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Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 

Notat 

Om informasjon og kommunikasjon i ‘anne’, 
bruk av medlemsregister, mv. 
Vedtatt på ledermøte/gruppeting 05.11.2019 

 
Oppsummering og konklusjoner fra ledermøte 10.10.2017 – med noen justeringer 

24.10.2019. 

• Nettsiden: Brukes «som nå». Dvs. som en åpen kanal for faktaopplysninger og 

aktiviteter i ‘anne’. (NB! Bør få lagt ut tidlig oppstartsdatoer for vår/høst!) 

Redaktør/ansvarlig: Finn Einar 

• Facebook: P.t. kun aktuelt for troppen som lukket gruppe primært for ledere, speidere 

og foreldre. De avklarer dette nærmere bl.a. med hvem som er administrator(er). 

• E-post: Benyttes av enhetene etter behov med data fra enhetens lokale medlemsregister. 

• SMS: Benyttes av enhetene etter behov med data fra enhetens lokale medlemsregister. 

NB! Kan være begrensning for hvor mange i ei sms-gruppe. 

• NSFs medlemsregister:  

o Her føres bl.a. alle oppgitte navn, tlf.nr. og mailadresser (fra reg.skjema) samt angitt 

enhet flokk/tropp/rover. Skjema og endringer/utmeldinger kan meldes/leveres til 

Finn Einar (hovedoperatør) for føring i NSFs register – om ikke enheten selv fører 

dette. 

o Utfylte skjema skal oppbevares i ringperm på speiderkontoret i kirka. Ved 

utmeldinger skal skjema for aktuell(e) speider(e) fjernes fra ringpermen og 

makuleres! Enhetene er selv ansvarlig for at dette blir gjort, ev. varsle Finn Einar. 

o Vær OBS! for speidere med NEI for billedsamtykke! 

• Lokalt medlemsregister: Her har enhetene sine versjoner for sitt bruk. Originalen 

som hovedregel hos enhetsleder. Utfordring, spes. i troppen: At ikke det utvikles flere 

varianter blant lederne med ulikt innhold. Ellers viktig at endringer i enhetenes registre 

meldes/føres i NSFs register. 

• Lagring i «skyen»: Kan være aktuelt for å ha et lagringssted hvor alle har tilgang til 

felles dokumenter, spes. enhetens medlemsregister. Mest aktuelt p.t. for troppen, som 

avklarer dette nærmere.  
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