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Sak 1  

KONSTITUERING 

 

1.1 SPEIDERTINGETS REPRESENTANTER 2018 

Se liste over representanter og møtende varaer til Speidertinget 2018:   

 

Representanter som er under 26 år har * etter representantnummeret.  

 

Speiderstyret  

1 May-Britt Roald 

2 Karl-Erik Onstad 

3 Mats Brunsvik 

4 * Christina Eide 

5 Andy Hyde 

6 Steinar Klokk 

7 Tone Ødegaard 
  

Ansatte  

8 Ksenia Sazonova 

9 Anita Dencker Isaksen 

  

Asker og Bærum  

10 Lars Foyn Ranheimsæter 

11  Nina Dæhli 

12 * Andreas Gram 

13 * Hans-Marius Øverås 

  

Aust-Agder   

14 Øystein Staupe 

15 Even Karlsen 

16 * Fredrik Monrad Olsen 

17 * Thomas J. Skripeland 

  

Follo  

18 Elisabeth Belsten 

19 Peik Næsje 

20 Ida Marie Hagen 

21 * Talia Deborah Dubowski 

22 * Karoline Gullerud Solvik 

23 Martin Fjelstad Olaisen 

  

Fredrikstad  

24 Henning Ytterstad 

25 * Kristoffer Holt Iversen 

26 * Henrik Moum Grimstad 

27 Jan Torp Pharo 

 

Glåmdal   

28 Oddvar Mastad 

29 * Jørgen Gjedtjernet 

  

Grenland  

30 Øyvind Danielsen 

31 Petter Gulbrandsen 

32 * Karoline Syversen 

33 Hans Eide 

34 * (Anne Bommen)  Mari Engen 

 

Gudbrandsdal  

35 Eli-Brit Ytterstad Holen 

36 Rita Tangen Mathisen 

37 * Oda Lagmandssveen 

  

Hedmark  

38 Roy Arild Rugsveen 

39 * Stian Haugli Dalseng 

40 Roar Dahlen 

  

Helgeland  

41 (Monica Jacobsen Beiermann) 

42 Kjell-Øystein Braseth 

  

Hordaland  

43 Hege Christin Olsen 

44 * Johannes Fåberg Moldung 

45 Hogne Skistad Nordvik 

46 * Silje Askeland Steen 

47 * Peter Sverre Frønsdal 

48 * Kristine Mæland 

49 (Eirik Bøe Rasmussen)  Marianne Skulstad 

  

Hålogaland   

50 Lars Eirik Grotdal 

51 * Mia Henriksdatter Strøm 
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Nedre Buskerud  

52 Olav Andreas Høvik 

53 * Oda Emilie Larsen 

54 * Kristin Juel Bergflødt 

55 Helge Bakken  

56 Ane Nørstebø Laache 

  

Nord-Troms  

57  Marius Storli 

58 * Emily Wasseng-Isaksen 

  

Nord-Trøndelag   

59  Georg Fosså 

60  (Caroline Skogaker)  Lars Fosse 

  

Oslospeiderne  

61 * Eirin Kornelia Gjerding Østensen 

62 Iver Aage Iversen 

63 (Anette Monsen Londalen) (Anne Madsen) 

64 * (Lars Olav Tveito)  Ida Drotningshaug 

65 * Simen Halderaker Husby 

66 * Magnhild Hummel 

 

Romerike   

67 Marcus Gjermundshaug 

68 Håvard Djupvik 

69 * Tonje Otnes 

70 * Kristin Marie Berg 

  

Romsdal og Nordmøre  

71 Patrick Gule 

72 * Markus Rånes 

73 * Silje Tonette Hammerø Kroknes 

  

Ryvarden  

74 Anna Tveit 

75 (Harald Postmyr Aspelund)  Jens Lindholm 

76 * Espen Sørensen 

77 * Irmelin Lie Midtskog 

  

Salten  

78 Are Severin Ingulfsvann 

79 Beate Kristin Andreassen 

  

Sogn og Fjordane  

80 Trine Ludvigsen Rygg 

81 * Sigurd B. Hovden 

82 (Torvald Andersen)  Eirik Ulltang Birkeland 

  

Sunnmøre  

83 Per Ove Sund 

84 Kamilla Myrvåg Assev 

85 * Anders Kvalvaag 

Sørlandet  

86 Nils Erik Rønning 

87 * Johanne Dalene 

88 * Tordis Drivenes 

89 Håkon Ravndal 

90 Harald Høiberg 

91 Paul Nørsett 

  

Sør-Trøndelag  

92 Lise Brekken 

93 * Jardar Loeng Grilstad 

94 * Sander Michael Skaanes Berg 

95 Lilly Katrine Fridtjofsen Schnitler 

  

Tele-Busk  

96  Aud Elin Lybekk 

97 Anne Britt Hauge 

 

Vesterlen  

98 Eve Nordvall 

99 Asbjørn Bryne Hogstad 

100 Lars Meling Hultin 

101 Rolf Christian Bergheim 

102 Knut Slettebak 

103 Trond Haugland 

104 * Vetle Kollsgård Eide 

105 * Tove Karin Hansen 

106 * Ragnhild Vagle  

  

Vestfold  

107 Alf Arne Kristoffersen 

108 * Hanna Davidsen 

109 Henning Marcussen 

110 Tina Malen Hansen 

  

Vestoppland   

111 Bjørn Roger Nymoen Jensen 

112 * Anna Gaarder Glommen 

  

Østre Østfold  

113 Michael Zetterlund 

114 * Simen Nordli Thygesen 

115 Anette Tefre 

116 * Merete Nilsen Gnolden 

  

Øvre Buskerud  

117 Ole-Jørgen Førde 

118 * (Tuva Moholdt) 

  

BK Blå Kors Speidere   

119 Trygve Netland 

120 * Stian Amundsen 
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FA Frelsesarmeens speidere  

121 (Liv Berit Alvestad Tveito)  Martha Remø 

122 Ole Christian Wigestad 

  

FSK Frikirkens speiderkorps  

123 * Nicolai Feyer Puntervold  

124 (Sebastian Husvik)  Haakon Tønnesen 

125 (Simen Halderaker Husby) 

  

MS Metodistkirkens speiderkorps  

126 Vegard Gulli 

127 Siv Helene Bjørnstad 

128 * Andreas Nornes 

  

MSK Misjonskirken speiderkorps   

129 Haakon Magnus Rønnestad 

130 () 

131 () 

  

Speiderforum  

132 Ida Bjelvin Haukedal 

133 Magnus Tveit 

  

Roverforum  

134 Ole Kristian Ljunggren Ringstad 

135 Tuva Moholdt 

Representanter uten stemmerett 

  

Generalsekretær  

136 Knut Harald Ulland 

  

Komité speiding  

137 Andreas Eikrem Bjørndalen 

  

Eiendomsstyret  

138 (Erik Bodahl-Johansen) 

  

Leder av lovutvalget  

139 Børre Gunnerud 

  

Ordstyrere  

140 Karen Johanne Strømstad 

141 Håvard Laache Otto 

  

Leder av valgkomiteen  

142 Hanne Mette Lundberg 

  

Revisor  

143 (Norunn Byrkjeland) 

 

  

 

Speiderstyrets innstilling: 

Alle representanter innmeldt i henhold til § 2-5-1 i Norges speiderforbunds lover, godkjennes. 

 

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 Troøyen, 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 
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1.3 VALG AV REFERENTER 

 

Speiderstyrets innstilling: 

Marthe Hellum, Sør-Trøndelag krets 

Bodil Tærud Day, forbundskontoret 

Birgit Helene Torsæter, forbundskontoret 

Ingrid Stene Kvist, forbundskontoret 

 

 

1.4 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN 

 

Forslag: 

Forretningsorden for Speidertinget 2018 

1. Et lovlig innkalt møte i Speidertinget er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter 

som har møtt. 

 

2. Hvis det gjøres endringer av de representanter som er innmeldt innen fastsatt frist, må dette 

gjøres før åpningen av møtet i Speidertinget. Forandring gjøres skriftlig. 

Må en representant forlate Speidertingets møte, kan en ny representant som fyller betingelsene gå 

inn på vedkommendes plass. Ved en slik endring skal det leveres skriftlig beskjed til ordstyrerne. 

Speidertinget skal avgjøre om representanten kan godkjennes. Endringer av representant under 

Speidertingets møte kan bare skje én gang for hver delegasjon. 

 

3. Protokoll føres av valgte referenter. Den undertegnes av ordstyrerne, to valgte representanter og 

referentene. 

 

4. Ingen representanter har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak av 

forslagsstiller. 

Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid. 

Ordstyrerne har rett til å foreslå forkorting av taletiden og sette strek. Ordstyrerne har også rett til å 

heve strek igjen hvis forholdene skulle tilsi dette. 

Forslagsstillere som ikke er representanter på møtet, gis mulighet for å presentere forslaget sitt og 

talerett når forslaget behandles. 

 

5. Alle forslag må innleveres skriftlig til ordstyrerne via speiding.no. Forslag som ikke er innlevert 

elektronisk, vil ikke bli behandlet av Speidertinget. 

Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 

Det kan ikke fremmes forslag til saker som ikke står på sakslisten. Rene redaksjonelle endringer i 

lovene, slik som paragrafnummerering, kan gjøres av Speidertinget uten at det er foreslått etter 

bestemmelsene i lovens § 2-5-3. 

http://speidertinget.wordpress.com/
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Åpenbare trykkfeil i lovforslag kan endres av Speidertinget før det voteres over forslaget. 

Forslag til langtidsmål, arbeidsplan og henstillinger må innleveres skriftlig via speiding.no senest 

lørdag kveld kl. 19.00. 

Forslag til henstillinger fra Speidertinget til Speiderstyret presenteres Under sak 9 «Åpent forum». 

Det voteres over alle slike forslag til henstillinger. Kun henstillinger som oppnår alminnelig flertall 

oversendes Speiderstyret. Alle fremsatte henstillinger med antall avgitte stemmer for og imot føres i 

protokollen. 

 

6. Det velges fem personer til en redaksjonskomite for Speidertinget. Redaksjonskomiteen tar imot 

innkomne forslag under møtet (langtidsmål, arbeidsplan, henstillinger) og forbereder dem for 

presentasjon for Speidertinget. Redaksjonskomiteen kan utarbeide omforente forslag, egne forslag  

som har samme intensjon som innsendte forslag eller gjøre redaksjonelle endringer, for å 

tydeliggjøre tekst eller forbedre formuleringer. Komiteen kan kontakte forslagsstillere angående 

forslagene.  

 

7. Ved vedtak kreves normalt alminnelig flertall, det vil mer enn halvparten av avgitte stemmer. 

Blanke stemmer telles ikke med. Lovendringer krever 2/3 flertall og endring av grunnreglene krever 

2/3 flertall i to påfølgende speiderting. 

Voteringer kan foregå både ved akklamasjon, ved framvisning av stemmetegn og skriftlig. 

Ordstyrerne har rett til å velge best egnet avstemmingsform i de enkelte sakene. 

Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn en kandidat, eller når en av representantene forlanger 

det. 

Kandidater er alle som er oppført på valgkomiteens liste over dem som har sagt seg villige til å motta 

valg.6 

For å bli valgt skal en kandidat ha fått mer enn halvparten av avgitte stemmer. Blanke stemmer teller 

ikke med. Om nødvendig gjennomføres valg i flere omganger. Dersom flere personer skal velges til 

samme verv, kan inntil to kandidater velges i hver valgomgang. Hver representant kan da stemme på 

inntil to kandidater. Om ingen kandidater har fått nok stemmer i en valgomgang, går den som har 

færrest stemmer ut før neste valgomgang. Ved stemmelikhet foretas omvalg. 

 

8. I protokollen føres inn alle fremsatte forslag og de vedtak som er gjort, med antall avgitte stemmer 

for og imot. Ved valg føres antall stemmer i protokollen. Likeledes innføres i protokollen navnene på 

de representantene som har hatt ordet under de forskjellige sakene. 

 

9. Speidertingets møte er åpent for tilhørere i den grad det er plass til det. 

 

10. Speidertingets forretningsorden godkjennes ved åpning av hvert møte i Speidertinget, og gjelder 

inntil forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste møte i Speidertinget. 

 

Speiderstyrets innstilling: 

Forretningsorden vedtas. 
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Nytt forslag:  

Forretningsorden for Speidertinget 2018  

1. Et lovlig innkalt møte i Speidertinget er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter 
som har møtt.  

2. Hvis det gjøres endringer av de representanter som er innmeldt innen fastsatt frist, må dette 
gjøres før åpningen av møtet i Speidertinget. Forandring gjøres skriftlig.  

Må en representant forlate Speidertingets møte, kan en ny representant som fyller betingelsene gå 
inn på vedkommendes plass. Ved en slik endring skal det leveres skriftlig beskjed til ordstyrerne. 
Speidertinget skal avgjøre om representanten kan godkjennes. Endringer av representant under 
Speidertingets møte kan bare skje én gang for hver delegasjon.  

3. Protokoll føres av valgte referenter. Den undertegnes av ordstyrerne, to valgte representanter og 
referentene.  

4. Ingen representanter har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak av 
forslagsstiller.  

Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid.  

Ordstyrerne har rett til å begrense taletiden og sette strek. Ordstyrerne har også rett til å heve strek 
igjen hvis forholdene skulle tilsi dette.  

Kandidater som stiller til valg til Speiderstyret, men som ikke er representanter, har talerett under 
Speidertinget. 

Forslagsstillere som ikke er representanter på møtet, gis mulighet for å presentere forslaget sitt og 
talerett når forslaget behandles. 

5. Alle forslag må innleveres skriftlig til ordstyrerne via speiding.no. Forslag som ikke er innlevert 
elektronisk, vil ikke bli behandlet av Speidertinget.  

Det kan ikke fremmes forslag til saker som ikke står på sakslisten. Rene redaksjonelle endringer i 
lovene, slik som paragrafnummerering, kan gjøres av Speidertinget uten at det er foreslått etter 
bestemmelsene i lovens § 2-5-3.  

Åpenbare trykkfeil i lovforslag kan endres av Speidertinget før det voteres over forslaget.  

Forslag til langtidsmål, arbeidsplan og henstillinger må innleveres skriftlig via speiding.no senest 
lørdag kveld kl. 19.00.  

Forslag til henstillinger fra Speidertinget til Speiderstyret presenteres Under sak 9 «Åpent forum». 
Det voteres over alle slike forslag til henstillinger. Kun henstillinger som oppnår alminnelig flertall 
oversendes Speiderstyret. Alle fremsatte henstillinger med antall avgitte stemmer for og imot føres i 
protokollen.  
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6. Det velges fem personer til en redaksjonskomite for Speidertinget. Redaksjonskomiteen tar imot 
innkomne forslag under møtet (langtidsmål, arbeidsplan, henstillinger) og forbereder dem for 
presentasjon for Speidertinget. Redaksjonskomiteen kan utarbeide omforente forslag, egne forslag 
som har samme intensjon som innsendte forslag eller gjøre redaksjonelle endringer, for å 
tydeliggjøre tekst eller forbedre formuleringer. Komiteen kan kontakte forslagsstillere angående 
forslagene.  

7. Ved vedtak kreves normalt alminnelig flertall, det vil si mer enn halvparten av avgitte stemmer. 
Blanke stemmer telles ikke med. Lovendringer krever 2/3 flertall og endring av grunnreglene krever 
2/3 flertall i to påfølgende speiderting.  

Voteringer kan foregå både ved akklamasjon, ved framvisning av stemmetegn og skriftlig. 
Ordstyrerne har rett til å velge best egnet avstemmingsform i de enkelte sakene.  

Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn en kandidat, eller når en av representantene forlanger 
det.  

Kandidater er alle som er oppført på valgkomiteens liste over dem som har sagt seg villige til å motta 
valg.6  

Ved valg på flere personer til samme verv skjer valget i en eller flere valgrunder. Hver valgrunde kan 
bestå av flere omganger. For å bli valgt skal en kandidat ha mer enn halvparten av de avgitte 
stemmene. Blanke stemmer teller ikke med. Hver representant kan stemme på inntil to kandidater, og 
inntil to kandidater kan bli valgt i hver valgrunde. Om ingen kandidater har fått mer enn halvparten av 
de avgitte stemmene i en valgomgang, går den som har færrest stemmer ut før neste valgomgang. Når 
(minst) en kandidat er valgt, er valgrunden avsluttet. I neste valgrunde er alle kandidater igjen med.  

Ved stemmelikhet som gjør at et valg ikke kan avgjøres foretas omvalg en gang, og deretter 
loddtrekning. 

8. I protokollen føres inn alle fremsatte forslag og de vedtak som er gjort, med antall avgitte stemmer 
for og imot. Ved valg føres antall stemmer i protokollen. Likeledes innføres i protokollen navnene på 
de representantene som har hatt ordet under de forskjellige sakene.  

9. Speidertingets møte er åpent for tilhørere i den grad det er plass til det.  

10. Speidertingets forretningsorden godkjennes ved åpning av hvert møte i Speidertinget, og gjelder 
inntil forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste møte i Speidertinget. 

 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas.  
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1.5 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
Lovforslagene ble sendt ut til representantene på e-post den 30. september og samtidig gjort 

tilgjengelige på speiding.no. Alle sakspapirer ble sendt ut på e-post 2. oktober og lagt på speiding.no. 

 

Speiderstyrets innstilling: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

1.6 VALG AV REDAKSJONSKOMITE 

Redaksjonskomiteen skal håndtere innkomne forslag under Speidertinget, bidra i språklig 

bearbeidelse av tekst der det er behov, sørge for at forslagene gir grunnlag for best mulige 

beslutninger for organisasjonen og klargjøre presentasjon av sakene. Se mandat i 

forretningsordenen. 

 

Speiderstyrets innstilling: 

Lars Meling Hultin (Vesterlen krets) 
Øystein Gonsholt (Hedmark kets) 
Andreas Eikrem Bjørndalen (Komite speiding) 
Tonje Otnes (Romerike krets) 
Siv Helene Bjørnstad (Metodistkirkens speiderkorps) 
 

 

1.7 VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE 

 PROTOKOLLEN 

 

Speiderstyrets innstilling: 

Ole Kristian Ljunggren Ringstad fra Roverforum 

Lise Brekken, Sør-Trøndelag krets 
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Sak 2  

ÅRSMELDINGER FOR 2016 OG 2017 

Se årsmelding for 2016 og 2017 på speiding.no. Årsmeldingen er denne gangen laget som en nettside 

og ikke et trykket hefte. Årsmeldingen er for begge år samlet. 

Årsmeldingen blir presentert og debattert under ett på Speidertinget, og stemmes over hver for seg. 

 

2.1 ÅRSMELDING FOR 2016 
 

Speiderstyrets innstilling: 

Årsmeldingen for 2016 godkjennes.  

 

2.2 ÅRSMELDING FOR 2017 
 

Speiderstyrets innstilling: 

Årsmeldingen for 2017 godkjennes.  

  

https://speiding.no/om-oss/organisasjon/speidertinget/speidertinget-2018/arsmelding-2016-2017
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Sak 3  

REGNSKAP FOR 2016 OG 2017 

Driftsregnskapet for 2016 er vist og blir behandlet i sak 3.1 og for 2017 i sak 3.2. Både 

driftsregnskapene og aktivitetsregnskapene er også tilgjengelige i Årsmelding for 2016-2017 som er 

presentert på speiding.no.  

Regnskapene blir presentert og debattert under ett på Speidertinget, og stemmes over hver for seg. 

 

3.1 REGNSKAP FOR 2016 
Driftsregnskap for 2016: 
 

Inntekter Regnskap 2016 Budsjett 2016 

Salgsinntekter, pliktige 950 260 

Medlemskontingenter 6 620 6 000 

Medlemsinntekter 1 938 0 

Grunnstøtte, drift 3 324 2 700 

Off. tilskudd/refusjoner 5 009 1 330 

Leieinntekter 664 330 

Andre driftsinntekter 1 983 430 
      

Sum inntekter 20 488 11 050 
      

Utgifter     

Lønnskostnader 6 823 5 350 

Kostnader lokaler 1 532 1 390 

Annen driftskostnad 5 147 2 890 

Reise- og oppholdskostnader 2 737 420 

Forsikringer 565 480 

Markedsføring/Medlemskap/Gaver 3 143 740 

Finansinntekt og -kostnader -29 -220 
      

Sum utgifter 19 918 11 050 
      

Sum resultat 570 0 
     

Spesielle tiltak/investeringer    

Avskrivninger 522 530 

Avskrivninger eiendommer 215   

Strategiske tiltak   500 

Strategiske tiltak, regionalt   500 

Økning verdipapirer 1 346   
      

Sum resultat inkl. spes. tiltak/investeringer 1 179 -1 530 
 
 

 

 

https://speiding.no/om-oss/organisasjon/speidertinget/speidertinget-2018/arsmelding-2016-2017
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Kommentarer til regnskapet for 2016: 
Aktivitetsregnskapet for 2016 viser et resultat på kr 1 178 890. I resultatet ligger en verdiøkning på 

verdipapirer med kr 1 345 889. Holdes økningen på verdipapirene utenfor, viser regnskapet et 

resultat på kr -166 999. 

Driftsresultatet etter avskrivninger, som er på kr 736 460, er kr 569 461. Driftsbudsjettet for 2016 var 

satt opp med inntekter lik kostnader, når avskrivningene holdes utenfor. 

Det ble i 2016 innbetalt kr 6 619 600 i medlemskontingenter, kr 619 600 over budsjett. Det var flere 

betalende medlemmer enn det var budsjettert med. 

Speider-sport AS betalte kr 950 000 i royalty i 2016, budsjettert med 260 000 kr. 

Vi ble tildelt kr 3 408 964 i Nasjonal og internasjonal grunnstøtte, mot budsjettert kr 2 750 000, mens 

vi fikk kr 1 718 551 i momskompensasjon, som er kr 918 551 høyere enn budsjettert. Økningen i 

momskompensasjon skyldes i all hovedsak jamboreen i Japan i 2015 (kr 816 307). 

Speidergrupper og kretser fikk totalt kr 2 764 640 i momskompensasjon, fordelt med kr 2 034 058 til 

gruppene og kr 730 582 til kretsene.  

Inntektspostene «Medlemsinntekter» og «Offentlige tilskudd/refusjoner» er deltakeravgifter og 

tilskudd som ikke var lagt inn i budsjettet, blant annet Friluftsskolen med kr 810 000, Speidernes 

beredskapstelefon (09123) med kr 620 000 (i summen inngår støtte til innkjøp av nødnettutstyr på  

kr 420 000) og Norad-midler til Liberiaprosjektet med kr 540 000. Postene inneholder også tilskudd til 

arrangementer som Løft, NM i speiding, diverse friluftskurs og roverarrangementer fra Norsk 

Friluftsliv (videreformidlet fra Miljødirektoratet og Kunnskapsdepartementet) og Studieforbundet 

natur og miljø. 

Utgiftene til de samme arrangementene finnes hovedsakelig under utgiftspostene «Lønnskostnad», 

«Annen driftskostnad», «Reise/opphold» og «Markedsføring/Medlemskap/Gaver». De største 

enkeltaktivitetene i 2016 var NM i speiding, Løft og friluftsskolene. 

Innsamlede midler til Speideraksjonen 2016 var på kr 1 482 000 og ligger i posten «Andre 

driftsinntekter». Motposten (overføring til Flyktninghjelpen) er ført under 

«Markedsføring/Medlemskap/Gaver». 

 

Lokalleie (inkl. felleskostnader) for forbundskontoret i St. Olavsgate 25 var i 2016 på kr 1 408 480, 

mot budsjettert kr 1 390 000. Fremleie av kontorer til Frivillighet Norge, Oslospeiderne, St. Georgs 

Gildene og Interhost AS ga inntekter på kr 336 879 i 2016.  

Lønnskostnaden (inkludert arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon etc.) er på kr 6 249 938. I tillegg 

kommer lønnskostnader til Friluftsskolen på kr 573 191. Det var budsjettert med kr 5 350 000. 

Avviket mellom kostnader og budsjett skyldes blant annet ansettelse av partneransvarlig.  

Avskrivninger totalt unntatt for eiendommer, er på kr 521 777. Dette fordeler seg på 

medlemssystemet kr 421 177, kontormaskiner etc. kr 72 600, nettsideløsning for grupper/kretser  

kr 27 000. Dette var budsjettert med kr 530 000.  

Avskrivning for eiendommene var i 2016 på totalt kr 214 683 og fordeler seg med kr 94 108 på 

Tredalen, kr 13 375 på Solstølen, kr 6700 på Renså, kr 70 500 på Havbraatt og kr 30 000 på 

bookingsystemet. 
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Det ble for 2016 budsjettert med kr 500 000 i strategiske midlene for Speiderstyret og kr 500 000 i 

strategiske midler til kretser. Speiderstyret har disponert kr 380 000 til syv ulike strategiske tiltak 

(Arbeidsgruppe revisjon grunnregler og Arbeidsgruppe organisasjonsstruktur med kr 25 000 hver, 

reisestøtte til roverarrangementer med kr 10 000, drift av Komite speiding med underliggende 

nettverk med kr 200 000, ledertrener- og nettverkssamling med kr 40 000, utstyr i forbindelse med 

flaggheising på ungdoms-OL på Lillehammer med kr 50 000 og samarbeid med Vitensenterforeningen 

med kr 30 000.) Det ble tildelt kr 366 000 i strategiske midler til kretser etter søknad. 

Speiderstyrets innstilling: 

Regnskapet for 2016 godkjennes. 

 

3.2 REGNSKAP FOR 2017 

Driftsregnskap for 2017: 

 

Inntekter Regnskap 2017 Budsjett 2017 

Inntekter, pliktige 1 738 300 

Medlemskontingenter 6 836 6 400 

Medlemsinntekter 1 397   

Grunnstøtte, drift 3 677 3 300 

Off. tilskudd/refusjoner 4 822 1 760 

Leieinntekter 448 135 

Andre driftsinntekter 1 610 350 
      

Sum inntekter 20 528 12 245 
      

Utgifter     

Lønnskostnader 6 547 5 890 

Avskrivninger     

Kostnader lokaler 1 195 1 210 

Annen driftskostnad 4 646 3 184 

Reise- og oppholdskostnader 2 384 385 

Forsikringer 586 560 

Markedsføring/Medlemskap/Gaver 2 594 1 060 

Finansinntekt og -kostnader -18   
      

Sum utgifter 17 934 12 289 
      

Sum resultat 2 594 -44 

     

Spesielle tiltak/investeringer    

Avskrivninger 800 580 

Avskrivninger eiendommer 222   

Strategiske tiltak   1700 

Gevinst v/salg av Stornes 1 471   

Resultat Nord2017 134   

Økning verdipapirer 1 270   
      

Sum resultat inkl. spes. tiltak/investeringer 4 447 -2 324 
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Kommentarer til regnskapet for 2017: 
Aktivitetsregnskapet for 2017 viser et resultat på kr 4 447 428. I resultatet ligger gevinst ved salg av 

leirstedet Stornes med kr 1 470 698, overskudd fra landsleiren Nord 2017 med kr 133 988 og en 

verdiøkning på verdipapirer med kr 1 270 754.  

Driftsresultatet er på kr 2 593 995 etter avskrivninger, som er på kr 1 022 007. (Overskudd fra Nord 

2017, salg av Stornes og økning på verdipapirer er ikke med i beløpet.) Det var for 2017 budsjettert 

med et negativt resultat på kr 44 000.  

Det ble i 2017 innbetalt kr 6 835 855 i medlemskontingenter, kr 435 855 over budsjett. Det var flere 

betalende medlemmer i 2017 enn det ble budsjettert med, blant annet på grunn av landsleiren. 

I 2017 fikk vi tildelt kr 4 582 000 i Nasjonal og internasjonal grunnstøtte, kr 782 000 høyere enn 

budsjettert. Dette skyldes større uttelling pga. arrangementer, særlig jamboreedeltakelsen i 2015. Vi 

fikk kr 1 141 000 i momskompensasjon, kr 141 000 høyere enn budsjettert. 

Lokale speidergrupper og kretser fikk tildelt totalt kr 2 669 569 i momskompensasjon, fordelt med  

kr 2 093 297 til gruppene og kr 576 272 til kretsene.  

Speider-sport AS betalte kr 1 738 000 i royalty i 2017, mot budsjettert 300 000 kr. 

Inntektspostene «Medlemsinntekter» og «Offentlige tilskudd/refusjoner» er deltakeravgifter og 

tilskudd som ikke var lagt inn i budsjettet, blant annet Friluftsskolen med kr 800 000, Speidernes 

beredskapstelefon (09123) med kr 240 000 og Norad-midler til Liberiaprosjektet med kr 560 000.  

Posten inneholder også tilskudd til arrangementer som Løft, NM i speiding, diverse friluftskurs og 

roverarrangementer fra Norsk Friluftsliv (videreformidlet fra Kunnskapsdepartementet og 

Miljødirektoratet) og Studieforbundet natur og miljø. I 2017 fikk vi i tillegg tilsagn på kr 268 000 fra 

«LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv» som forvaltes av LNU på vegne av Kunnskapsdepartementet.  

Utgiftene til de samme arrangementene finnes hovedsakelig under utgiftspostene «Lønnskostnad», 

«Annen driftskostnad», «Reise/opphold» og «Markedsføring/Medlemskap». De største 

enkeltaktivitetene i 2017, med unntak av Nord 2017, var NM i speiding, FriluftsLØFT og 

friluftsskolene. Arrangementene er ikke med i budsjettet siden de skal være selvbærende, så postene 

arrangementene føres på avviker fra budsjettet både på inntekts- og utgiftssiden. 

Innsamlede midler til Speideraksjonen 2017 var på kr 1 144 000 og ligger i posten «Andre 

driftsinntekter». Motposten (overføring til Flyktninghjelpen) er ført under 

«Markedsføring/Medlemskap/Gaver». 

Lokalleie (inkl. felleskostnader) for forbundskontoret i St. Olavsgate 25 var i 2017 på kr 1 195 000, 

noe under budsjett. Fremleie av kontorer til Oslospeiderne, St. Georgs Gildene og Interhost AS ga 

inntekter på kr 140 000 i 2017. I tillegg kommer leieinntekter på eiendommene på kr 308 000. 

Lønnskostnaden (inkludert arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon etc.) er på kr 6 231 938. I tillegg 

kommer lønnskostnader til Friluftsskolen på kr 315 398. Lønnskostnadene til Nord 2017 er ført på 

prosjektet, og er ikke med i totalbeløpet. Det var budsjettert med kr 5 800 000. Avviket skyldes 

endringer i ansattressursene som ikke var budsjettert.  

Avskrivninger totalt unntatt for eiendommer, er på kr 800 000. Dette fordeler seg på Speidervenn  

kr 20 000, ny speiding.no kr 101 000, Sharepoint (inkludert restavskrivning) kr 141 000, 

kontormaskiner etc. kr 56 000, medlemssystemet kr 455 000, nettsideløsning for grupper/kretser  

kr 27 000. Dette er kr 220 000 over budsjett. Avviket skyldes restavskrivning på Sharepoint (kr 95 

000) samt ny speiding.no (kr 101 000) og Speidervenn (kr 20 000), som ikke var med i budsjettet. 
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Avskrivning for eiendommene var i 2017 på totalt kr 222 000 og fordeler seg med kr 102 000 på 

Tredalen, kr 13 200 på Solstølen, kr 6500 på Renså, kr 70 500 på Havbraatt og kr 30 000 på 

bookingsystemet. 

Det ble budsjettert med strategiske midler på kr 1 700 000 til bruk på nasjonalt og lokalt nivå, 

herunder til en ny nasjonal stilling. Speiderstyret har disponert kr 200 000 til lansering av 

Speidervenn.no (kr 125 000) og Barnas Camp Villmark (kr 75 000). Det er ikke disponert ytterligere av 

de strategiske midlene for 2017. Det er sammensatte årsaker til dette, blant annet at nåværende 

generalsekretær først startet i april 2017 og stort fokus på landsleir.  

 

 

Speiderstyrets innstilling: 

Regnskapet for 2017 godkjennes. 

 

 

 

Sak 4  

LANGSTIDSMÅL 2015-2024 OG ARBEIDSPLAN 2019-2020 

Speidertinget 2014 vedtok «Visjon 2024» for Norges speiderforbund. Den skal bidra til å nå Norges 
speiderforbund formål. 

Visjon 2024 - Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere 

I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som vil ut i 
naturen og verden. Hos oss opplever alle å få og ta ansvar gjennom patruljesystemet. Speideren er 
en relevant bevegelse som når flere. Våre speidere blir utfordret i møte med samfunnet, naturen og 
seg selv.  

Hvert møte i Speidertinget vedtar langtidsmålene med eventuelle justeringer og en arbeidsplan for 
kommende toårsperiode. Langtidsmålene og arbeidsplanen handler om veivalg og prioriteringer for 
framtiden i Norges speiderforbund.  

Sak 4.1 er Langtidsmål 2015-2024. I sak 4.2 presenterer Speiderstyret forslag til Arbeidsplan 2019-
2020, som er tiltak og satsinger som skal bidra til å nå langtidsmålene for de to neste årene. 

Det er mulig å fremme forslag til endringer i både langtidsmål og arbeidsplan på Speidertinget.  

 

4.1 LANGTIDSMÅL 2015-2024 
 

Speiderstyret foreslår ingen endringer i teksten i langtidsmålene, men foreslår å endre rekkefølgen 

på målene for å synliggjøre prioriteringen av mål innenfor hvert visjonsmål.  

Vi har mange langtidsmål, og krets- og korpslederne ble derfor utfordret til å gi innspill på de 

viktigste målene. Under hvert av de tre visjonsmålene, Speidere vil ut, Patruljen tar ansvar og 

Speiding når flere, er de to viktigste målene nå plassert øverst og står med uthevet tekst.  
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Forslag til vedtak: 

 

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.  

• 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. 

 

Speiderstyrets innstilling: 

Langtidsmål 2015-2024 vedtas. Langtidsmålene oppdateres og vedtas ved hvert ordinære speiderting 

i strategiperioden. 
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4.2 ARBEIDSPLAN FOR 2019 OG 2020 

Speiderstyret presenterer forslag til arbeidsplan som beskriver nasjonale tiltak. Det er Speiderstyret, 

Komité speiding, forbundskontoret og andre komiteer, nettverk, utvalg og prosjektgrupper som skal 

iverksette tiltakene. Arbeidsplanen konkretiserer hvordan vi skal jobbe for å oppfylle visjonen og 

langtidsmålene i den neste toårsperioden.  

Det vil være behov for ytterligere tiltak og satsinger for at vi skal nå langtidsmålene, og Arbeidsplan 
2019–2020 beskriver de neste trinnene. Speiderstyret har tatt høyde for de foreslåtte tiltakene i 
forslaget til budsjett, slik at de kan gjennomføres i perioden. Omfanget av enkelte tiltak vil være 
avhengige av ekstern økonomisk støtte fra myndigheter eller andre. 

Arbeidsplanen er det viktigste styringsverktøyet for Speidertinget og Speiderstyret. Den legger 
rammen for utviklingen av Norges speiderforbund i perioden. Færre punkter skal bidra til tydeligere 
prioritering og økt gjennomføringskraft (ref. analysen i rapporten Fremtidens speiderforbund).  

Skal vi oppfylle strategien, må alle organisasjonsledd trekke i samme retning. Egne arbeidsplaner bør 
utarbeides i alle speidergrupper, kretser og korps, tilpasset de lokale styrker og utfordringer. 

Basert på erfaringer fra tidligere arbeidsplaner, tilbakemeldinger fra kretser og korps, 
komiteer/utvalg, innspill fra administrasjonen og egne diskusjoner i Speiderstyret, foreslår 
Speiderstyret tiltak innenfor fem utviklingsområder som støtter opp under de tre visjonsmålene 
Speidere vil ut, Patruljen tar ansvar og Speiding når flere: 

• Gruppe- og kretsutvikling 

• Ungt lederskap 

• Trygge og inkluderende møteplasser 

• Synlighet 

• Landsleir 2021 

Speiderstyret inviterer Speidertinget til å komme med forslag til tillegg eller endringer i 
arbeidsplanen. Speiderstyret anbefaler at Speidertinget gir Speiderstyret fullmakt til å gjøre 
nødvendige justeringer og prioriteringer i arbeidsplanen i tiden fram til neste speiderting, ut fra 
tilgjengelige ressurser. 

 

Forslag: 

ARBEIDSPLAN 2019-2020 

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.  
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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. 

 

 

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. 
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Sak 5  

ENDRINGER I GRUNNREGLER, LOVER OG RETNINGSLINJER 

Innledning 

Speidertinget skal ta stilling til forslag til endring i grunnregler, lover og retningslinjer.  

Forslag til endringer i grunnreglene krever 2/3 flertall og må vedtas ved to påfølgende møter i 

Speidertinget før endringene er gyldige (ref. § 7.1). 

Forslag til endringer i lovene krever 2/3 flertall (ref. § 7.2). 

Endringer av retningslinjer gitt av Speiderstyret krever 2/3 av avgitte stemmer i Speiderstyret. 

Endring av retningslinjer gitt av Speidertinget krever endring av dette i Speidertinget. Siden dette 

ikke er grunnregler eller lover (ref. §§ 7-1 eller 7-2), vil endring måtte gjennomføres som 

flertallsvedtak i Speidertinget.  

Kravet til rent flertall, dvs. flertall av de avgitte stemmene, er i utgangspunktet ikke forankret noe 

sted, men er blitt praktisert av Speidertinget. 

Hvert av forslagene inneholder følgende elementer: 

• Navn på forslaget 

• Hvem som fremmer forslaget 

• Hvilken § og nåværende ordlyd forslaget gjelder 

• Forslagets ordlyd 

• Forslagsstillers begrunnelse 

• Speiderstyrets kommentarer 

• Lovutvalgets uttalelse 

• Speiderstyrets innstilling til vedtak på Speidertinget (Speiderstyret er etter lovene pålagt å gi 

innstilling i alle saker som skal behandles av Speidertinget). 

 

Se også fullstendig gjengivelse av nåværende lovtekster (vedtatt av Speidertinget 2016) på 

https://speiding.no/om-oss/lover-og-retningslinjer. 

 

 

 

 

 

 

https://speiding.no/om-oss/lover-og-retningslinjer
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5.1 FORSLAG TIL ENDRINGER I GRUNNREGLENE 

 

5.1.1 GRUNNREGLENE EKSKLUSIV SPEIDERLØFTET   

Endring av §§ 1-1 til 1-7, foreslått av Speiderstyret. 
Forslaget ble vedtatt av Speidertinget i 2016. 

Forslaget er til andregangsbehandling på Speidertinget i 2018. 

 

Nåværende ordlyd i §§ 1-1 til 1-7: 

§ 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk Speidergutt-

Forbund og Norsk Speiderpikeforbund. 

§ 1-2 Forbundet er åpent for gutter og jenter uten hensyn til religion, rase eller nasjonalitet. 

Medlemskapet er frivillig. 

§ 1-3 Forbundet er tilsluttet de internasjonale speiderorganisasjonene The World Organization of the 

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

Tilslutningen er organisert gjennom Speidernes fellesorganisasjon. 

§ 1-4 Forbundet er selvstendig. Det er uavhengig av og støtter ikke noe politisk parti. Forbundet kan 

slutte samarbeidsavtale med andre organisasjoner. 

§ 1-5 Forbundets mål: 

§ 1-5-1 Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt 

ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven. 

§ 1-5-2 Speiding er en internasjonal, ideell og religiøs bevegelse. Arbeidet baseres på religionen i det 

enkelte land. I Norge bygger speiderarbeidet på et kristent grunnlag. 

Forbundet vil gi medlemmene forståelse for kristen tro og kristne grunnverdier, og gi den enkelte 

mulighet til å utvikle sin tro. 

Medlemmer som tilhører et annet religionssamfunn enn det kristne, kan være speidere uten at den 

kristne del av målsettingen skal omfatte dem i større grad enn de selv og deres foresatte ønsker. 

Har alle medlemmene i en gruppe en slik tilknytning, legges deres religion til grunn for gruppens 

speiderarbeid. 

§ 1-5-3 Forbundet vil gi medlemmene trening i demokrati, og søker å utvikle demokratiet innen 

organisasjonen, så vel som i samfunnet for øvrig. Forbundet søker å påvirke samfunnsutviklingen i 

samsvar med sitt ideologiske grunnlag og program. Speiderarbeidet skal gi den enkelte speider 

forståelse av samfunnets organer og struktur, og utvikle ansvar for det samfunn hun eller han lever i. 

Speiderarbeidet vil oppdra medlemmene til selvstendig vurdering, personlig engasjement og 

likestilling mellom mennesker. 

§ 1-6 Speideridealene kommer til uttrykk gjennom speiderloven, speiderløftet, valgspråket og 

speiderbønnen. Speiderloven, speiderbønnen og valgspråket fastsettes av Speidernes 

fellesorganisasjon. 
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§ 1-7 Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet, som lyder:  

Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven. 

eller 

Eg lovar etter beste evne å vere open for Gud, hjelpe andre og leva etter speidarlova. 

 

Forslag til ny ordlyd: 

«§ 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). 

§ 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.» 

 

Forslagsstillers begrunnelse: 

Speidertinget 2014 vedtok i sak 7.2 at Speiderstyret skulle oppnevne en bredt sammensatt gruppe 

som, gjennom en prosess som skulle involvere flest mulig, skulle utarbeide forslag som reviderer 

grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Foreslåtte endringer kommer fra arbeidsgruppas 

rapport. 

Speiderstyret ønsker sammenheng mellom paragrafene, en tidsriktig tekst og tydelig beskrivelse av 

hva verdigrunnlaget er. Det er derfor ryddet i eksisterende regelsett, både med hensyn til å skrive 

kort og konsist, og ved å bruke et enkelt språk. Dette gjør grunnreglene oversiktlige og enklere å 

forstå, noe Speiderstyret mener er særlig viktig ettersom NSF er en barne- og ungdomsorganisasjon. 

§ 1-1 er overflødig hvis tittelen fastsetter navnet til organisasjonen og forkortelsen. Ved å tilføye «for 

Norges speiderforbund (NSF)» blir navn og forkortelsen definert i overskriften og trenger ikke å bli 

spesifisert i en egen paragraf som dagens § 1-1. «..., hvori er opptatt Norsk Speidergutt Forbund og 

Norsk Speiderpikeforbund» er et historisk faktum som var viktig da NSF ble grunnlagt. Grunnreglene 

skal gjenspeile dagens organisasjon og det er derfor valgt å sløyfe bisetningen. 

Istedenfor å liste opp grupperinger forbundet er åpent for, skrives det slik at det faktisk er åpent for 

alle som slutter seg til verdigrunnlaget. «Medlemskapet er frivillig» fra dagens §1-2 ble innebygd i 

setningen. 
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Tidligere ble uttrykket «speideridealene» brukt uten å spesifisere hva de er. Speiderbønnen er fjernet 

fra verdigrunnlaget fordi den har et sterkt kristent preg og kan derfor være ekskluderende for noen 

medlemmer. Speiderbønnen kan fortsatt brukes av de gruppene som ønsker det. 

 

Speiderstyrets kommentarer: 

Speidernes fellesorganisasjon (Spf) har i 10. juni 2018 førstegangsbehandlet nye vedtekter som løfter 

speiderloven, speiderløftet og valgspråket tilbake til det enkelte forbund: 

§ 1 Navn og formål, 4. avsnitt 

Speiderlov, speiderløfte og valgspråk fastsettes av det enkelte forbund selv, og må godkjennes av 

WAGGGS og WOSM.  

Dette påvirker «ny» §1-4, som ble førstegangsbehandlet av Speidertinget i 2016. Endringene i Spfs 

vedtekter er ikke gjeldende før etter annengangsbehandling i Spf i juni 2019. Se lovutvalgets uttalelse 

under. 

 

Lovutvalgets uttalelse:  

Siden hele kapittel 1 ble vedtatt revidert på Speidertinget i 2016, men endringen ikke tar effekt før 

den bekreftes på Speidertinget i 2018, er det lite hensiktsmessig om en vedtar kapittel 1 uten §1-4. 

Da vil jo gammel § 1-4 gjelde, og den omhandler noe helt annet. Om en beholder gammel § 1-6 eller 

ny § 1-4, er resultatet det samme. Det er et misforhold mellom NSFs grunnregler og Spfs vedtekter. 

Dette får en i alle tilfeller ikke gjort noe med før i 2019. Konsekvensen er at ingen har kompetanse til 

å endre speiderloven eller valgspråket før i 2019. 

Lovutvalget foreslår derfor at Speiderstyret ber Speideringet 2018 bekrefte vedtaket fra 2016, hvorpå 

Speiderstyret legger frem et nytt forslag til § 1-4 i overensstemmelse med forslaget til nye vedtekter 

for Spf. Da vil hele kapittel 1, slik det ble vedtatt av Speidertinget 2016, gjelde etter Speidertinget 

2018.  

 

Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas. 

 

Endring av §1-4, foreslått av Speiderstyret. 
Forslaget er til førstegangsbehandling. 

 

Ordlyd fra førstegangsvedtak i 2016: 

§ 1-4 Verdigrunnlaget er speiderloven, speiderløftet og valgspråket. Speiderloven, valgspråket og 

speiderbønnen fastsettes av Speidernes fellesorganisasjon (Spf). 

 

Forslag til ny ordlyd fra Speiderstyret: 

"§1-4 NSFs verdigrunnlag uttrykkes gjennom speiderloven, speiderløftet og valgspråket. Speiderloven, 

speiderløftet og valgspråket vedtas av Speidertinget." 
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Lovutvalgets uttalelse:  

Den nye § 1-4 vil bli andregangsbehandlet på Speidertinget i 2020. Siden speiderbønnen ikke lenger 

har noen "offisiell" status, er det ikke behov for å referere til den i grunnreglene eller lovene.   

 

Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas. 

 

Endring av § 1-2, foreslått av Oslospeiderne. 
Forslaget er til førstegangsbehandling. 

 

Nåværende ordlyd i § 1-2: 

Forbundet er åpent for gutter og jenter uten hensyn til religion, rase eller nasjonalitet. 

Medlemskapet er frivillig. 

 

Forslag til ny ordlyd: 

«Forbundet er åpent for alle, der alle skal bli inkludert og respektert.» 

 

Forslagsstillers begrunnelse:  

Oslospeiderne mener at paragrafen skal bli endret slik at den inkluderer alle mennesker på tvers av 

rase, farge, kjønnsidentitet, språk, seksualitet, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller 

sosial opprinnelse. Speideren skal være for alle, og alle skal bli inkludert og respektert. 

 

Speiderstyrets kommentarer: 

Speiderstyret viser til at §§ 1-1 til 1-7 er under endring og skal vedtas for andre gang på Speidertinget 

2018. Speiderstyret mener at forslagstillers intensjon er ivaretatt i det nye forslaget, spesielt om en 

ser alle paragrafer under ett. 

 

Lovutvalgets uttalelse: 

Lovutvalget slutter seg til Speiderstyrets kommentarer. Forslaget må sammenlignes med ny §1-2, 

førstegangsvedtatt i 2016. I alle tilfeller må prosessen bli at en først stemmer over alle endringene fra 

2016, deretter kan Speidertinget stemme over innkomne forslag, som forslag til endring av de nye 

bestemmelsene (dersom de stadfestes av Speidertinget 2018). 

 

Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas ikke.  
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5.1.2 GRUNNREGLENE SPEIDERLØFTET  

 

Endring av § 1-7, foreslått av Speiderstyret. 
Forslaget ble vedtatt av Speidertinget i 2016.  

Forslaget er til andregangsbehandling på Speidertinget i 2018. 

I sak 5.1.1 er ordlyden på speiderløftet forslått flyttet til ny § 1-3. 

 

Nåværende ordlyd i § 1-7: 

§ 1-7 Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet, som lyder: 

Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven.  

eller 

Eg lovar etter beste evne å vere open for Gud, hjelpe andre og leva etter speidarlova. 

 

Forslag til ny ordlyd: 

«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.» 

 

Forslagstillers begrunnelse: 

Speidertinget 2014 vedtok i sak 7.2 å sette ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag som 

reviderer grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Etter to høringsrunder satt arbeidsgruppen 

igjen med tre forslag til nytt speiderløfte. Dette er ett av dem. 

Speiderstyret vektlegger at speiderløftet kan inkludere alle og at det bygger tydelig opp under Norges 

speiderforbunds formål. Å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet 

krever refleksjon rundt hva det vil si å være menneske i samfunnet. Å søke sitt livssyn innebærer å 

utvikle sin oppfatning av hvordan man får kunnskap om verden, hvordan man bør leve, av 

menneskeverd og oppfatninger av hva som er riktig og galt, godt og ondt. Livssyn dekker på denne 

måten både religiøse og sekulære aspekter ved menneskets søken etter mening med livet. Ved dette 

forslaget til ny § 1-3 knyttes speiderløftet dermed tydelig til forbundets formål. 

Et speiderløfte med tre deler har lang tradisjon i NSF, og knyttes ofte mot symbolikken i 

speiderhilsenen. Dette forslaget dekker både den åndelige dimensjonen, god tørn og omtanke for 

andre, og levereglene som speiderloven beskriver. 

 

Lovutvalgets uttalelse: 

Lovutvalget har ingen merknad til forslaget.  

 

Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas.  
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Endring av § 1-7, foreslått av Frelsesarmeens speidere og Frikirkens speiderkorps. 
Forslaget er til førstegangsbehandling. 

 

Nåværende ordlyd i § 1-7: 

§ 1-7 Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet, som lyder: 

Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven.  

eller 

Eg lovar etter beste evne å vere open for Gud, hjelpe andre og leva etter speidarlova. 

 

Forslag til ny ordlyd: 

«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.» 

 

Forslagsstillers begrunnelse:  

Det er viktig at speiderarbeidet er åpent for alle, og at eksisterende og nye medlemmer føler seg 

inkludert.  

Både «tro» og «livssyn» kan defineres på flere måter, og begrepene er i stor grad overlappende. En 

vesentlig del av forskjellen ligger i konnotasjonene, (assosiasjonene vi får). 

Det kan argumenteres for at begge disse begrepene kan omfatte alle typer tro og livssyn, både 

religiøse og ikke-religiøse, men i dagligtale blir begrepet «livssyn» primært brukt om ikke-religiøse 

livssyn. 

Ut i fra grunnregelpatruljens arbeid mener vi det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om færre 

speidere føler seg ekskludert av en formulering med «livssyn» enn «tro». 

Forut for Speidertinget 2016 jobbet grunnregelpatruljen med å vurdere ulike endringer i 

grunnreglene, inkludert endringer i speiderløftet. Av de mange endringene er det etter vår mening 

speiderløftet som er det viktigste punktet. 

Slik vi ser det, gjorde grunnregelpatruljen et grundig og godt arbeid med en vanskelig sak, der de 

utvilsomt har møtt mange sterke meninger og følelser. Det er ikke lett å finne formuleringer som alle 

blir fornøyd med. 

Etter å ha jobbet grundig med dette og hatt høringer, konkluderte grunnregelpatruljen med at «å 

søke sin tro» var den mest samlende formuleringen for organisasjonen. Bestillingen 

grunnregelpatruljen hadde fått fra Speiderstyret var å bli enige. Det klarte de, og en samlet 

grunnregelpatrulje gikk inn for denne formuleringen. 
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Denne formuleringen harmonerer også godt med den første paragrafen i speiderloven: En speider 

søker sin tro og respekterer andres. 

Vi i Frelsesarmeens Speidere ble overrasket over at Speiderstyret deretter innstilte på noe annet enn 

grunnregelpatruljens innstilling. 

Vi tror at grunnregelpatruljens innstilling vil fungere mer samlende for organisasjonen. Vi tror at flere 

av NSFs medlemmer vil føle seg utenfor med en formulering om «livssyn», enn med en formulering 

om «tro». Vi mener også at en formulering med tro vil harmonere bedre med speiderloven og 

foreslår derfor at NSF bruker grunnregelpatruljens forslag til speiderløfte. 

 

Speiderstyrets kommentarer: 

Speiderstyret vektlegger at forslaget til speiderløfte hvor ordet livssyn er brukt, kan inkludere alle og 

at det bygger tydelig opp under Norges speiderforbunds formål. Å utvikle mennesker til 

selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet, krever refleksjon rundt hva det vil si å være 

menneske i samfunnet. Å søke sitt livssyn innebærer å utvikle sin oppfatning av hvordan man får 

kunnskap om verden, hvordan man bør leve, av menneskeverd og oppfatninger av hva som er riktig 

og galt, godt og ondt. Begrepet livssyn dekker på denne måten både religiøse og sekulære aspekter 

ved menneskets søken etter mening med livet. Begrepet tro defineres i de fleste sammenhenger 

snevrere enn livssyn. Tro defineres i hovedsak som religiøs overbevisning.  

Speideren skal være en arena hvor speidere kan utveksle meninger og sammenlikne egne 

overbevisninger og refleksjoner med andres. For å være i stand til å møte speiderne med åpenhet og 

forståelse og hjelpe dem med å reflektere rundt viktige verdier og livssynsspørsmål, er det viktig 

nettopp ikke å snevre inn refleksjonsrommet med et begrep som er knyttet tett til en religiøs 

livsanskuelse.    

 

Lovutvalgets uttalelse: 

Lovutvalget har ingen lovtekniske merknader til forslaget. 

 

Speiderstyrets innstilling:  

Forslaget vedtas ikke. 
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5.2 FORSLAG TIL ENDRINGER I LOVENE 

 

5.2.1 ORGANISASJON, KRETS  

Forslag til endringer av §§ 2-3-2 og 2-3-7, begge forslag fra Sør-Trøndelag krets. 

 

Endring av § 2-3-2, foreslått av Sør-Trøndelag krets. 

 

Nåværende ordlyd i § 2-3-2, 3. avsnitt: 

Minst 1/3 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 

 

Forslag til ny ordlyd: 

«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.» 

 

Forslagsstillers begrunnelse: 

Dette begrunner vi med at vi er en barne- og ungdomsorganisasjon, og ønsker en jevnere 

aldersfordeling. Noe som øker demokratiet og reell påvirkningskraft fra speidere og rovere. 

Viser også til henstilling til Speiderstyret om samme tema på Speidertinget i 2016. 

 

Speiderstyrets kommentarer: 

Speideren er et sted for personlig utvikling og opplæring i å ta ansvar. Når vi jobber med barn og 

unge, må dette gjøres gjennom flere utviklingstrinn, fra gruppe til nasjonalt nivå. Kretsen er tenkt 

som vår arena for barn og unge som for første gang skal ta steget utenfor gruppa. Kretsen er med 

dette en treningsarena, og det er viktig at vi sørger for at barn og unge får bruke denne arenaen i sin 

utvikling. Vi synes derfor det er viktig at barn og unge er representert på kretstinget.  

Samtidig må vi huske at speideren er en organisasjon med medlemmer i alle aldersgrupper, og at 

kretstinget skal være et demokratisk møte for våre medlemmer. Det betyr at alle medlemmer må ha 

mulighet til å få delta i et kretsting og si sin mening om kretsens utvikling.  

Vi støtter forslaget om å øke ungdomsandelen til minst halvparten av gruppens valgte 

representanter.   

 

Lovutvalgets uttalelse: 

Lovutvalget har ingen merknader til forslaget. 

 

Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas. 



 Speidertinget 2018 • Sakspapirer       

Side 28 av 42 
 

 

Endring av § 2-3-7, foreslått av Sør-Trøndelag krets. 

 

Nåværende ordlyd i § 2-3-7, 1. avsnitt: 

Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder og to til fem styremedlemmer. Kretstinget avgjør 

hvordan styret skal organiseres, og om det skal velges varamedlemmer 

 

Forslag til ny ordlyd: 

«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.» 

 

Forslagsstillers begrunnelse: 

Dette begrunner vi med at vi er en barne- og ungdomsorganisasjon, og ønsker en jevnere 

aldersfordeling. Noe som øker demokratiet og reell påvirkningskraft fra speidere og rovere. 

 

Speiderstyrets kommentarer: 

Å inneha tillitsvervs som styremedlem i en krets innebærer et personlig, juridisk ansvar for kretsens 

økonomi. I kretser med ansatte innehar man også arbeidsgiveransvaret for den ansatte. Styrearbeid 

innebærer derfor mye ansvar og bør utøves av personer med nødvendig kunnskap og forståelse av 

rollen.  

Speiderstyret mener derfor det er viktigere å finne rette personer til kretsstyrevervet, enn å stille 

krav til kandidatenes profiler, som man gjør i dette forslaget. Speiderstyret forstår intensjonen med 

forslaget. Vi vil også å jobbe for at flere unge ønsker tillitsverv i kretsen og på nasjonalt nivå. Vi 

mener imidlertid at dette heller bør oppnås gjennom å gi bedre opplæring, innsikt og kursing knyttet 

til denne typen arbeid, enn ved å kvotere inn unge i kretsstyrene.  

Å skape en organisasjon der barn og unge er kompetente og villige til å sitte i førersetet for 

organisasjonens utvikling, er et langsiktig arbeid, men absolutt et av Norges speiderforbunds mål. Vi 

ser allerede en god utvikling med at stadig flere kretsstyrer har unge medlemmer, og vi snakker ofte 

med unge som synes arbeidet er gøy og givende, og voksne medlemmer som skryter av de unges 

bidrag.  

Vi er på god vei, og tror at den foreslåtte arbeidsplanens satsingsområde knyttet til ungt lederskap vil 

være med på å drive denne utviklingen videre, uten at vi behøver å kvotere inn unge.   

 

Lovutvalgets uttalelse: 

Lovutvalget slutter seg til Speiderstyrets betraktninger, første avsnitt. En videre konsekvens av 

forslaget er at dersom ingen under 25 er villig til å stille, vil en stå uten et lovlig valgt kretsstyre. For å 

unngå en slik situasjon, kan personer under 25 føle seg presset til å påta seg et ansvar de ikke føler 

seg klare for. Lovutvalget har ellers ingen lovtekniske merknader til forslaget.  

 

Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas ikke. 
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5.2.2 ORGANISASJON, FORBUND  

Det er tre forslag til endringer i § 2-5-1, to forslag fra Sør-Trøndelag krets og ett forslag fra Vesterlen 

krets. 

 

Endring av § 2-5-1, foreslått av Sør-Trøndelag krets. 

 

Nåværende ordlyd § 2-5-1, 2. avsnitt: 

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, to valgte 

representanter for forbundets Speiderforum og to valgte representanter for forbundets Roverforum. 

 

Forslag til ny ordlyd: 

«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.» 

 

Forslagsstillers begrunnelse: 

Dette begrunner vi med at vi er en barne- og ungdomsorganisasjon, og ønsker en jevnere 

aldersfordeling. Noe som øker demokratiet og reell påvirkningskraft fra speidere og rovere. 

Viser også til henstilling til Speiderstyret om samme tema på Speidertinget i 2016. 

 

Speiderstyrets kommentarer: 

Speiderstyret støtter formålet med forslaget fra Sør-Trøndelag krets – ønsket om å styrke yngre 

medlemmers representasjon i besluttende organer. Det er imidlertid behov for å vurdere hvordan 

dette kan gjøres, og hvorvidt økning av antall direktedelegater fra Speider- og Roverforum er best 

egnet til å oppnå formålet.  

Speiderstyret foreslår å beholde dagens fordelingsnøkkel for våre 29 kretser vedrørende antall 

representanter. Fram til neste speiderting skal det arbeides med å forme en ny modell for 

sammensetning av Speidertingets representanter, og en ønsker å ta med seg Sør-Trøndelag krets sitt 

forslag inn i dette arbeidet. Forslaget følger av at det foregår flere prosesser for å slå sammen 

kretser, og vi vet at dette vil påvirke Speidertingets sammensetning og antall representanter. Se eget 

punkt i arbeidsplan 2019-2020.  

 

Lovutvalgets uttalelse: 

Lovutvalget har ingen lovtekniske merknader til forslaget.  

 

Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas ikke. 
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Endring av § 2-5-1, 4. avsnitt, foreslått av Sør-Trøndelag krets.   

 

Nåværende ordlyd § 2-5-1, 4. avsnitt: 

Kretsenes og korpsenes representanter: For kretser/korps som kan velge 2 eller flere representanter, 

skal minst 1/3 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). 

 

Forslag til ny ordlyd: 

«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).» 

 

Forslagsstillers begrunnelse: 

Dette begrunner vi med at vi er en barne- og ungdomsorganisasjon, og ønsker en jevnere 

aldersfordeling. Noe som øker demokratiet og reell påvirkningskraft fra speidere og rovere. 

Viser også til henstilling til Speiderstyret om samme tema på Speidertinget i 2016. 

 

Speiderstyrets kommentarer: 

Speiderstyret er positive til kvoteringsordninger, i de tilfeller hvor kvoteringer brukes for å sette i 

gang en ny trend eller et nytt tankesett, men vi anser ikke kvoteringer for å være et langsiktig behov 

eller en langsiktig løsning.  

Vi ser allerede at kretsene har et aktivt eierskap til å få innlemmet unge i våre demokratiske 

prosesser og at det er en økende trend med unge delegater på Speidertinget. Dagens lovtekst åpner 

for at medlemmer under 25 år kan fylle alle kretsens plasser til Speidertinget.  

Vi i Speiderstyret er veldig glade for å se at det allerede er kretser som sender mange unge 

representanter på Speidertinget, også utover de plassene som er forbeholdt unge. Dette viser at vi 

har klart å forynge Speidertinget uten å øke kvoteringsandelen.  

Speiderstyret ser derfor ikke behovet for forslaget. Vi mener deltagelse i demokratiske prosesser er 

noe som må jobbes med fra gruppe- og kretsnivå, og ikke noe som best løses ved en 

kvoteringsordning.  

Vi ønsker å jobbe videre med å øke andelen unge på Speidertinget gjennom arbeidsplanen under 

punktet som omhandler ungt lederskap. 

 

Lovutvalgets uttalelse: 

Lovutvalget har ingen lovtekniske merknader til forslaget. 

 

Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas ikke. 
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Endring av § 2-5-1, foreslått av Vesterlen krets. 

 

Nåværende ordlyd § 2-5-1, 6. avsnitt: 

Kretsens valgte representant(er) velges blant kretstingets medlemmer for to år om gangen, og ingen 

gruppe kan ha mer enn én av de valgte representantene. De valgte representantenes funksjonstid er 

fra konstituering av ett speiderting til neste speiderting konstitueres.  

 

Forslag til ny ordlyd: 

«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.» 

 

Forslagsstillers begrunnelse: 

Vesterlen krets er med sine 2 374 medlemmer Norges største krets. Vi har mange grupper over 100 

medlemmer, og vi har grupper som er større enn flere kretser i forbundet. Vesterlen har med sitt 

medlemstall mulighet for å sende kretsleder og 8 representanter til Speidertinget.  

Ved valg av representanter, ser vi at dagens regel med at kun ett medlem fra hver gruppe kan velges, 

legger store begrensninger på hvem som reelt kan bli valgt. Det kan bli slik at en ønsket speider over 

25 år ved valg hindrer en yngre kandidat fra samme gruppe fra å bli valgt. Vi ser rett og slett at gode 

kandidater ikke blir valgt, da årsmøtet må spre valget på representanter på 8 speidergrupper og også 

bør ha vararepresentanter fra samme eller andre grupper. Vi tror vårt forslag med 2 representanter 

fra grupper med mer enn 100 medlemmer blir mer demokratisk, da flere gode interesserte speidere 

blir valgbare.  

 

Speiderstyrets kommentarer: 

Speiderstyret har forståelse for at store grupper (med 100 medlemmer eller mer) kan se det som 

udemokratisk at ikke flere fra gruppa kan bli valgt som kretsens representanter til Speidertinget.  

Det viktige må være at det blir valgt representanter som er engasjerte, og som har lyst, samtidig som 

det ikke må komme dithen at demokratiet står i fare, ved at f.eks. alle kretsens representanter 

kommer fra samme speidergruppe.  

 

Lovutvalgets uttalelse: 

Lovutvalget har ingen merknader til forslaget.  

 

Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas. 
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5.2.3 ØKONOMI OG ADMINISTRASJON  

 Det er forslag til endringer i § 5-2-1, forslått fra Hordaland krins. 

 

Endring av § 5-2 kontingent, foreslått av Hordaland krins. 

 

Nåværende ordlyd § 5-2-1: 

Retningslinjene om medlemskontingent fastsettes av Speidertinget, kretstinget, korpstinget og 

gruppetinget.  

Kretskontingenten kan maksimalt settes til 50 % av forbundskontingenten som gjelder til enhver tid.  

Kontingenten betales inn etter regler fastsatt av Speiderstyret. 

 

Forslag til ny ordlyd: 

«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.» 

 

Forslagsstillers begrunnelse: 

Kretsene er selvstendige økonomiske enheter, men slik loven er i dag, legger den en begrensing på 

kretsens mulighet til å styre egen økonomi. Kretskontingent er kretsenes eneste mulighet til stabil og 

forutsigbar inntekt. Stadig flere offentlige støtteordninger, fond og stiftelser gir hovedsakelig støtte 

til prosjekter, lokal aktivitet eller nye ideer. Dette gir en stadig strammere kretsøkonomi, og vi blir 

mer avhengige av faste og forutsigbare inntekter hvis kretsen skal kunne satse på vekst, kvalitet og 

godt speiderarbeid. Kretsene kan ikke få FRIFOND-midler eller støtte gjennom Speidervenn. Selv om 

det ligger et stort potensial i Grasrotandelen, er det vanskelig å motivere speiderforeldre og 

medlemmer til å gi sin grasrotandel til krets og ikke til egen speidergruppe. 

Vi mener at begrensning for kretskontingent egentlig er unødvendig, da den hvert år fastsettes 

gjennom budsjettbehandling på kretstinget. En oppjustering av begrensningen vil ikke nødvendigvis 

medføre den store endringen i medlemskontingent. Det er i gruppenes/ kretstingets interesse at 

kretskontingenten ikke blir høyere enn nødvendig, og at det blir for dyrt å være speider. Samtidig er 

det i gruppenes/ kretstingets interesse å vurdere hvilket nivå man ønsker at kretsens støttefunksjon 

skal ha.   

Grupper flest har god økonomi, og de har bedre forutsetninger for god økonomi enn kretser gjennom 

FRIFOND, Speidervenn, Grasrotandelen, offentlige støtteordninger og tilskudd fra banker og fond. 

Dette gjør dem i stand til å regulere medlemskontingenten i forhold til egne inntekter. 
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Speiderstyrets kommentarer: 

Speiderstyret har forståelse for at kretsen vil ha større inntekter, men Speiderstyret er i en prosess 

med å se på helheten i vår organisasjon. Vi ønsker å gå gjennom hele organisasjonsstrukturen, roller 

og oppgaver. Vi vil også se på fordelingen forbund, krets og gruppe i organisasjonens driftsmodell, 

med hensyn til ansattresurser, støtte til grupper i.h.t arbeidsplanen og kostnadsfordeling som 

fremmer de strategiske mål og satsninger. 

Kontingenten består normalt av tre deler. Den innbyrdes fordeling og totalbeløpet ønsker 

Speiderstyret å vurdere når vi har organisasjonsstrukturen på plass. 

 

Lovutvalgets uttalelse: 

Lovutvalget har ingen lovtekniske merknader til forslaget. 

 

Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas ikke. 
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Sak 6  

BUDSJETT FOR 2019 OG 2020 

Speiderstyret legger fram forslag til et nøkternt driftsbudsjett som baserer seg på regnskapene fra 

2016 og 2017. Speiderstyret ønsker for 2019 og 2020 å bruke noe av egenkapitalen til strategiske 

tiltak som skal støtte grupper og kretser i sitt arbeid. 

Budsjettene presenteres og debatteres under ett, og stemmes over hver for seg. 

Det er mulighet for å fremme forslag til budsjettene under Speidertinget. 

 

6.1 BUDSJETT FOR 2019 

Inntekter Sum 
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Inntekter, pliktige 500 500 0 0 0 0 

Medlemskontingenter 6 900 6 900 0 0 0 0 

Medlemsinntekter 0 0 0 0 0 0 

Grunnstøtte, drift 3 700 3 700 0 0 0 0 

Off. tilskudd/refusjoner 2 760 2 760 0 0 0 0 

Leieinntekter 145 145 0 0 0 0 

Andre driftsinntekter 435 355 80 0 0 0 
              

Sum inntekter 14 440 14 360 80 0 0 0 
              

Utgifter 

Lønnskostnader 6 925 2 904 1 764 2 154 103 0 

Avskrivninger 0 0 0 0 0 0 

Kostnader lokaler 1 125 1 125 0 0 0 0 

Annen driftskostnad 3 308 1 907 1 221 30 0 150 

Reise- og oppholdskostnader 920 175 90 655 0 0 

Forsikringer 512 507 0 0 5 0 

Markedsføring/medlemskap/gaver 1 515 295 63 220 937 0 

Finansinntekt og -kostnader 50 50 0 0 0 0 
              

Sum utgifter 14 355 6 963 3 138 3 059 1 045 150 

Driftsresultat ex avskrivninger 85           

Avskrivninger 550 450 100       

Strategiske tiltak 2 000           

Strategiske tiltak m/føringer             

Resultat −2 465 7 397 −3 058 −3 059 −1 045 −150 
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Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget til budsjett for 2019 vedtas. 

 

 

6.2 BUDSJETT FOR 2020 

Inntekter Sum 
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Inntekter, pliktige 500 500 0 0 0 0 

Medlemskontingenter 7 300 7 300 0 0 0 0 

Medlemsinntekter 0 0 0 0 0 0 

Grunnstøtte, drift 3 800 3 800 0 0 0 0 

Off. tilskudd/refusjoner 2 895 2 895 0 0 0 0 

Leieinntekter 150 150 0 0 0 0 

Andre driftsinntekter 455 365 90 0 0 0 

              

Sum inntekter 15 100 15 010 90 0 0 0 

              

Utgifter 
Lønnskostnader 7 420 3 050 1 850 2 400 120 0 

Avskrivninger 0 0 0 0 0 0 

Kostnader lokaler 1 200 1 200 0 0 0 0 

Annen driftskostnad 3 335 1 920 1 265 0 0 150 

Reise- og oppholdskostnader 1 035 180 100 755 0 0 

Forsikringer 515 510 0 0 5 0 

Markedsføring/medlemskap/gaver 1 515 295 60 220 940 0 

Finansinntekt og -kostnader 50 50 0 0 0 0 

              

Sum utgifter 15 070 7 205 3 275 3 375 1 065 150 

Driftsresultat ex avskrivninger 30           

Avskrivninger 600 500 100       

Strategiske tiltak 2 000           

Strategiske tiltak m/føringer             

Resultat −2 570 7 805 −3 185 −3 375 −1 065 −150 
 

Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget til budsjett for 2020 vedtas. 
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Forklaringer til budsjettene for 2019 og 2020: 

Inntekter, pliktige: 

Royalty fra Speider-sport AS. 

Medlemskontingenter: 

Budsjettforslaget er basert på ca. 17 000 betalende medlemmer i 2019 og ca. 17 500 betalende 

medlemmer i 2020. Det er tatt høyde for husstandsrabatter og korpsrefusjon i budsjettet. 

Styret viderefører ordningen med at nye grupper kan søke om inntil kr 25 000 i oppstartsmidler fra 

Frifond-ordningen. 

Medlemsinntekter: 

Deltakeravgifter fra nasjonale kurs/arrangementer i Norges speiderforbund budsjetteres ikke, da 

inntektene skal tilsvare arrangementenes kostnader, som heller ikke blir lagt inn i driftsbudsjettet.  

Nasjonal og internasjonal grunnstøtte: 

Grunnstøtten beregnes utfra antall aktive betalende medlemmer under 26 år pr 31/12, antall 

godkjente lokallag (godkjent lokallag =mer enn fem aktive medlemmer under 26 år pr 31/12, og 

levert årsrapport), nasjonale aktiviteter/kurs, styresammensetning og andre kriterier to år tidligere. 

(2017-tallene legges til grunn for 2019-støtten.)  

 

Internasjonal støtte gis på grunnlag av aktiviteter/kurs/arrangementer som har foregått i utlandet 

(ikke Norden), med kr 50 000 i 2019 og kr 100 000 i 2020. (Støtten for 2020 baseres blant annet på 

deltakelse på internasjonale roverarrangementer i 2018). 

Andre offentlige tilskudd/refusjoner. 

Administrasjonsgodtgjørelse for forvaltningen av FRIFOND (inntil maks 5% av tildelt beløp) utgjør  

kr 170 000 i 2019 og i 2020. Momskompensasjonen utgjør kr 1 000 000 i 2019 og kr 1 000 000 i 2020. 

Prosjektstøtte utgjør kr 1 200 000 i 2019 og kr 1 275 000 i 2020. I prosjektstøtten ligger Friluftsskolen 

med kr 400 000 hvert år, midler fra Norsk Friluftsliv på kr 200 000, og kr 500 000 i andre 

støtteordninger, samt kr 100 000 for ulike mindre arrangementer. 

Leieinntekter: 

Denne posten inneholder fremleie av kontorlokaler i St. Olavsgate. (Interhost AS, Oslospeiderne og 

St. Georgs Gildene i Norge.) 

Andre driftsinntekter: 

Salg av æreskniver, årsavgift på nettsider for grupper/kretser, administrasjonsgodtgjørelse i 

forbindelse med Spf-arrangementer og andre inntekter.  

Lønnskostnader: 

For 2019 og 2020 er det lagt inn lønns- og sosiale kostnader knyttet til 10,5 årsverk.   

Kostnader lokaler: 

Denne posten inkluderer husleie, rengjøring og felleskostnader knyttet til lokalene i St. Olavsgate 25.  

Annen driftskostnad: 

I denne posten er det lagt inn kostnader knyttet til 3 utgaver av medlemsbladet «Speideren», 

datakostnader, porto, telefon og generell kontordrift.  
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Videre er det lagt inn en post med kr 150 000 til drift av eiendommene. (I tillegg dekker også 

utleieinntekter driftskostnader knyttet til eiendommene.) 

Reise- og oppholdskostnader: 

I denne posten er det tatt høyde for deltakelse på Europakonferansen i 2019 med kr 100 000 og 

verdenskonferanser for WAGGGS og WOSM i 2020 med kr 160 000. 

Forsikringer: 

Denne posten inkluderer vår kollektive ulykkesforsikring for medlemmer, ansvarsforsikring for ledere 

og andre forsikringer knyttet til generell drift herunder forbundskontoret. 

Diverse kostnader, markedsføring/medlemskap: 

I denne posten inngår det kostnader til Speiderstyrets drift med kr 400 000, drift av Komite speiding 

med kr 200 000 og drift av nettverkene med kr 60 000 for både 2019 og 2020. Øvrige poster som 

inngår her er markedsføring/mediaovervåkning, profilering og kontingenter til andre organisasjoner. 

Finansinntekter og -kostnader: 

Her ligger renteinntekter og bankgebyrer.  

Avskrivninger: 

Hovedposten her er knyttet til teknologi i kontordriften (videreutvikling av medlemssystemet), nye 

nettsider, kontormaskiner og nettsideløsning for grupper og kretser. Norges speiderforbund har 

egenkapital til å ta denne typen investeringer for de neste årene. 

Strategiske tiltak: 

Det er satt av kr 2 000 000 for 2019 og 2020 til strategiske tiltak som skal gjennomføres etter 

Arbeidsplan 2019-2020. 

Årsresultat: 

Årsresultatene for 2019 og 2020 (summen av avskrivninger og strategiske tiltak) belastes annen 

egenkapital.  

 

6.3 OMPRIORITERINGER 

 

Forslag: 

Speiderstyret gis fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor budsjettenes rammer. 

 

Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas. 

 

Sak 7 

INNKOMNE FORSLAG / ANDRE SAKER 

Speidertingets medlemmer, kretsstyrer, kretsting, korpsstyrer, korpsting og gruppeting kan sende inn 

saker de ønsker at Speidertinget skal behandle. Speiderstyret kan også fremme saker her.  

Det var ingen innsendte saker som skal behandles av Speidertinget 2018. 
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Sak 8  

VALG 

Valg til Speiderstyret (speidersjef, visespeidersjef, fem speiderstyremedlemmer og et varamedlem), 

lovutvalget, klagenemnda og representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon forberedes av 

valgkomiteen som ble valgt av Speidertinget 2016. 

Speiderstyret forbereder valg av ny valgkomite, ordstyrere for neste speiderting og revisor. 

Det er ikke tillatt å sette fram benkeforslag ved valg forberedt av valgkomiteen. Alle valg avgjøres ved 

alminnelig flertall. 

Valgkomiteen orienterer Speidertinget om sitt arbeid og redegjør for sin innstilling. 

Valgkomiteen har bestått av:  

Hanne Mette Lundberg 

Ragnhild Harstad 

Ingrid Gauslaa Hårstad 

Georg Njargel Smedhus 

Lars Volden 

Presentasjoner av kandidatene er vedlagt sakspapirene. 

 

8.1 VALG AV SPEIDERSJEF FOR TO ÅR 

 

Kandidater: 

Andy Hyde, Follo krets 

Håvard Djupvik, Romerike krets 

 

Valgkomiteens innstilling: 

Håvard Djupvik  

 

8.2 VALG AV VISESPEIDERSJEF FOR TO ÅR 

 

Kandidat: 

Birgitte Schiøll Heneide, direktemedlem 

 

Valgkomiteens innstilling: 

Birgitte Heneide 
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8.3 VALG AV FEM MEDLEMMER TIL SPEIDERSTYRET FOR TO ÅR 

 

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 

 

Valgkomiteens innstilling: 

Andy Hyde 
Ane Nørstebø 
Ole Christian Wigestrand 
Silje Kroken 

Steinar Klokk 

 

 

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  

 

 

8.5 VALG AV ETT MEDLEM TIL LOVUTVALGET FOR SEKS ÅR 

 

Kandidat: 

Per Vinje, Oslospeiderne 

 

Valgkomiteens innstilling: 

Per Vinje 
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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 

 

8.7 VALG AV ETT MEDLEM TIL KLAGENEMNDA FOR SEKS ÅR 

 

Kandidat: 

Are Severin Ingulfsvann, Salten krets 

 

Valgkomiteens innstilling: 

Are Severin Ingulfsvann  

 

8.8 VALG AV FIRE REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I 

 SPEIDERNES FELLESORGANISASJON FOR TO ÅR 

 

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  

 

8.9 VALG AV TO ORDSTYRERE TIL SPEIDERTINGET 2020 

 

Speiderstyrets innstilling: 

Karen Johanne Strømstad, Oslospeiderne 

Knut Slettebak, Vesterlen krets 
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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 

 

 

8.11 VALG AV REVISOR FOR TO ÅR 

 

Speiderstyrets innstilling: 

Statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland, BDO 

 

 

 

Sak 9  

ÅPENT FORUM 

Speidertinget kan komme med henstillinger til Speiderstyret for oppfølging i kommende 

styreperiode.  

 

9.1 HENSTILLINGER TIL SPEIDERSTYRET 

Representantene kan komme med henstillinger innen lørdag 3. november kl. 19.30. Henstillinger skal 

innleveres elektronisk på eget skjema. Det stemmes over hver henstilling for seg. 

 

9.2 OPPFØLGING AV HENSTILLINGER TIL SPEIDERSTYRET FRA 

 SPEIDERTINGET 2016 

Orientering fra Speiderstyret om arbeidet som er gjort etter Speidertinget 2016.  
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Sak 10  

ORIENTERINGER 

På Speidertinget vil det bli gitt noen orienteringer fra talerstolen. 

 

10.1 SAKER FRA SPEIDERFORUM 2018 

Speiderforum-representantene informerer om sakene fra Speiderforum. Protokollen fra 

Speiderforum er lagt fram for Speidertinget i sakspapirene. 

 

10.2 SAKER FRA ROVERFORUM 2018 

Roverforum-representantene informerer om sakene fra Roverforum. Protokollen fra Roverforum er 

lagt fram for Speidertinget i sakspapirene. 

 

10.3 STATUS I NORGES SPEIDERFORBUND 

Speidersjefen orienterer om status for organisasjonen. 

 

10.4 ORIENTERING OM LANDSLEIR 2021 

Speiderstyret orienterer om arbeidet med landsleir 2021. 

 

10.5 ORIENTERING OM SPEIDER-SPORT AS 

Styreleder Ragnar Pettersen orienterer om Speider-sport. 

 

10.6 ORIENTERING OM ARBEIDET MED ORGANISASJONSSTRUKTUR 

Oppfølging etter sak 7.2 Veien videre for organisasjonsstruktur fra Speidertinget 2016. 

 

10.7 ORIENTERINGER FRA GENERALSEKRETÆREN 

Generalsekretær Knut Harald Ulland orienterer. 

 

10.8 ANDRE ORIENTERINGER 


