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• Sentralstyret har gjennomgått leirsyklusen frem til år 2025 med en målsetning om å 
stabilisere antall leire i årene fremover da antall arrangement har variert fra 10 til 
17 leirer. Vi har gjort noen små grep og fått til en stabilisering på 12 eller 13 leirer i årene 
fremover.  
 

• Vi så også at antallet Barneleir og Step Up varierte veldig og ønsket et noe mer 
stabilt forhold mellom disse to arrangementene.  
 

• Sentralstyret har fjernet de nasjonale ønskene om Youth Meeting og Seminarleir 
da Hordaland allerede arrangerer Youth Meeting hvert år og Rogaland annethvert år og 
Hordaland arrangerer Seminarleir annethvert år fra 2017 og Trøndelag hvert fjerde år fra 
2016. Dette fører til en stabilitet i disse to programmene. 
 

• Vi vil også unngå at fylkeslag som kun arrangerer en leir arrangerer samme type 
leir etter hverandre noe som har medført at det er gjort noen endringer i type leir som 
skal arrangeres hos de forskjellige fylkeslagene. 

o Rogaland stod i den gamle leirsyklusen kun oppført med Youth Meeting og 
Barneleir annethvert år. Her har vi satt inn arrangement av Step Up hvert 
fjerde år fra år 2020.  

o Telemark byttet sitt leirarrangement i 2015 fra Barneleir til Step Up og stod også 
oppført med Step Up i 2017. Vi så Telemark i sammenheng med Troms som stod 
oppført med kun Barneleirer frem til år 2019 og har gjort en endring på disse to 
fylkeslags arrangement i 2017. Telemark er nå oppført med Barneleir og 
Troms med Step Up da vi ser viktigheten av at Troms for erfaring i å 
arrangere Step Up så tidlig som mulig og at Telemark får en variasjon i 
arrangement. 

o Finnmark byttet sin Barneleir i 2016 til en Step Up etter avgjørelse på RSM høst 
2014. Dette medførte at Finnmark i perioden 2008 til 2019 var oppført med fire 
Step Up`er på rad. Step Up`en i 2019 er omgjort til en barneleir for igjen å 
få Barneleir og Step Up annenhver gang. 

o Sogn & Fjordane sin leirsyklus fra 2019 er omgjort med annenhver gang Step 
Up og Barneleir for å unngå kun arrangement av barneleirer.  
 

• For å klare å opprettholde et stabilt antall leire i årene fremover måtte vi også se 
på hyppighetene av arrangement hos fylkeslagene. 

o Troms er satt over på en treårssyklus også i fremtiden etter samtale med 
fylkeslagsleder og står oppført med Barneleir og Step Up annenhver gang. Ved å 
flytte Troms over på treårssyklus unngår vi også sammenfallende leirarrangement 
med Finnmark. 

o Buskerud er flyttet over på en treårssyklus fremfor en toårssyklus fra 
2015, da dette medførte minst mulig forandringer hos de andre lagene. 

o Oppland er flyttet over på toårssyklus fra 2017 da de nå har erfaring fra å 
arrangere leir både 2014 og 2015.  

o Vestfold er inne i en toårssyklus men var fra 2020 flyttet over på treårssyklus. De 
er flyttet tilbake på toårssyklus og står nå oppført med leir i 2020, 2022 og 
2024. 
 

• Vi ønsker å få IPP inn som et arrangement i leirsyklusen i fremtiden. 
o I den opprinnelige leirsyklusen er Hordaland og Oslo&Akershus oppført med Step 

Up i henholdsvis 2018 og 2022. Vi har valgt å bytte ut Step Upene med IPP og 
Hordaland er oppført med IPP i 2018 og Oslo&Akershus med IPP i 2022.  
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