
Utførlig program lederkurs Enestående familier 2023 
  Pauser legges inn fortløpende der det passer innimellom i tillegg til de oppsatte. 
 

Fredag 10. februar 
Innsjekk hotel Anker, Oslo 

 
18.00  Velkommen til kurs. Vi møtes i lokalene til IOGT, Torggata 1, 4. etg. (15 minutters gange fra hotellet) 

Presentasjon av deltakere og kursholdere.  
Gjennomgang av helgas program (presentasjon av aktivitetstilbudet fredag, deretter formaliteter knytettil økonomi og rammer for 
ledergjerningen lørdag og til slutt arbeid med nettsider på søndag. 

   
18.30  Politiattest og lederkontrakt. Underskriving av lederkontrakt før middag. Send venneforespørsel til Nina (lukket Facebookgruppe). 

Retningslinjer for dere som skal drive tilbudet.  
Alt skal tåle forsiden av VG. 
Hva er Enestående familier og hva er det ikke? (Powerpointpresentasjon man kan bruke lokalt). 

  Presentasjon av IOGT som drivkraften bak tilbudet. Medlemsbladutsending. Oppfordring til medlemskap. 
Avrunding for dagen kl 19.30. 

 
20.30  Middag i hotellets spisesal.  
 

Lørdag 11. februar 
Ta med din bærbare pc (ikke nettbrett) og mobiltelefon, fra morgenen av.  

 
09.00  «Å være leder i Enestående familier del 1» Den tunge økta om penger og regnskap og sånn. 

Materiell: Hva har vi og hva får vi. Ny grafisk profil. T-skjorter. Vester. Brosjyrer. Plakater. Beachflagg. Sekker. 
Vis intranettet og hvor man finner maler til økonomiarbeidet. 
Introduser Genius Scan. Bruk en pfd-skanner til å lage en PDF av politiattestbrevet ditt og få sendt inn søknad om politiattest. 

 
Sett sammen flere pdfér til en ved hjelp av www.smallpdf.com og https://smallpdf.com/merge-pdf 
 
Vis hvordan man printer ut eller lagrer en deltakerliste. 

 
10.30  Pause med frukt 
 

Gjennomgang av kontoplan, budsjett og søknad. 
Hva er en gyldig kvittering / faktura? 
Vipps-rutine 
Bokføringsbilag, legg ved kvitteringer. Skann alt i èn fil (kostnadsfila)  
Reiseregninger 
Fakturaer 
Avstemming forskuddskonto 

12.30  Lunsj.  
13.30  «Å være leder i Enestående familier del 2» Den morsomme økta hvor vi leker med caser og tenker lurt sammen 
                             Velkomstrutine. Pressetips. 
                                Vi jobber med konkrete caser. 
 
16.30 Pause med kaffe og rundstykke. 
 
16.45 «Å være leder i Enestående familier del 3» Økta hvor vi ser langt fram og løser de siste casene 

Å bygge bærekraftige frivillige nettverk.  
Å samarbeide med andre. 
Å ha øyne åpne for nye lederspirer. 

  
Vi fortsetter å jobbe med konkrete caser.  

 
18.00 Slutt på alvoret for i dag.  
 
20.30  Middag i hotellets spisesal. 
 
  Søndag 12. februar 
  Ta med din bærbare pc. 
 
09.00 Nettsidejobbing (Vi får snart nye nettsider, da blir det nettbasert kurs) 

Lokal gruppes side, Kontakt oss-boksen, gruppas epost og hvem holder i at alt der blir håndtert og lest (flere deler boksen) 
Lag aktivitet. 
Administrer deltakere. 
Etterarbeid deltakerlister + spørreundersøkelse. 

 
10.30 Kort pause med kaffe og frukt. Vi fortsetter med nettsidejobbing. 
 
12.30 Lunsj. 
 
13.30 Workshop. Veien videre. Hva gjør vi nå? Jobbing i grupper for å samle trådene fra helga og finne veier videre.  

Eget ark i permen med oversikt over oppgaver som må løses lokalt. 
Send venneforespørsel til Nina på Facebook. Hun legger deg til i gruppa Ledere Enestående familier når du har sendt politiattesten til oss 
(ingen får logge seg inn som leder etter hjemkomst før vi har godkjent dem som ledere). 

 
14.30                      Kort pause. 
 
14.45 Forventningsavklaring.  

Hva kan frivillige ledere forvente av lokal frivillig hovedleder? 
Hva kan frivillige ledere forvente av ansatte? 

 
Oppsummering og avslutning.  

 
16.00 Hjemreise. 
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