
 

 
Rutiner och tillvägagångssätt gällande Nattvandrarna Sveriges 

Grundutbildning samt beställning av legitimation  
 

Avtal för grundutbildningen finns med ABF, alternativt samarbete kan användas.  
Grundutbildningen består av fyra delar, se separat utbildningsplan från Nattvandrarna 
Sverige. 
Antal tillfällen för utbildningen bör vara minst fyra eller fler. 
Det är valfritt för gruppen huruvida man önskar göra tillägg av relevanta 
utbildningsdelar.  
Tänk på att det går att samla deltagare från närliggande grupper eller föreningar.  
Regionsansvarig och därefter eventuell distriktsansvarig har huvudansvaret som 
kontaktperson och representant.  
 

Tillvägagångssätt  
 

1. Grundutbildning sker efter uppstart av ny grupp, alternativt vid önskemål från 
vandrare, grupper eller föreningar som inte har genomgått utbildningen.  
Behovet analyseras i gruppen/föreningen, distriktet samt eventuellt regionen, och en 
utbildningsgrupp sätts ihop. Gruppen bör bestå av minst 10 och max 15 personer.  
 

2. En ansvarig representant från organisationen är med vid varje utbildningstillfälle samt 
är delaktig planeringen och i samarbetet med ABF. Vid behov kan annan person 
delegeras av huvudansvarig.  
 

3. Skapa en plan för utbildningen med lokal, förtäring, antal tillfällen, datum och 
klockslag, föreläsare, representanter för myndigheter med mera. Kontakta ABF, eller 
annat alternativ, för stöd, bokning och genomförande. Planen kan gärna göras i 
samarbete med deltagarna.  
 

4. Delge den färdiga planen till anmälda deltagare, föreläsare samt representanter för 
myndigheter.  
 

5. Utbildningen genomförs, vid varje utbildningstillfälle finns ansvarig representant från 
Nattvandrarna med för att hälsa välkommen, starta och avsluta.  
 

6. Lämplig förtäring vid utbildningstillfället bekostas av regionen.  
 

7. Efter genomförd utbildning i samtliga delar, utfärdar ABF eller annat alternativ ett 
intyg till deltagarna. Ansvarig representant för organisationen samlar in 
kontaktuppgifter till varje deltagare, samt tar foto för legitimation.  
 

8. Regionsansvarig beställer legitimationerna via webbshoppen. Utdelning av 
legitimationer sker då de kommit ansvarig tillhanda.  
 

9. Regionen för ett register över de vandrare som har fått legitimation. Information om 
vilka vandrare som har fått legitimation delges organisationen via 
info@nattvandrarna.se  
 

Gällande från Maj 2020 1 

mailto:info@nattvandrarna.se


 

10. Regionen bekostar lämplig förtäring vid utbildningstillfällen, samt legitimationer a' 125 
kronor styck.  
 

Notering: Legitimation kan även ges till vandrare där regionsanvarig/distriktsansvarig 
godkänner vandrarens erfarenheter och kunskaper som tillräckliga. Rekommendationen är 
dock att ta med denna vandraren i utbildningen, se personen som en resurs utifrån dennes 
kunskaper och erfarenheter.  
 
Vid frågor kontakta organisationen via info@nattvandrarna.se  
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