Retningslinjer for studieledere i lokallag,
diagnosegrupper, fylkeslag og BURG
1. Studieleder skal velges for 2 år på lagets årsmøte (fylket, BURG, diagnosegruppe)
dersom styret består av mer enn 3 medlemmer. Diagnosegruppene (som blir
oppnevnt av forbundsstyret og ikke har årsmøte) velger en studieleder blant de
oppnevnte medlemmene.

2. Studielederen er lagets/gruppens koordinator og tilrettelegger for kurs og
studiearbeid knyttet til FUNKIS.

3. Studielederen skal samarbeide tett med styret herav kasserer og leder. Studieleder i
fylkene anbefales å samarbeide med fylkessekretær i de fylkene som har.

4. Studielederen innhenter opplæringsbehov fra lokalforeninger, diagnoserepresentanter
og andre ressurspersoner i fylket/diagnosegruppe/BURG/veileder slik at laget kan
planlegge sine kurs og søke om midler ut ifra eksisterende behov. Dette må
planlegges og koordineres internt.

5. Studielederen i fylket har et særskilt ansvar for å følge opp studieledere i

lokalforeningene, fylkesveileder og andre ressurspersoner som skal arr.
kurs/konferanse. herunder at alle lokalforeningene/andre ansvarlige registrerer sine
kurs i FUNKIS og at kursene blir ferdigmeldt.

6. Studieleder tar aktivt del i styrets diskusjoner og prioriteringer angående

studieaktivitet i laget/gruppen og bidrar med hvor en kan søke midler, fordeling av
tildelte midler. Prioriteringen må ligge innenfor NRFs formål og landsmøtevedtatt
handlingsplan.

7. Studieleder skal påse at tildelte søkbare TRT-midler til laget/gruppen benyttes til å
dekke konkrete tilretteleggingsutgifter på kurs i regi av laget/gruppen. Dette vil si
merkostnader ved å arrangere eller legge til rette for NRFs målgrupper.

8. Studieleder har ansvar for å registrere og rapportere kurs i

kursadministrasjonssystemet. Dette gjøres ofte i samarbeid med styret eller med
støtte fra fylkessekretær i fylker som har.

9. Studieleder skal sørge for at all rapportering av lagets kurs via

kursadministrasjonssystemet skal være innenfor lovverket til FUNKIS, og melde ifra
ved mistenksom aktivitet i lokallagene/gruppene, fylket eller BURG. Rapportene bør
sendes til fylket og sentralleddet.

10.

Avtrappende studieleder skal gi ny studieleder innføring i hva som er gjort, hva
som er planlagt og gi kort rapport i det praktiske arbeidet som studieleder i laget. Det
kan og være en oppgave for styret dersom det ikke er studieleder eller mulighet for
det. Dette er svært viktig for kontinuitet og sørger for at det ikke er kurs eller annen
info som faller imellom.

11.

Studieleder bør være informert om andre inntektskilder og ekstern finansiering til
kurs og arrangementer som skal rapporteres i FUNKIS. Alle inntekter knyttet til et
kurs eller arrangement skal rapporteres.
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