-speidernes landsleir 2014 
 

PROSJEKTAVTALE  

mellom Landsgildeledelsen 
og 

Prosjektleder XXXX 

 

1.             OPPDRAGSGIVER 

1.1 Oppdragsgiver er Landsgildeledelsen ( LGL) . 

1.2 LGL oppnevner i samarbeid med prosjektleder (PL)  medlemmer til en 
hovedkomité. 

Hovedkomiteen knytter til seg flere medarbeidere etter behov.  

1.3 Hovedkomiteen har ansvaret for sine administrative oppgaver med bistand fra 
Gildekontoret. 
 

2.             OPPGAVER OG RAMMER             

2.1 LGL og PL inngår avtale med  XXX om drift av Hotelt på XXX landsleir XXX  i 
XXX og gjennomfører prosjektet basert på de avtalte rammer. 
 

2.2 Hovedkomiteen organiserer en Gildetropp som har noe eget program/oppgaver i 
leiren  og er stab i Hoteltet. 
 

2.3 Hovedkomiteen skal profilere St. Georgs Gildene på leiren i samarbeid med 
Vekst- og profileringsutvalget i SGGN. 
 

2.4 Denne avtalen gjelder fra avtalens inngåelse og frem til 31.10.2014,  eller til 
sluttrapporten er godkjent av LGL. 
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2.5 Tidsrammen for gjennomføringen av Hotelt er fra lørdag XXX til lørdag XXX  
samt nødvendig tid for oppbygging og riving. 
 

3. ORGANISERING OG RAPPORTERING 

3.1 Prosjektleder bør både søke å knytte til seg personer med tidligere erfaring fra de 
tre hovedoppgavene Hotelt, gildetropp og Vekst/Profil og sørge for å få med seg 
nye medarbeidere. 
 

3.2 Prosjektleder fungerer som kontaktperson for LGL, mot Landsleirkomiteen og 
speiderforbundet. 
 

3.3 Der hovedkomiteen finner dette hensiktsmessig samarbeider man mot 
Landsleirkomiteen/speiderforbundet på et lavere organisatorisk nivå. 
 

3.4 Etter nærmere avtale skal hovedkomiteen rapportere skriftlig til LGL om status og 
resultater i forhold til avtalte oppgaver. For Hotelt skal det også rapporteres til 
speiderforbundet med kopi til LGL. 
 

3.5 Sluttrapport inkludert regnskap, deltakerliste og oversikt over deltakere i 
arrangementsstaben leveres til LGL senest 31.10.2014. 

 

4.  ØKONOMI OG FREMDRIFTSPLAN 
 

4.1 Budsjett for Hotelt må godkjennes av speiderforbundet før aktivitet igangsettes. 
 

4.2 Utgifter til Hotelt dekkes over landsleirens budsjett, og inntektene tilfaller 
landsleiren. 
 

4.3 Det er kun utgifter til egne aktiviteter og profilering som dekkes av St. Georgs 
Gildene. 
 

4.4 Hovedkomiteen utarbeider forslag til fremdriftsplan og budsjett for den delen av 
prosjektet som dekkes av St. Georgs Gildene. 
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4.5 Avtaler med underleverandører skal ikke gjøres før budsjettet er godkjent av LGL, 
og eventuell sponsing godkjennes av LGL. Avtaler approberes av PL. 
 

4.6 Plan og budsjett forelegges LGL til godkjenning. 
 

4.7 Det er en forutsetning at deltakere i gildetropp som er stab på Hotelt eller har 
andre avtalte oppgaver for speiderforbundet, betaler stabskontingent. 
 

4.8 Regnskap for Hotelt og det øvrige av prosjektet ”Blå på Landsleir” føres adskilt. 
Samme person kan dekke begge oppgaver.  
 

5. MARKEDSFØRING, MILEPÆLER ,  PÅMELDING 

5.1 ”Blå på landsleir 20 » markedsføres gjennom St. Georgs Gildenes informasjons 
kanaler som medlemsbladet St. Georg, nettsiden (sggn.no), Facebook, og 
rundskriv fra gildekontoret. 

5.2 Milepæler:  
  St. Georg nr. 4, 20XX  Invitasjon og påmelding  

St. Georg nr.1, 20XX  1 side   
St. Georg nr.2, 20XX  1 side 
E-post til tidligere gildetropp 
 
5.3. PL avklarer markedsføringsplan for Hotelt med speiderforbundet. 
 
Påmeldingsfrist: XXX 

 

Avtalegodkjenning  Sted: ___________________   Dato: __________________ 

 

……………………………………………………………..       
…………………………………………………………………… 

Landsgildemester      Prosjektleder 


