
 

HENSTILLINGER SOM BLE VEDTATT OVERSENDT TIL SPEIDERSTYRET  
FRA SPEIDERTINGET 2018  
 
 
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. 
 
Henstillingen ble vedtatt oversendt med klart flertall. 
 
 
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. 
 
Henstillingen ble vedtatt oversendt. 
 
 
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. 
 
Henstillingen ble vedtatt oversendt med overveldende flertall. 
 
 
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. 
 
Henstillingen ble vedtatt oversendt mot 2 stemmer. 
 
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). 
 
Henstillingen ble vedtatt oversendt mot 2 stemmer. 
 
 
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. 
 
Henstillingen ble vedtatt oversendt mot 5 stemmer. 
 



 

 
 
 
 
 
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 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.) 
 
Henstillingen ble vedtatt oversendt. 
 
 
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. 
 
Henstillingen ble vedtatt oversendt. 
 
 
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. 
 
Henstillingen ble vedtatt oversendt med overveldende flertall. 
 
 
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. 
 
Henstillingen ble enstemmig vedtatt oversendt. 
 
 


