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PROTOKOLL FRA  
ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET 

 

HELL, 2. – 4. NOVEMBER 2018 
 
 
 

Ordstyrere: Håvard Laache Otto og Karen Johanne Strømstad. 
 
 
 

1 KONSTITUERING 
 

1.1 Godkjenning av representantene 
 

Ordstyrerne leste opp alle representantene under konstitueringen. 
 
Det var 122 stemmeberettigede til stede ved konstitueringen. 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Alle representanter innmeldt i henhold til § 2-5-1 i Norges speiderforbunds lover, 
godkjennes. 
 

Vedtak: 
Speiderstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Vedlegg 1: Liste over godkjente representanter. 
 
 

1.2 Valg av tellekorps 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Brede Udahl, forbundskontoret 
Elisabeth Sveen, Sør-Trøndelag krets 
Charlotte Jørgensen, Sør-Trøndelag krets 
Ole Kristian Lona Moa, Sør-Trøndelag krets 
Anna Rossvang, Sør-Trøndelag krets 
Aasne A. Troøien, Sør-Trøndelag krets 
Maiken Horg, Sør-Trøndelag krets 
Vegard S. Iversen, Sør-Trøndelag krets 
Selma Sortland, Sør-Trøndelag krets 

Kirsten Eidem, Sør-Trøndelag krets 
Knut Rotås, St. Georgs Gildene 
Säde Rotås, St. Georgs Gildene 
Aud W. Hvidsten, St. Georgs Gildene 
Bjørg Burkeland, St. Georgs Gildene 
Geir Kojedal, St. Georgs Gildene 
Ove Skarpnes, St. Georgs Gildene 
Gørild Skarpnes, St. Georgs Gildene  
Esten Moum, Sør-Trøndelag krets 

   

Vedtak: 
Speiderstyrets innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 
 
 

1.3 Valg av referenter 
 
Speiderstyrets innstilling: 

Birgit H. Torsæter, forbundskontoret 
Bodil Tærud Day, forbundskontoret 

Marthe Hellum, Sør-Trøndelag krets  
Ingrid Stene Kvist, forbundskontoret

 

Vedtak: 
Speiderstyrets innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 
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1.4 Godkjenning av forretningsorden 
 

Følgende hadde ordet til saken: 
Marcus Gjermundshaug, Romerike krets 
Christina Eide, Speiderstyret 
Johannes Fåberg Moldung, Hordaland krins  
Mats Brunsvik, Speiderstyret 
Peik Næsje, Follo krets 
Håvard Djupvik, Romerike krets 
Eirik Ulltang Birkeland, Sogn og Fjordane krets 
Hege Christin Olsen, Hordaland krins 
Tone Ødegaard, Speiderstyret 
 
 
Forslag fra Marcus Gjermundshaug, Romerike krets: 
Til punkt 7 – valg: Stryke setningen «Blanke stemmer teller ikke med.» 
 
Speiderstyrets innstilling:  
Forslaget vedtas ikke. 
 
Vedtak: 
Forslaget falt. Det var 57 stemmer for og 57 stemmer mot. 8 blanke stemmer. 
 
 
Forslag fra Marcus Gjermundshaug, Romerike krets: 
Til punkt 7 – valg: Endre fra «Hver representant kan stemme på inntil to kandidater, og to 
kandidater kan bli valgt i hver valgrunde» til «Hver representant kan stemme på inntil en 
kandidat, og en kandidat kan bli valgt i hver valgrunde.» 
 
Speiderstyrets innstilling:  
Forslaget vedtas ikke. 
 
Vedtak: 
Forslaget falt mot 36 stemmer. 
 
 
Forslag fra Speiderstyret: 
Forslag til forretningsorden for Speidertinget 2018 sendt ut i saksdokumentene godkjennes.  
 
Vedtak: 
Forslaget ble ikke stemt over, siden Speiderstyret hadde et nytt forslag til forretningsorden. 
 
 
Forslag fra Speiderstyret: 
Nytt forslag til forretningsorden fra Speiderstyret, sendt ut på forhånd og delt ut ved innsjekk. 
 
Tillegg: Sette inn setningen fra det første forslaget til forretningsorden: «Nye forslag kan ikke 
fremmes etter at strek er satt». 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forretningsordenen vedtas. 
 
Vedtak: 
Forretningsordenen ble vedtatt, med den setningen som hadde falt ut. 
Vedlegg 2: Forretningsorden for Speidertinget 2018. 
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1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Følgende hadde ordet til saken: 
Oda Emilie Larsen, Nedre Buskerud krets 
May-Britt Roald, Speiderstyret 
Knut Slettebak, Vesterlen krets 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble godkjent ved akklamasjon. 
Vedlegg 3: Saksdokumenter til Speidertinget 2018. 
 

1.6 Valg av redaksjonskomite 
 

Speiderstyrets innstilling: 
Lars Meling Hultin, Vesterlen krets 
Øystein Gonsholt, Hedmark krets 
Andreas Eikrem Bjørndalen, Komite speiding 
Tonje Otnes, Romerike krets 
Siv Helene Bjørnstad, Metodistkirkens speiderkorps 
 

Vedtak: 
Speiderstyrets innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 
 
 

1.7 Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
 

Speiderstyrets innstilling: 
Ole Kristian Ljunggren Ringstad, Roverforum 
Lise Brekken, Sør-Trøndelag krets 
 

Vedtak: 
Speiderstyrets innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 
 
 
 

2 ÅRSMELDING 2016 og 2017 
 
Det var 125 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Årsmelding 2016 og 2017 forelå i elektronisk form på speiding.no. Årsmeldingene ble presentert 
under ett og stemt over hver for seg.  
 
Christina Eide og Tone Ødegaard presenterte årsmeldingen for siste toårsperiode på vegne av 
Speiderstyret.  
 
 

2.1 Årsmelding 2016 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Årsmelding for 2016 godkjennes. 
 

Vedtak: 
Årsmelding for 2016 ble godkjent ved akklamasjon.  
Vedlegg 4: Årsmelding 2016-2017. 
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2.2 Årsmelding 2017 
  

Speiderstyrets innstilling: 
Årsmelding for 2017 godkjennes. 
 

Vedtak: 
Årsmelding for 2017 ble godkjent ved akklamasjon. 
Vedlegg 4: Årsmelding 2016-2017. 
 
 
 

3 REGNSKAP 2016 og 2017 
 
Det var 125 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Karl-Erik Onstad presenterte regnskapene for 2016 og 2017 på vegne av Speiderstyret.  
Regnskapene ble presentert og debattert under ett og stemt over hver for seg.  
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Hege Christin Olsen, Hordaland krins 
Karl-Erik Onstad, Speiderstyret 
Lars Meling Hultin, Vesterlen krets 
Iver Aage Iversen, Oslospeiderne 
Hege Christin Olsen, Hordaland krins 
Oda Emilie Larsen, Nedre Buskerud krets 
Helge Bakken, Nedre Buskerud krets 
Harald Høiberg, Sørlandet krets 
Karl-Erik Onstad, Speiderstyret 
 
 

3.1 Regnskap 2016 
 

Speiderstyrets innstilling: 
Regnskapet for 2016 godkjennes. 
 

Vedtak: 
Årsregnskapet for 2016 ble godkjent. 
Vedlegg 4: Årsmelding 2016-2017. 
 
 

3.2 Regnskap 2017 
   
Speiderstyrets innstilling: 
Regnskapet for 2017 godkjennes. 
 

Vedtak: 
Årsregnskapet for 2017 ble godkjent. 
Vedlegg 4: Årsmelding 2016-2017. 
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4 LANGTIDSMÅL 2015-2024 OG 
ARBEIDSPLAN 2019-2020  

 
 

Det var 127 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
May-Britt Roald innledet et arbeidsverksted om arbeidsplanen på lørdagen. Det ble brukt et 
verktøy som heter Mentimeter for å få inn mange innspill fra bordene. Innspillene tas med inn i 
det nye Speiderstyrets arbeid. Tone Ødegaard innledet til punktet Ungt lederskap, Christina Eide 
innledet til punktet Trygge og inkluderende møteplasser, Steinar Klokk innledet til punktet 
Gruppe- og kretsutvikling, Knut Harald Ulland innledet til punktet Synlighet og Andy Hyde 
innledet til punktet Landsleir 2021 i arbeidsplanen. Peer-Johan Ødegaard bidro med erfaringer 
fra landsleiren Nord2017. Saken ble behandlet på søndagen. 

 
Følgende hadde ordet til saken: 
Iver Aage Iversen, Oslospeiderne 
Patrick Gule, Romsdal og Nordmøre krets 
Peter Sverre Frønsdal, Hordaland krins 
Ksenia Sazonova, ansattrepresentant 
Patrick Gule, Romsdal og Nordmøre krets 
Håvard Djupvik, Romerike krets 
Asbjørn Bryne Hogstad 
Martin Fjeldstad Olaisen, Follo krets 
Tina Malen Hansen, Vestfold krets 
Rolf Christian Bergheim, Vesterlen krets 
Patrick Gule, Romsdal og Nordmøre krets 
Hogne Skistad Nordvik, Hordaland krins 
Ole Kristian Ljunggren Ringstad, Roverforum 
Marcus Gjermundshaug, Romerike krets 
Ida Bjelvin Haukedal, Speiderforum 
Ole Kristian Ljunggren Ringstad, Roverforum 
Knut Slettebak, Vesterlen krets 
Ksenia Sazonova, ansattrepresentant 
Peter Sverre Frønsdal, Hordaland krins 
Peik Næsje, Follo krets 
Ole Kristian Ljunggren Ringstad, Roverforum 
Henning Marcussen, Vestfold krets 
Patrick Gule, Romsdal og Nordmøre krets 
Peter Sverre Frønsdal, Hordaland krins 
Martin Fjeldstad Olaisen, Follo krets 
Oda Emilie Larsen, Nedre Buskerud krets 
 
 

4.1  Langtidsmål 2015-2024 
 
Forslag fra Speiderstyret: 
 

Langtidsmål 2015-2024  
 
Speidere vil ut  

• Alle medlemmer utfordres gjennom relevante og spennende programaktiviteter og 
arrangementer.  

• Alle medlemmer har grunnleggende kompetanse innen det enkle friluftslivet.  

• Alle medlemmer utforsker naturen, og inviterer andre til å være med.  

• Alle medlemmer øker sin deltakelse i demokratiske prosesser i organisasjonen.  
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• Speidere bidrar konstruktivt i samfunnsdebatten, og oppleves som 

engasjerte/inspirerende, løsningsorienterte og reflekterte.  

• Flere av våre medlemmer opplever verden gjennom internasjonal speiding, og kjenner 
tilhørigheten til en verdensomspennende bevegelse.  
 

Patruljen tar ansvar  

• Alle medlemmer gjør sitt beste for at alle skal føle seg trygge, inkludert og verdsatt i 
speideren.  

• Alle nivåer i organisasjonen bruker patruljesystemet, og gruppene har aktive 
førerpatruljer. 

• Alle patruljene deltar jevnlig i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og -turer.  

• Alle rovere og ledere tar aktivt ansvar for sin egen lederutvikling gjennom å delta i 
forbundets ledertrening.  

• Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker speidermetoden aktivt.  

• Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker treningsprogrammet aktivt.  

• Flere av gruppene deltar i nasjonale eller internasjonale prosjekter, eller gjennomfører 
egne. 
 

Speiding når flere  

• Flere barn og unge begynner i speideren, og flere av speiderne fortsetter i / går over til 
neste enhet. 

• Alle nåværende og nye medlemmer føler seg velkomne, og får muligheter til å ta ansvar og 
bidra med sin kompetanse.  

• Flere barn og unge får tilbud om speiding gjennom nystarting av grupper i områder med 
potensial for speiding.  

• Alle grupper fokuserer på å gjøre seg attraktive gjennom ambisiøse aktiviteter, positiv 
synlighet, forenkling av rutiner og et godt ledermiljø.  

• Flere engasjerer seg i langvarige og kortvarige verv på alle nivåer i organisasjonen.  

• Flere grupper er synlige bidragsytere i lokalsamfunnet gjennom aktiviteter for ikke-
speidere, prosjekter i nærmiljøet og lokale samarbeid.  

• Flere av forbundets prosjekter og satsinger skjer i samarbeid med andre nasjonale 
samfunnsaktører og internasjonale organisasjoner. 

 
Forslag fra Roverforum til endring i Langtidsmålene, utviklingsområde Patruljen 
tar ansvar, punktene 5 og 6: 
 

• Alle ledere, rovere og patruljeførere er kjent med og bruker speidermetoden aktivt. 
• Alle ledere, rovere og patruljeførere er kjent med og bruker speiderprogrammet 

aktivt. 
 

Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall. 
 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Langtidsmål 2015-2024 vedtas. Langtidsmålene oppdateres og vedtas ved hvert ordinære 
speiderting i strategiperioden. 
 

Vedtak: 
Langtidsmål 2015-2024 inkludert endringen ble vedtatt ved akklamasjon. 
Vedlegg 5: Langtidsmål 2015-2024. 
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4.2  Arbeidsplan 2019-2020 
 

Forslag til arbeidsplan for 2019-2020 fra Speiderstyret:  
 

Gruppe- og kretsutvikling 
Vi vil aktivt legge til rette for at nasjonale ressurspersoner kan bistå grupper og kretser innenfor 
temaer som lederrekruttering, ungt lederskap, kommunikasjon, speiderprogram, vekst og 
administrasjon.  

Gjennom et eget prosjekt hvor det kan planlegges nøye, langsiktig og målrettet, vil vi sikre 
kvalitet, læring og gjennomføringskraft for bruken av midlene. Vi vil også sørge for at de 
nasjonale ressurspersonene blir godt ivaretatt. Dette handler både om rekruttering og opplæring, 
og om å sikre motivasjon og overskudd hos ressurspersonene over tid. En forventning til 
resultatet av denne satsingen er både flere medlemmer og at medlemmene blir hos oss lengre.  
Vi vil styrke speiderprogramkompetansen i speidergruppene gjennom opplæring, 
aktivitetsopplegg og temaår/prosjektmerke.  
 
Ungt lederskap 
Vi ønsker å gi patruljeførere og ledere påfyll, høyere kompetanse og bedre muligheter til å dele 
erfaringer ved å gjennomføre nasjonale patruljeførersamlinger i 2019 (pilot) og 2020 (fullskala). 
Dette skal bidra til at vi beholder flere medlemmer i overgang mellom enhetene og til økt bruk av 
patruljesystemet i alle aldersgrupper. Patruljeførersamlingen skal også bidra til at flere grupper 
bruker patruljesystemet inn mot landsleir 2021.  

Vi vil utvikle ungt lederskap gjennom å ta vare på og videreføre blant annet Oppdrag: 
Førerpatruljen og satsingen Patruljen i samfunnet.  

Erfaringer fra arbeidet med ungt lederskap og samfunnsansvar i kontingenten til 
verdensjamboreen i USA i 2019 skal brukes videre i organisasjonen.  
 
Trygge og inkluderende møteplasser 
Vi vil fortsette arbeidet med å utvikle trygge og inkluderende møteplasser for alle i Norges 
speiderforbund. Opplæringen settes i system på alle nivåer (grupper, kretser, ledertrenere). 

Det skal utarbeides sjekklister og beredskapsplaner for nasjonale og internasjonale 
arrangementer. Det lages e-kurs for å nå ulike målgrupper. 
 
Synlighet 
I Visjon 2024 står det: «I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for 
barn og unge som vil ut i naturen og i verden.» For å oppnå dette må vi jobbe på flere arenaer, 
også med synlighet. 

Vi har behov for å være enda mer bevisste på hvordan vi kommuniserer hva det vil si å være 
speider i Norges speiderforbund. Dette gjelder på både nasjonalt og lokalt nivå. Vi skal jobbe med 
synlighet for å nå enda bredere ut til ulike målgrupper, slik at vi blir oppfattet som en attraktiv 
organisasjon. Vi ønsker å ta en plass i folks bevissthet!  

Vi vil nå både egne medlemmer, potensielle speidere og deres foreldre, beslutningstakere og 
opinionsdannere. Dette innebærer blant annet en mer spisset kommunikasjonsstrategi som også 
omfatter en speiderpolitisk plattform. Vi vil utvikle og ta i bruk nye måter å aktivisere 
medlemmene våre på, samtidig som disse måtene gjør oss mer synlige for viktige eksterne 
målgrupper. Dette forutsetter mer fokus på og ressurser til å nå ut i eksterne kanaler. I tillegg vil 
vi fortsatt videreutvikle våre egne kanaler, for eksempel nettsider og medlemsblad.  
 
Landsleir 2021 
Landsleir er Norges speiderforbunds viktigste og største arrangement, og avgjørende for 
rekruttering og for å holde på motivasjonen til speidere og ledere. Vi vil prioritere arbeidet med 
Landsleir 2021 i perioden, slik at landsleiren engasjerer hele landet og styrker visjonen: Speidere 
vil ut, Patruljen tar ansvar og Speiding når flere. 
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FORSLAG TIL ENDRINGER OG TILLEGG, INNSENDT UNDER SPEIDERTINGET: 
 

Forslag fra Follo krets: 
Endring til Gruppe- og kretsutvikling: 
“Nasjonale ressurspersoner” endres til “regionale og nasjonale ressurspersoner”. 
 

Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt med et overveldende flertall. 
 
 

Forslag fra Rolf Bergheim, Vesterlen krets: 
Tilførsel til første avsnitt under Gruppe- og kretsutvikling: 
Gjennom satsingen på nasjonale ressurspersoner vil vi også bygge opp under etablering av nye 
speidergrupper ved å tilby løsninger for å skape gode speidermiljøer hvor nye ledere føler seg 
ivaretatt og hjulpet gjennom prosessen. 
 

Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt med flertall. 
 
 

Forslag fra Marcus Gjermundshaug, Romerike krets: 
Ungt lederskap, første avsnitt, første setning: 
«Vi ønsker å gi patruljeførere og ledere påfyll, økt kompetanse og bedre muligheter til å dele 
erfaringer ved å (...)» 
 

Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt med flertall. 
 
 

Forslag fra Oslospeiderne, Sunnmøre krets, Romsdal og Nordmøre krets og 
Vesterlen krets: 
Endring til Ungt lederskap, første avsnitt: 
Endret fra “nasjonale” til “regionale”. 
 

Vedtak: 
Forslaget falt. 
 
 

Forslag fra Asbjørn Bryne Hogstad, Vesterlen krets: 
Endring under Ungt lederskap, første avsnitt: 
Bytte ut “patruljeførersamlinger” med “samlinger/aktiviteter for speidere i 9. og 10. klasse”. 
 

Vedtak: 
Forslaget falt. 
 
 

Forslag fra Rolf Bergheim, Vesterlen krets: 
Tilfør nytt punkt til punktet Ungt lederskap: 
“Vi vil tilby lederkurs tilrettelagt for medlemmer mellom 16-26 år som er eksklusive for disse slik 
at vi lager sterke miljøer i kretsene for ledelse og utvikling. Dette for å bygge opp unge ledere som 
blir motivert til å fortsette i speiderarbeidet sitt.” 
 

Vedtak: 
Forslaget falt. 
 
 

Forslag fra Tuva Moholt og Ole Kristian Ljunggren Ringstad fra Roverforum: 
Tilleggsforslag til Arbeidsplanen under punktet Ungt lederskap: 
«Det skal aktivt satses på rovere de neste årene.» 
 

Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt. 
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Forslag fra Ole Kristian Ljunggren Ringstad og Tuva Moholdt fra Roverforum: 
Tilleggsforslag til Arbeidsplan under Ungt lederskap: 
Det skal aktivt satses på rovere som en ressurs i Norges speiderforbund. Dette skal vi gjøre ved å 
videreføre nasjonalt trinn 2 for rovere og unge ledere fra 2016 og 2018, og tilpasse dette i de nye 
kursplanene. 
 

Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt. 
 
 

Forslag fra Follo krets: 
Synlighet, hele punktet, erstatter teksten i Speiderstyrets forslag: 
“Vi skal kommunisere tydelig hva det vil si å være speider. Dette gjelder på både nasjonalt og 
lokalt nivå. Vi vil nå både egne medlemmer, potensielle speidere og deres foreldre, 
beslutningstakere og opinionsdannere. Dette innebærer en spisset kommunikasjonsstrategi som 
også omfatter en speiderpolitisk plattform. Vi vil utvikle og ta i bruk nye måter å aktivisere 
medlemmene våre på, samtidig som disse måtene gjør oss synlige for viktige eksterne 
målgrupper. Vi skal ha fokus på å nå ut i eksterne kanaler. I tillegg vil vi fortsatt videreutvikle våre 
egne kanaler, for eksempel nettsider og medlemsblad. Dette forutsetter tilgjengelige ressurser.” 
 

Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt med et knapt flertall, 51 stemmer for, 46 stemmer mot og 12 blanke. 
 
 

Forslag fra Marcus Gjermundshaug, Romerike krets: 
Synlighet, tredje avsnitt, andre setning. 
«Dette innebærer blant annet en mer spisset kommunikasjonsstrategi som også omfatter en 
speiderpolitisk plattform med et fokus på samfunnsengasjement». 
 

Vedtak: 
Forslaget falt. 
 
 

Forslag fra Tuva Moholt og Ole Kristian Ljunggren Ringstad fra Roverforum: 
Endring i første setning under punktet Landsleir 2021: 
“ … motivasjonen til speidere, rovere og ledere” 
 

Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt med et overveldende flertall. 
 
 

Forslag fra Tuva Moholt og Ole Kristian Ljunggren Ringstad fra Roverforum: 
Nytt område med overskriften «Vekst». Følgende tekst under Vekst:  
«Det skal aktivt jobbes med tiltak for hvordan man skal sørge for at speiderne fortsetter i neste 
enhet». 
 

Forslag fra salen om å legge punktet under området Gruppe- og kretsutvikling. 
 

Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt. 
 
 
 

Helhetlig endringsforslag fra Peter Sverre Frønsdal, Hordaland krins: 
 
Gruppe- og kretsutvikling: 
Vi skal aktivt legge til rette for at nasjonale ressurspersoner kan bistå grupper og kretser innenfor 
temaer som lederrekruttering, ungt lederskap, kommunikasjon, speiderprogram, vekst og 
administrasjon. 
 
Gjennom et eget prosjekt, hvor det foreligger en langsiktig og målrettet plan, skal det utarbeides 
retningslinjer som sikrer kvalitet, kompetanse og gjennomføringskraft for de nasjonale 
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ressurspersonene. Vi skal også sørge for at de nasjonale ressurspersonene blir godt ivaretatt. 
Dette handler både om rekruttering og opplæring, og om å sikre motivasjon og overskudd hos 
ressurspersonene over tid. Målet med denne satsingen er å hjelpe grupper og kretser til å 
videreutvikle seg, slik at vi får flere medlemmer og at medlemmene blir hos oss lengre. Vi skal 
gjennom de nasjonale ressurspersonene styrke speiderprogramkompetansen i organisasjonen 
gjennom opplæring, aktivitetsopplegg og temaår/prosjektmerker. 
 
Ungt lederskap: 
Vi skal gi patruljeførere og ledere påfyll, økt kompetanse og bedre muligheter til å 
dele erfaringer ved å gjennomføre nasjonale patruljeførersamlinger i 2019 (pilot) og 
2020 (fullskala) og legge til rette for regionale patruljeførersamlinger. Dette skal 
bidra til at vi beholder flere medlemmer i overgang mellom enhetene og til økt bruk 
av patruljesystemet i alle aldersgrupper. Patruljeførersamlingen skal også bidra til at 
flere grupper bruker patruljesystemet inn mot landsleir 2021. 
Vi skal videreføre og forbedre Oppdrag: Førerpatruljen, satsingen Patruljen i 
samfunnet og lignende prosjekter. 
Erfaringer fra arbeidet med ungt lederskap og samfunnsansvar i kontingenten til 
verdensjamboreen i USA i 2019 skal brukes videre i organisasjonen. 
 
Trygge og inkluderende møteplasser: 
Vi skal fortsette arbeidet med å utvikle trygge og inkluderende møteplasser for alle i 
Norges speiderforbund. Gjennom videreutvikling av ledertreningsprogrammene på 
alle nivå, skal vi sikre en mer lik og bedre opplæring av ledere i alle ledd av 
organisasjonen. 
Det skal utarbeides sjekklister og beredskapsplaner for arrangementer lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt. Det skal utvikles e-kurs for å nå de ulike målgruppene. 
 
Synlighet: 
For å oppnå Visjon 2024 må vi arbeide på flere arenaer, også med synlighet. Vi må 
være enda mer bevisst på hvordan vi kommuniserer hva det vil si å være speider i 
Norges speiderforbund. Dette gjelder både på nasjonalt og lokalt nivå. Gjennom 
utviklingen av et konkret rammeverk for markedsføring på gruppe, krets og nasjonalt 
nivå, skal vi nå ut til flere i ulike målgrupper. 
 
Vårt mål er å nå både egne medlemmer, potensielle speidere, deres foreldre, 
beslutningstakere og opinionsdannere. Samtidig skal vi utvikle en mer spisset 
kommunikasjonsstrategi opp mot en speiderpolitisk plattform, der vi skal fronte 
speidernes verdigrunnlag og interesser. Gjennom nasjonale ressurspersoner skal vi 
utvikle og ta i bruk nye metoder for å aktivisere medlemmene, og utvikle program for 
å fronte organisasjonen utad gjennom aktivitet. Derfor vil vi rette mer fokus på og 
ressurser mot å nå ut i eksterne kanaler. I tillegg vil vi fortsette å videreutvikle våre 
egne kanaler, herunder skal vi regelmessig oppdatere nettsider og sosiale medier 
med relevante nyheter både for speidere og eksterne, videreutvikle medlemsbladet 
for å nå ut til en større målgruppe, og mer. 
 
Landsleir 2021: 
Landsleir er Norges speiderforbunds viktigste og største arrangement. Vi skal 
fortsette utviklingen av landsleiren med fokus på å opprettholde motivasjonen til 
speidere og ledere. Samtidig skal vi gjennom strategisk markedsføring og bruk av et 
nytt rammeverk utvikle Landsleir 2021 til en rekrutteringskanal for nye medlemmer. 
Vi vil prioritere arbeidet med Landsleir 2021 i perioden, slik at landsleiren engasjerer 
hele landet og styrker visjonen: Speidere vil ut, Patruljen tar ansvar og Speiding når 
flere. 
 

Vedtak: 
Forslaget falt. 
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Forslag fra Follo krets: 
Arbeidsplanen gjelder for perioden 2019-2021. 
 

Vedtak: 
Forslaget falt. 
 
 

Speiderstyrets innstilling: 
Speidertinget vedtar Arbeidsplan 2019-2020 for nasjonalt nivå. Speidertinget oppfordrer kretser, 
korps og speidergrupper til å utarbeide egne arbeidsplaner som støtter opp om Visjon 2024 og 
Langtidsmål 2015-2024. Speiderstyret får fullmakt til å justere og prioritere tiltak i arbeidsplanen 
etter tilgjengelige økonomiske og menneskelige ressurser. 
 

Vedtak: 
Arbeidsplan 2019-2020 med tilleggene ble vedtatt ved akklamasjon.  
Vedlegg 6: Arbeidsplan 2019-2020. 
 
 
 

5 ENDRINGER I GRUNNREGLER, 
LOVER OG RETNINGSLINJER 

 
 
Vedlegg 7: Norges speiderforbunds lover, oppdatert etter Speidertinget 2018. 
 

5.1 Endringer av grunnreglene (krever 2/3 flertall på to 
påfølgende speiderting) 
 
 

5.1.1 Grunnreglene eksklusiv speiderløftet, endring av §§ 1-1 til 1-7  
 
Tre forslag. To fra Speiderstyret og ett fra Oslospeiderne. 
 

 
1) Forslag fra Speiderstyret til endring av §§ 1-1 til 1-7 
 
Det var 128 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Andre gangs behandling.  

 
Andy Hyde la fram saken på vegne av Speiderstyret.  
 
Ingen hadde ordet til saken. 
 
 

Forslaget fra Speiderstyret: 
«§ 1-1 Formålet til NSF er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i 
samfunnet, i samsvar med verdigrunnlaget. 
 
§ 1-2 NSF er åpen for alle som frivillig slutter seg til verdigrunnlaget ved å avlegge speiderløftet. 
 
§ 1-3 Speiderløftet lyder: 
[Speiderløftet behandles i sak 5.1.2.]. 
 
§ 1-4 Verdigrunnlaget er speiderloven, speiderløftet og valgspråket. Speiderloven, valgspråket og 
speiderbønnen fastsettes av Speidernes fellesorganisasjon (Spf). 
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 § 1-5 NSF er selvstendig, demokratisk og partipolitisk uavhengig. 
 
 § 1-6 NSF er tilsluttet de internasjonale speiderorganisasjonene The World Organization of the 

Scout Movement (WOSM) og The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) 
gjennom Spf.» 

 
 Speiderstyrets innstilling: 
 Forslaget vedtas. 
    
 Vedtak:  

Forslaget ble vedtatt med 125 mot 3 stemmer. Ingen blanke stemmer. 
De vedtatte grunnreglene gjelder fra Speidertinget 2018. 

 
 

2) Forslag fra Speiderstyret til endring av § 1-4  
 

Det var 128 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Første gangs behandling.  
 
Andy Hyde la fram saken på vegne av Speiderstyret.  
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Håvard Djupvik, Romerike krets 
Martin Fjeldstad Olaisen, Follo krets 
 
 
Forslaget fra Speiderstyret: 
«§ 1-4 NSFs verdigrunnlag uttrykkes gjennom speiderloven, speiderløftet og  valgspråket. 
Speiderloven, speiderløftet og valgspråket vedtas av Speidertinget.» 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
 
Vedtak:  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

 

3) Forslag fra Oslospeiderne til endring av § 1-2  
 

Det var 128 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Første gangs behandling.  
 
Eirin Kornelia Gjerding Østensen la fram saken på vegne av Oslospeiderne.  
 
Ingen hadde ordet til saken. 
 
 

Forslaget fra Oslospeiderne: 
«Forbundet er åpent for alle, der alle skal bli inkludert og respektert.» 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke. 
 

Vedtak:  
Forslaget ble trukket. 
 

 
 



Norges speiderforbund   –   Speidertinget 2018    -- Protokoll --   Hell, 2.-4. november 2018                             Side 13 av 28 

5.1.2 Speiderløftet, endring av § 1-7 (ny § 1-3) 
 
To forslag. Ett fra Speiderstyret og ett fra Frelsesarmeens speidere og Frikirkens speiderkorps. 
 
  

1) Forslag fra Speiderstyret til endring av § 1-7 
 
Det var 128 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Andre gangs behandling.  
 
Tone Ødegaard la fram saken på vegne av Speiderstyret.  
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Ole Kristian Ljunggren Ringstad, Roverforum 
Haakon Tønnesen, Frikirkens speiderkorps 
Hogne Skistad Nordvik, Hordaland krins 
 
 

Forslaget fra Speiderstyret: 
«Speiderløftet lyder: 

Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven.  
 

eller 
 

Eg lovar etter beste evne å søkje mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speidarlova.» 
  
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
    

Vedtak:  
Forslaget ble vedtatt med 112 mot 15 stemmer. 1 blank stemme. 
Det vedtatte speiderløftet gjelder fra Speidertinget 2018. 

 
 

2) Forslag fra Frelsesarmeens speidere og Frikirkens speiderkorps til endring 
av § 1-7 
 
Det var 127 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Første gangs behandling.  
 
Martha Remø (121) la fram saken på vegne av forslagsstiller.  
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Tone Ødegaard, Speiderstyret 
Ida Marie Hagen, Follo krets 
Martin Fjeldstad Olaisen, Follo krets 
Anita Dencker Isaksen, ansattrepresentant 
Børre Gunnerud, lovutvalget 
Haakon Tønnesen, Frikirkens speiderkorps 
Trygve Netland, Blå Kors speidere 
 
 

Forslaget fra Frelsesarmeens speidere og Frikirkens speiderkorps: 
«Speiderløftet lyder:  
Jeg lover etter beste evne å søke min tro, hjelpe andre og leve etter speiderloven. 
  

eller 
 

Eg lovar etter beste evne å søkje mi tru, hjelpe andre og leve etter speidarlova.» 
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Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke. 
    
Vedtak:  
Forslaget falt. Det var 18 stemmer for, 107 mot og 2 blanke stemmer. 
 
 

5.2 Endring av lovene (krever 2/3 flertall) 
 
 

5.2.1 Organisasjon, krets, endring av § 2-3 
 

To forslag til endringer av § 2-3, begge fra Sør-Trøndelag krets. 
 
 

1) Forslag fra Sør-Trøndelag krets til endring av § 2-3-2 
 

Det var 128 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Sander Michael Skaanes Berg la fram saken på vegne av forslagsstiller.  

 
Følgende hadde ordet til saken: 
Mats Brunsvik 
Eirik Ulltang Birkeland, Sogn og Fjordane krets 
Henning Marcussen, Vestfold krets 
Ida Marie Hagen, Follo krets 
Oda Emilie Larsen, Nedre Buskerud krets 
Tuva Moholdt, Roverforum 
Magnus Tveit, Speiderforum 
Patrick Gule, Romsdal og Nordmøre krets 
Henrik Moum Grimstad, Fredrikstad krets 
Tonje Otnes, Romerike krets 
Asbjørn Bryne Hogstad, Vesterlen krets 
Martin Fjeldstad Olaisen, Follo krets 
Sander Michael Skaanes Berg, Sør-Trøndelag krets 
 
 

Forslaget fra Sør-Trøndelag krets: 
«Minst ½ av gruppens valgte representanter skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det 
kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller 
yngre, mister gruppen disse stemmene på kretstinget.» 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
    

Vedtak: 
Forslaget falt mot 4 stemmer. 
 

 

2) Forslag fra Sør-Trøndelag krets til endring av § 2-3-7 
 

Det var 128 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Sander Michael Skaanes Berg la fram saken på vegne av forslagsstiller.  
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Mats Brunsvik, Speiderstyret 
Peik Næsje, Follo krets 
Anita Dencker Isaksen, ansattrepresentant 
Henrik Moum Grimstad, Fredrikstad krets 
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Ole Kristian Ljunggren Ringstad, Roverforum 
Ida Bjelvin Haukedal,  
Eirin Kornelia Gjerding Østensen, Oslospeiderne 
Eli-Brit Ytterstad Holen, Gudbrandsdal krets 
Patrick Gule, Romsdal og Nordmøre krets 
Kristine Mæland, Hordaland krins 
Sander Michael Skaanes Berg 
 
 

Forslaget fra Sør-Trøndelag krets: 
«Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder og to til fem styremedlemmer. Minst 1/3 av 
kretsstyret sine medlemmer skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret valget 
er. Kretstinget avgjør hvordan styret skal organiseres, og om det skal velges varamedlemmer.» 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke. 
    

Vedtak: 
Forslaget ble trukket. 
 
 

5.2.2 Organisasjon, forbund, endring av § 2-5-1  
 
Det var tre forslag, to fra Sør-Trøndelag krets og ett fra Vesterlen krets. 
 
 

1) Forslag fra Sør-Trøndelag krets til endring av § 2-5-1, 2. avsnitt 
 
Det var 128 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Jardar Loeng Grilstad la fram saken på vegne av forslagsstiller.  
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Christine Eide, Speiderstyret 
Patrick Gule, Romsdal og Nordmøre krets 
Oda Emilie Larsen, Nedre Buskerud krets 
Jardar Loeng Grilstad, Sør-Trøndelag krets  
Kristin Marie Berg, Romerike krets 
Henrik Moum Grimstad, Fredrikstad krets 
Henning Marcussen, Vestfold krets 
Knut Slettebak, Vesterlen krets 
Ole Kristian Ljunggren Ringstad, Roverforum 
Tuva Moholdt, Roverforum 
Magnus Tveit, Speiderforum 
Ida Bjelvin Haukedal, Speiderforum 
Christina Eide, Speiderstyret 
 
 

Forslaget fra Sør-Trøndelag krets: 
«Det består av Speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i et av 
forbundets organisasjonsledd, kretsleder og en valgt representant for hver påbegynte 300 
medlemmer i kretsen, korpsleder/-sjef og en representant for hver påbegynte 600 medlemmer i 
korpset, fem valgte representanter for forbundets Speiderforum og fem valgte representanter 
for forbundets Roverforum.» 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke. 
 

Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt med 90 mot 29 stemmer. 7 blanke stemmer. 
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2) Forslag fra Sør-Trøndelag krets til endring av § 2-5-1, 4. avsnitt 
 

Det var 128 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Jardar Loeng Grilstad la fram saken på vegne av forslagsstiller.  
 
Ingen hadde ordet til saken. 
 
 

Forslaget fra Sør-Trøndelag krets: 
«Kretsenes og korpsenes representanter: For kretser/korps som kan velge 2 eller flere 
representanter, skal minst 1/2 av representantene være 25 år eller yngre ved utgangen av det 
kalenderåret Speidertinget møtes. Dersom kretsen/korpset ikke har slik(e) representant(er) 
mister kretsen/korpset denne/disse stemmen(e).» 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke. 
    

Vedtak: 
Forslaget ble trukket. 
 
 

3) Forslag fra Vesterlen krets til endring av § 2-5-1, 6. avsnitt 
 
Det var 128 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Eve Nordvall la fram saken på vegne av forslagsstiller.  
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Ida Marie Hagen, Follo krets 
Ksenia Sazonova, ansattrepresentant 
Oda Emilie Larsen, Nedre Buskerud krets 
Rolf Christian Bergheim, Vesterlen krets 
Knut Slettebak, Vesterlen krets 
Ida Marie Hagen, Follo krets 
 
 

Forslaget fra Vesterlen krets: 
«Kretsens valgte representant(er) velges blant kretstingets medlemmer for to år om gangen. 
Grupper opptil 99 medlemmer kan kun ha én av de valgte representantene, mens grupper fra 
100 medlemmer og oppover kan ha to av de valgte representantene. De valgte representantenes 
funksjonstid er fra konstituering av ett speiderting til neste speiderting konstitueres.»  
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
    

Vedtak: 
Forslaget falt. 
 
 

5.2.3 Økonomi og administrasjon, endring av § 5-2-1 
  
Ett forslag fra Hordaland krins. 
 
 

Forslag fra Hordaland krins til endring av § 5-2-1 
 
Det var 126 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Hege Christin Olsen la fram saken på vegne av forslagsstiller.  
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Følgende hadde ordet til saken: 
Johannes Fåberg Moldung, Hordaland krins 
Are Severin Ingulfsvann, Salten krets 
 
 

Forslaget fra Hordaland krins: 
«Retningslinjene om medlemskontingent fastsettes av Speidertinget, kretstinget, korpstinget og 
gruppetinget.  
  
Kretskontingenten kan maksimalt settes lik forbundskontingenten som gjelder til enhver tid.  
  
Kontingenten betales inn etter regler fastsatt av Speiderstyret.» 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke. 
    

Vedtak: 
Forslaget falt med 76 mot 39 stemmer. 10 blanke stemmer. 
 
 
 

6 BUDSJETT FOR 2017 OG 2018 
 
Det var 125 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Andy Hyde la fram saken på vegne av Speiderstyret. Budsjettene ble presentert og debattert under 
ett og stemt over hver for seg.  
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Hege Christin Olsen, Hordaland krins 
Lars Fosse, Nord-Trøndelag krets 
Peik Næsje, Follo krets 
Hogne Skistad Nordvik, Hordaland krins 
Harald Høiberg, Sørlandet krets 
Tone Ødegaard, Speiderstyret 
Andy Hyde, Speiderstyret 
Brede Udahl, forbundskontoret 
 
 

6.1 Budsjett 2019 
 

Forslag fra Speiderstyret: 
Forslag til budsjett for 2019 i sakspapirene. 
 
 

Tilleggsforslag fra Hordaland krins: 
Budsjettposten Strategiske tiltak økes fra 2 000 000 kr til 2 500 000 kr for 2019, forutsatt at 
økningen i midlene skal øremerkes og disponeres regionalt. Kretser kan, i tillegg til å søke om 
midler til strategiske satsingsområder og prosjekter, søke om midler til oppstart av 
prosjektstillinger innenfor deres strategiske arbeid. Tildeling av midlene skal foregå i samme 
former som i årene 2015 og 2016. 
 

Vedtak: 
Forslaget falt mot 8 stemmer.  
 

Speiderstyrets innstilling: 
Budsjettet for 2019 vedtas. 
 

Vedtak: 
Budsjettet for 2019 ble enstemmig vedtatt. 
Vedlegg 8: Budsjett for 2019. 
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6.2 Budsjett 2020 
 

Forslag fra Speiderstyret: 
Forslag til budsjett for 2020 i sakspapirene. 
 
 

Tilleggsforslag fra Hordaland krins: 
Budsjettposten Strategiske tiltak økes fra 2 000 000 kr til 2 500 000 kr for 2020, forutsatt at 
økningen i midlene skal øremerkes og disponeres regionalt. Kretser kan, i tillegg til å søke om 
midler til strategiske satsingsområder og prosjekter, søke om midler til oppstart av 
prosjektstillinger innenfor deres strategiske arbeid. Tildeling av midlene skal foregå i samme 
former som i årene 2015 og 2016. 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke. 
 
Vedtak: 
Forslaget falt mot 8 stemmer.  
 

Speiderstyrets innstilling: 
Budsjettet for 2019 vedtas. 
 

Vedtak: 
Budsjettet for 2020 ble enstemmig vedtatt. 
Vedlegg 9: Budsjett for 2020. 
 
 

6.3 Omprioriteringer  
 

Ingen hadde ordet til saken. 
 
Forslag fra Speiderstyret: 
Speiderstyret gis fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor budsjettenes rammer. 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
 
Vedtak: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

7 ANDRE FORSLAG 
 
Ingen saker.  
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8 VALG 
 
Vedlegg 10: Oversikt over valgte representanter i styrer og utvalg i Norges speiderforbund. 
 
Leder av valgkomiteen Hanne Mette Lundberg orienterte om valgkomiteens arbeid, om 
forslagene til kandidater som har kommet inn og om bakgrunnen for valgkomiteens innstilling til 
alle valgene. Alle kandidater var også presentert i saksdokumentene. 
 
Kandidatene Andy Hyde, Håvard Djupvik, Birgitte Schiøll Heneide, Ane Nørstebø Laache, Eirik 
Ulltang Birkeland, Henrik Moum Grimstad, Iver Aage Iversen, Ole Christian Wigestrand, Peer-
Johan Ødegaard, Silje Kroken og Steinar Klokk presenterte seg selv, sine prioriteringsområder og 
ønsker for Speiderstyret. Alle kandidater var også presentert i saksdokumentene. 
 
 

8.1 Valg av speidersjef for to år 
 

Det var 127 stemmeberettigede til stede i salen under avstemmingen. 
 
Kandidat: 
Andy Hyde, Follo krets 
Håvard Djupvik, Romerike krets 
 
Valgkomiteens innstilling: 
Håvard Djupvik 
 
Vedtak: 
Håvard Djupvik ble valgt til speidersjef for to år med 98 stemmer. Andy Hyde fikk 
26 stemmer. 4 blanke stemmer. 
 
 

8.2 Valg av visespeidersjef for to år 
  

Kandidater: 
Birgitte Schiøll Heneide, direktemedlem  
 
Valgkomiteens innstilling: 
Birgitte Schiøll Heneide 
 
Vedtak:  
Birgitte Schiøll Heneide ble valgt til visespeidersjef for to år ved akklamasjon. 
 
 

8.3 Valg av fem medlemmer til Speiderstyret for to år 
  

Det var 128 stemmeberettigede under valgene. Det var skriftlig valg. Valget ble avholdt i 4 
valgrunder. 
 
Kandidater: 
Andy Hyde, Follo krets 
Ane Nørstebø Laache, Nedre Buskerud krets 
Eirik Ulltang Birkeland, Sogn og Fjordane krets 
Henrik Moum Grimstad, Fredrikstad krets 
Iver Aage Iversen, Oslospeiderne 
Ole Christian Wigestrand, Vesterlen krets 
Peer-Johan Ødegaard, Salten krets 
Silje Kroken, Oslospeiderne 
Steinar Klokk, Sunnmøre krets
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Valgkomiteens innstilling: 
Andy Hyde 
Ane Nørstebø Laache 
Ole Christian Wigestrand 
Silje Kroken 
Steinar Klokk 
 

Vedtak:  
De nye speiderstyremedlemmene (i den rekkefølgen de ble valgt): 
Ane Nørstebø Laache (66 stemmer i første valgrunde, andre omgang) 
Peer-Johan Ødegaard (69 stemmer i andre valgrunde) 
Ole Christian Wigestrand (75 stemmer i tredje valgrunde, andre omgang) 
Eirik Ulltang Birkeland (75 stemmer i fjerde valgrunde) 
Silje Kroken (66 stemmer i fjerde valgrunde) 
 
 

8.4 Valg av ett varamedlem til Speiderstyret for to år 
 

Kandidater: 
Henrik Moum Grimstad, Fredrikstad krets 
Peer-Johan Ødegaard, Salten krets 
Silje Kroken, Oslospeiderne  
 
Valgkomiteens innstilling: 
Peer-Johan Ødegaard 
 
Peer-Johan Ødegaard og Silje Kroken ble valgt inn i Speiderstyret. Kandidat til varamedlem til 
Speiderstyret er derfor Henrik Moum Grimstad. 
 

Vedtak:  
Henrik Moum Grimstad ble valgt til varamedlem til Speiderstyret for to år ved 
akklamasjon.  
 
 

8.5 Valg av ett medlem til lovutvalget for seks år 
 

Kandidat: 
Per Vinje, Oslospeiderne 

Valgkomiteens innstilling: 
Per Vinje 
 

Vedtak:  
Per Vinje ble valgt til lovutvalget for seks år ved akklamasjon.  
 
 

8.6 Valg av ett medlem til lovutvalget for fire år 
 

Vakanseplass på grunn av annet medlems fratreden. 
 
Kandidat: 
Knut Olav Seland, Fredrikstad krets 

Valgkomiteens innstilling: 
Knut Olav Seland 
 

Vedtak:  
Knut Olav Seland ble valgt til lovutvalget for fire år ved akklamasjon.  
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8.7 Valg av ett medlem til klagenemnda for seks år 
 

Kandidat: 
Are Severin Ingulfsvann, Salten krets 

Valgkomiteens innstilling: 
Are Severin Ingulfsvann 
 

Vedtak:  
Are Severin Ingulfsvann ble valgt til klagenemnda for seks år ved akklamasjon. 
 
 

8.8 Valg av fire representanter for to år til representantskapet i  
Speidernes fellesorganisasjon 

 

Kandidater: 
Christina Eide, Grenland krets /Oslospeiderne 
Håvard Laache Otto, Nedre Buskerud krets 
Ingeborg Korme, Hordaland krins 
Knut Slettebak, Vesterlen krets  
 
Valgkomiteens innstilling: 
Christina Eide  
Håvard Laache Otto  
Ingeborg Korme  
Knut Slettebak 
 

Vedtak:  
Christina Eide, Håvard Laache Otto, Ingeborg Korme og Knut Slettebak ble valgt til 
representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon ved akklamasjon. 
 
 

8.9 Valg av to ordstyrere for Speidertinget 2020 
 

Speiderstyrets innstilling: 
Karen Johanne Strømstad, Oslospeiderne 
Knut Slettebak, Vesterlen krets 
 

Vedtak: 
Karen Johanne Strømstad og Knut Slettebak ble valgt til ordstyrere for 
Speidertinget 2020 ved akklamasjon. 
 
 

8.10 Valg av fem medlemmer til valgkomiteen for  
Speidertinget 2020 

 

Speiderstyrets innstilling: 
Hanne Mette Lundberg, Hedmark krets 
Karl-Erik Onstad, Fredrikstad krets 
Oda Emilie Larsen, Nedre Buskerud krets 
Ragnhild Harstad, Romsdal og Nordmøre krets 
Vidar Nyløkken Hagen, Gudbrandsdal krets 
 

Vedtak: 
Hanne Mette Lundberg, Karl-Erik Onstad, Oda Emilie Larsen, Ragnhild Harstad og 
Vidar Nyløkken Hagen ble valgt til valgkomite for Speidertinget 2020 ved 
akklamasjon. 
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8.11 Valg av revisor for to år 
 

Speiderstyrets innstilling: 
Statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland, BDO 
 

Vedtak:  
Norunn Byrkjeland, BDO ble valgt som forbundets revisor for to nye år ved 
akklamasjon.  
 
 
 

9 ÅPENT FORUM 
 

9.1 Henstillinger  
 

Henstillinger til Speiderstyret for oppfølging i neste styreperiode. 
Vedlegg 11: Oversikt over henstillinger som er vedtatt oversendt til Speiderstyret. 
 
 

9.1.1 Henstilling fra Øyvind Danielsen, Grenland krets 
 

Henstilling til Speiderstyret om at Speidertinget tar den endelige avgjørelsen ang. valg av leirsted. 
Arbeidsgruppe og Speiderstyret gjør som i dag en grundig forundersøkelse og sorterer bort de 
stedene som det ikke er praktisk mulig å gjennomføre landsleir på, og ender opp med 2-4 steder 
som får presentere sine steder for speidertinget. Speiderstyret kan selvsagt som alltid komme 
med sin innstilling, og arbeidsgruppen bør selvsagt også ha mulighet til å komme med en rapport 
på tinget. Dette gjør at Speidertinget får bedre eierforhold til leirstedet. 
 

Vedtak: 
Henstillingen sendes ikke videre til Speiderstyret. 
 
 

9.1.2 Henstilling fra Ryvarden krets 
 

Speidertinget henstiller om at Speiderstyret jobber med at speidergrupper har mulighet til å 
sende en ekstra delegat til Speidertinget pr. 75 medlemmer. Dersom dette forekommer skal et 
minimum av en delegat være under den alder av 26 år. 
 

Vedtak: 
Henstillingen sendes ikke videre til Speiderstyret. 
 
 

9.1.3 Henstilling fra Oda Larsen, Nedre Buskerud krets 
 

Speidertinget henstiller at Speiderstyret skal sørge for at det refereres fra KL/KS til kretsene, 
speidertingsdelegatene og de som måtte etterspørre dette. Dette er for at det skal være mulig å 
etterprøve og få innsyn i diskusjoner og innhold på KL/KS. 
 

Vedtak: 
Henstillingen ble vedtatt oversendt med klart flertall. 
 
 

9.1.4 Henstilling fra Ole Kristian Ljunggren Ringstad og Tuva Moholt fra 
 Roverforum 
 

Henstilling fra Roverforum: Speiderstyret bes opprette en plattform for idemyldring vedrørende 
Roverway 2024. 
 

Vedtak: 
Henstillingen ble vedtatt oversendt. 
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9.1.5 Henstilling fra Ole Kristian Ljunggren Ringstad og Tuva Moholt fra 
 Roverforum 
 

Henstilling fra Roverforum: Oppfordrer Speiderstyret til å bidra i søknadsprosessen om 
Roverway 2024 gjennom SpF. 
 

Vedtak: 
Henstillingen ble vedtatt oversendt med overveldende flertall. 
 
 

9.1.6 Henstilling fra Ole Kristian Ljunggren Ringstad og Tuva Moholt fra 
 Roverforum 
 

Henstilling fra Roverforum: Speiderstyret bes opprette en arbeidsgruppe som skal jobbe med 
tilrettelegging for og se på muligheter for opprettelse av flere studentspeidergrupper. 
 

Vedtak: 
Henstillingen ble vedtatt oversendt mot 2 stemmer. 
 

 

9.1.7 Henstilling fra Ole Kristian Ljunggren Ringstad og Tuva Moholt fra 
 Roverforum 
 

Henstilling fra Roverforum: Henstiller Speiderstyret til å samarbeide med Komite speiding om å 
utvikle og iverksette en strategi for hvordan man skal beholde medlemmer i overgangen 
mellom vandrer og rover. (Roverforum var enstemmig bak dette forslaget). 
 

Vedtak: 
Henstillingen ble vedtatt oversendt mot 2 stemmer. 
 
 

9.1.8 Henstilling fra Magnus Tveit og Ida Bjelvin Haukedal fra 
Speiderforum 
 

Speiderforum henstiller Speiderstyret til å arbeide for at alle speidere/rovere som tilhører 
aldersgruppen 18 til 25 år (de fleste studenter) har en kontingent på kr. 100,- til forbund, kr. 100,- 
til krets, kr. 100,- til gruppe og eventuelt kr. 100,- til korps. 
 

Vedtak: 
Henstillingen ble ikke vedtatt oversendt, overveldende flertall mot. 
 
 

9.1.9 Henstilling fra Eve Nordvall, Vesterlen krets: 
 

Speidertinget henstiller til Speiderstyret å offentliggjøre eventuelle lovforslag de har til 
Speidertinget 2020 senest en måned før fristen for innsending av lovforslag til samme ting går 
ut. 
 

Vedtak: 
Henstillingen ble vedtatt oversendt mot 5 stemmer. 
 
 

9.1.10 Henstilling fra Hege Christin Olsen, Hordaland krins 
 

Speidertinget henstiller til Speiderstyret om at det foretas endring av Retningslinjer for 
Speiderforum § 3. I henhold til dagens retningslinjer kan speidere som er i alderen 16 år 
ved utgangen av det kalenderåret forumene avholdes være valgbar som representant til og 
stemme over hvem som skal representere kretsen/korpset på både Speiderforum og Roverforum. 
Vi opplevde det som forvirrende og rotete på kretstinget at de som inneværende år er 16 år 
gammel kvalifiserer som representant til begge forumene og kan stemme i begge valgene. Etter 
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vår mening bør dette ikke være mulig og vi synes det bør være et klart skille mellom disse 
grupperingene, noe som kan oppnås ved å senke aldersgrensen for representanter til 
Speiderforum.  
 
(Konkrete forslag til endringer i teksten gis til Speiderstyret.) 
 

Vedtak: 
Henstillingen ble vedtatt oversendt. 
 
 

9.1.11 Henstilling fra Oslospeiderne, ved Iver Aage Iversen 
 

Speidertinget henstiller om at Speiderstyret ser på en ny valgordning som er mindre tidkrevende, 
men sikrer demokratiet. Et forslag kan være at en stemmer over valgkomiteens innstilling i 
alfabetisk rekkefølge på styrekandidatene, og at tinget kan komme med benkeforslag på andre 
kandidater. Avstemmingen kan for eksempel foretas elektronisk via mobiltelefon. 
 

Vedtak: 
Henstillingen ble vedtatt oversendt. 
 
 

9.1.12 Henstilling fra Rolf Christian Bergheim, Vesterlen krets 
 

Speidertinget henstiller om at Speiderstyret i neste periode jobber frem et nytt lovforslag utfra sak 
«5.2.2 Endring av § 2-5-1, foreslått av Vesterlen krets.» Vi ønsker at Speiderstyret tar stilling til 
hvor mange delegater som kan stille fra hver enkelt gruppe sett sammen med prosessen som 
pågår nasjonalt. Det er ønskelig at kretser ikke mister gode delegater pga. alderskvotering. 
 

Vedtak: 
Henstillingen ble ikke vedtatt oversendt. 65 stemmer mot og 41 stemmer for. 
 
 

9.1.13 Henstilling fra Rolf Christian Bergheim, Vesterlen krets 
 

Speidertinget henstiller om at Speiderstyret utvikler felles profileringsmateriell som gjør at 
speidergruppene i Norge fremstår med lik identitet utad. Herunder tenker vi på f.eks. skilt til 
speiderhus/hytter, beachflagg, banner og folie til hengere/utstyr. 
 

Vedtak: 
Henstillingen ble enstemmig vedtatt oversendt. 
 
 

9.1.14 Henstilling fra Oda Emilie Larsen, Nedre Buskerud krets 
 

Speidertinget henstiller om at Speiderstyret jobber for å lage en plan for hvordan man best mulig 
tar vare på de frivillige i Norges speiderforbund. Dette er fordi det har hendt at frivillige med mye 
ansvar ofte kan brenne seg ut, særlig i forbindelse med store arrangementer som landsleir. Det er 
viktig at de som gjør en jobb for oss har lyst og motivasjon til å ta på seg andre oppgaver i 
fremtiden. 
 

Vedtak: 
Henstillingen ble enstemmig vedtatt oversendt. 
 
 

9.2 Orientering om henstillingene til Speiderstyret fra 
 Speidertinget 2016  
 
Steiner Klokk redegjorde for Speiderstyrets arbeid med henstillingene til Speiderstyret fra 
Speidertinget 2016. 
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10 ORIENTERINGER 
 
 

10.1 Saker fra Speiderforum 2018  
 

Ida Bjelvin Haukedal og Magnus Tveit orienterte om diskusjonene på Speiderforum. 
 
Vedlegg 12: Protokoll fra Speiderforum 2018. 
 
 

10.2 Saker fra Roverforum 2018 
 

Ole Kristian Ljunggren Ringstad og Tuva Moholdt orienterte om diskusjonene på Roverforum. 
 
Vedlegg 13: Protokoll fra Roverforum 2018. 
 
 

10.3  Status i Norges speiderforbund 
 

Speidersjef May-Britt Roald orienterte i sin tale om status i Norges speiderforbund.  
 
 

10.4 Orientering om landsleir 2021 
 

Steinar Klokk orienterte om arbeidet med landsleir 2021 og at landsleiren skal holdes i Indre 
Østfold. 
 

 

10.5 Orientering om Speider-sport AS  
 

Styreleder Ragnar Pettersen orienterte kort om Speider-sport AS.  
 
 

10.6 Orientering om arbeidet med organisasjonsstruktur 
 

Generalsekretær Knut Harald Ulland orienterte om hva som er gjort i forbindelse med 
Speidertingets vedtak i sak 7.2 Veien videre for organisasjonsstruktur fra Speidertinget 2016.  
 
 

10.7 Orientering om generalsekretæren 
 

Generalsekretær Knut Harald Ulland orienterte om arbeidet med å forenkle organisasjons-
strukturen og endre mandater og oppgaver for utvalg og nettverk. 
 
 

10.8 Andre orienteringer 
 

➢ Kontingentleder Peik Næsje ga en statusrapport om arbeidet med World Scout Jamboree i 
West Virginia i 2019. Jamboreen arrangeres av Canada, USA og Mexico, og det forventes 
over 44 500 deltakere. 
 

➢ Driftsleder/vaktmester Svein Otto Aure orienterte om Solstølen og oppgraderinger som er 
gjort de siste par årene, blant annet innlagt vann, toalett og teltplasser. 
 

➢ Svein Otto Aure orienterte for Eiendomsstyret om arbeidet med Tredalen leirsted. Det er 
kjøpt grunn til vei inn til området i speidertingshelgen. Reguleringsplanen er godkjent og 
det er planlagt oppgraderinger. 
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➢ Øystein Gonsholt orienterte om Speidermuseet. Oppfordring om å besøke museet og 
bidra med gruppehistorie inn på Speiderwiki. Speidermuseet eies av en stiftelse som er 
opprettet av KFUK-KFUM-speidere, Norges speiderforbund og St. Georgs Gildene Norge. 
 

➢ Nicolay Puntervold, korpsleder i Frikirkens speiderkorps og leirsjef for felles korpsleir 
2020, orienterte om leiren som arrangeres av de fem korpsene sommeren 2020. Dersom 
noen andre speidergrupper vil delta, er de velkommen. 
 

➢ Orienteringsfilm og informasjon om kretsleir for Ryvarden krets, Hordaland krins og 
Sogn og Fjordane krets sommeren 2019. 

 
 

Speidertingets åpning 
 

• Speidere fra Sør-Trøndelag krets deltok i flaggborg.   
• Kretsleder i Sør-Trøndelag krets Lise Brekken ønsket velkommen til Speidertinget. 

• Speidersjefen ønsket velkommen og introduserte gjestene. 
• Varaordfører i Stjørdal kommune Ole Hermod Sandvik hilste Speidertinget. 
• Hilsen fra Norges KFUK-KFUM-speidere ved landssjef Gunvor Meling. 

• Hilsen fra LNU ved styreleder Rode Margrete Hegstad. 
• Lars Laird Iversen holdt åpningsforedrag med temaet «Uenighetsfellesskap». 
 

 

Hilsninger til Speidertinget 
  

• Hilsen fra Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv. 
• Videohilsen fra WAGGGS Europa. 
• Videohilsen fra WOSM. 

 
 

Utdeling av Sølvulven 
 

Sølvulven ble tildelt:  
• Åse Lien Aaberg (ikke til stede) 
• Dag Erling Austvik (ikke til stede) 
• Kjell Standal (ikke til stede) 

• Øystein Gonsholt 
• Karl-Erik Onstad 

 
 

Speidertingets avslutning 
 

• Speidersjef May-Britt Roald takket avtroppende speiderstyremedlemmer for innsatsen og 
samarbeidet i Speiderstyret. 

• Speidersjefen takket ordstyrerne, teknisk arrangør Sør-Trøndelag krets, lovutvalgets leder 
Børre Gunnerud, forbundskontoret og alle som deltok i Speidertingets møte.  

• Visespeidersjef Karl-Erik Onstad takket speidersjef May-Britt Roald. May-Britt Roald fikk 
æreskniven for sin innsats for speidersaken både i Speiderstyret og lokalt. 

• Det nyvalgte Speiderstyret kom opp og fikk overlevert oppgavene og ansvaret av det 
avtroppende Speiderstyret. 

• Nyvalgt speidersjef Håvard Djupvik ble innsatt som speidersjef og avla speiderløftet. 
Håvard Djupvik hilste Speidertinget og takket for tilliten.  

• Flagginnrulling ved Charlotte Hegvold Jørgensen. 
• Speiderbønn og valgspråk. 
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Vedlegg til protokollen: 
 

1. Liste over godkjente representanter 
2. Forretningsorden for Speidertinget 2016 
3. Saksdokumenter utsendt før Speidertinget 
4. Årsmelding 2016-2017 (årsmelding og regnskap) 
5. Langtidsmål 2015-2024 
6. Arbeidsplan 2019-2020  
7. Norges speiderforbunds lover, oppdatert etter Speidertinget 2018 
8. Budsjett 2019 
9. Budsjett 2020  
10. Oversikt over valgte medlemmer i Norges speiderforbund  
11. Oversikt over henstillinger som oversendes Speiderstyret fra Speidertinget 2018 
12. Protokoll fra Speiderforum 2018 
13. Protokoll fra Roverforum 2018 
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Ordstyrere: 

 
 
__________________________ __________________________  
 Håvard Laache Otto    Karen Johanne Strømstad 
 
 
 
 
Referenter: 

 
 
__________________________ __________________________  
         Bodil Tærud Day                Ingrid Stene Kvist   
 
 
__________________________ __________________________  
         Birgit Helene Torsæter           Marthe Elisabeth Bang Hellum 
 
   
 
 
Valgt av Speidertinget 2018 til å underskrive protokollen: 

 
 
________________________  __________________________  
  Ole Kristian Ljunggren Ringstad           Lise Brekken   

 


