
 

Vedlegg til sak 8 Valg: 

Presentasjoner av kandidater 

Kandidater til Speiderstyret 
 

 

Håvard Djupvik 

Stiller til valg som: speidersjef  

Alder: 39 år 

Gruppe/krets: Rælingen speidergruppe, 
Romerike krets 
 
Utdanning: Politiutdannet samt forskjellige 
universitets- og høyskolestudier 
innen krise, beredskap og bistand. Studerer nå 
til master i ledelse. 
 
Nåværende yrke: Politi 

 
 
Speidererfaring: 
Jeg har vært speider i Rælingen fra jeg var barn og har etter hvert fått bred erfaring fra både 
gruppe-, krets- og forbundsnivå. Har erfaring fra ombuds- og lederverv samt som 
ledertrener. Er fortsatt gruppeleder – fordi det er viktig å holde på det lokale engasjementet 
selv om man sitter i sentrale verv! Var kretsleder i Romerike krets i fire år og satt også i 
Speiderstyret én periode midt på 2000-tallet. Har jobbet en del internasjonalt, både gjennom 
Internasjonal komité og ved deltakelse i diverse internasjonale speiderarrangementer. Jeg 
har nå sittet én periode som speidersjef og er veldig motivert for å fortsette i vervet. 

Annen relevant erfaring (jobb, styreverv o.l.): 
Gjennom speideren har jeg fått arbeide med TV-aksjonen på NRK, etablert og ledet 
friluftsrådet i kommunen, blitt godt kjent med organisasjoner speiderforbundet samarbeider 
med og jeg har deltatt i både debatter i media og innspillsmøter med politikere. Siden NSF 
for tiden innehar ledervervet i Spf er jeg også leder for Spf. 

Som andre frivillige har jeg full jobb ved siden av lederverv i speideren og jobber til daglig i 
politiet der jeg har ledererfaring fra operativt politiarbeid og i dag er avsnittsleder. Jeg har 
tidligere tjenestegjort med Forsvaret i Kosovo og Afghanistan og jeg har også erfaring som 
tillitsvalgt og verneombud.  

 



Hvorfor stiller du som kandidat? 
Jeg har hatt to spennende år som speidersjef sammen med et fantastisk speiderstyre. Vi har 
lagt ned mye arbeid for speidersaken og for at speideren skal være det beste stedet for barn 
og unge. For to år siden var jeg klar og motivert for å lede Norges beste frivillige 
organisasjon – det er jeg fortsatt og jeg håper at vi sammen kan fortsette å løfte i flokk!  

Hva mener du er NSFs tre største utfordringer de kommende årene, og hvordan bør 
Speiderstyret jobbe med dem? 
Korona-pandemien har gitt oss mange nye utfordringer i 2020 og Speiderstyret har etter 
beste evne gjort det vi har ment er til det beste for NSF. Pandemien pågår fortsatt og vil 
fortsette å gi oss nye og uventede utfordringer også i tiden som kommer. Gjennom grundige 
vurderinger har et samlet speiderstyre tatt vanskelige beslutninger og det er på den måten 
Speiderstyret må fortsette å jobbe. Det er svært krevende, men det er det som er forventet 
av oss. 

Speiderstyret har sammen med representanter for kretser og korps jobbet grundig med 
arbeidsplanen som skal vedtas på Speidertinget. Det å engasjere hele organisasjonen er 
viktig, og å ha god dialog mellom alle ledd er derfor et fokuspunkt for NSF som vi må jobbe 
videre med. At Speiderstyret er tilgjengelig for hele organisasjonen er et viktig grep for å 
sikre den gode dialogen. 

At speiding skal nå flere er et av målene til NSF. Vi ønsker det, men vi klarer ikke helt å få 
god effekt i de tiltakene vi velger. En av de største utfordringene til NSF fremover blir å 
virkelig nå ut til flere – ikke bare si det, men faktisk få det til. Da snakker vi om en aktiv 
holdning til inkludering og mangfold, men også om en satsning på nystarting og rekruttering 
samt gruppe- og kretsutvikling.  

Hvilke er dine gode egenskaper, og hva mener du blir ditt viktigste bidrag til 
Speiderstyret som kollegium? 
Jeg har god forankring i organisasjonen vår og en del av den erfaringen en speidersjef bør 
ha med seg. Gjennom et liv i speideren har jeg fått mye erfaring i å lede og de to siste årene 
har jeg fått være peff i Speiderstyret. Jeg er en utpreget lagspiller og min beste egenskap er 
nok evnen til å engasjere andre. Jeg håper å engasjere hele NSF og vil fortsette å ha fokus 
på større synlighet og tilgjengelighet slik vi har jobbet med de siste to årene.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Birgitte Heneide (Birdy) 

Stiller til valg som: visespeidersjef  

Alder: 41 år 

Gruppe/krets: Direktemedlem i Norges 
speiderforbund 
 
Utdanning: Utdannet fotograf og 
kommunikasjonsrådgiver 
 
Nåværende yrke: Rådgiver kommunikasjon 
hos Frivillighet Norge 
 

 

 
 

 
Speidererfaring: 
Jeg startet i Ullern II speidergruppe i Oslo da jeg var 15 år. Hadde verv i gruppa som 
roverlagsleder og i 1999 som kommunikasjonssjef på kretsleir. Siden landsleiren 2001 
Urban har jeg vært direktemedlem og engasjert på prosjekter på nasjonalt plan så godt som 
kontinuerlig. Blant annet: Fotosjef, pressesjef, mentor og kommunikasjonssjef på landsleir. 
Redaksjonsrådet til medlemsbladet SPEIDEREN, redaksjonen til Speiderboka, feltreporter 
for Speideraksjonen to ganger, deltaker og prosjektleder for dugnadsleiren på Svalbard flere 
ganger, markedsføring ved lansering av Speiderbasen, vervekampanjer og har vært med i 
Nettverk for friluftsliv. Jeg ledet Designpatruljen og satt i styret til Speider-sport AS de første 
årene etter nyetableringen. Som en planlagt forlengelse av mitt verv som 
kommunikasjonssjef for Nord 2017, etablerte jeg, sammen med en styringsgruppe, Nettverk 
for kommunikasjon i januar 2018. Har sittet som visespeidersjef i Speiderstyret siden 2018.  

Annen relevant erfaring (jobb, styreverv o.l.): 
Jeg har drevet eget firma som fotograf og kommunikasjonsrådgiver i 13 år, før jeg de siste 
4,5 årene har jobbet som kommunikasjonsrådgiver i Frivillighet Norge. 

Jeg har vært styreleder for interesseorganisasjonen Norske Reklamefotografer og sittet i 
styret til Speider-sport i omleggingen til aksjeselskap og etableringen av «nye Speider-sport» 
i 2012. Har dessuten sittet i borettslagsstyrer og FAU/SU i barnehage og skole. 

Hvorfor stiller du som kandidat? 
Det har vært veldig givende å jobbe med et styre som utfyller hverandre så godt, samtidig 
som vi har så mye felles engasjement og felles oppfattelser av hva som er viktig. 



Jeg ønsker å fortsette en periode til for å gjennomføre mer av de bra prosessene som er 
startet, og komme i gang med nye prosjekter fra den arbeidsplanen vi selv har utviklet. 

De utfordringene vi har måttet stå i det siste halvåret har vært tøffe, og ikke helt som 
forventet selvfølgelig, men vi og jeg har lært veldig mye av det, en erfaring som vi tar med 
oss inn i neste periode og vil bruke til å lede organisasjonen videre gjennom denne rare 
tiden. Jeg kjenner at jeg fortsatt har mer å gi i Speiderstyret. 

Hva mener du er NSFs tre største utfordringer de kommende årene, og hvordan bør 
Speiderstyret jobbe med dem? 
I en tid hvor alt er usikkert og uforutsigbart, og spillereglene endrer seg, blir det enda 
viktigere å ha felles fokus og stå sammen som organisasjon og støtte seg på hverandre. 
Motivasjon for ledere og rovere til å stå i endringene og usikkerheten, justere seg og gi gass 
i nye retninger, er en utfordring som er veldig aktuell, og som ikke vil forsvinne med det 
første. Samtidig med utfordringene er det også mye muligheter i dette, for å fokusere på 
patruljearbeidet, styrke den lokale aktiviteten og utvikle gode digitale møteplasser og 
ressurser.  

Vekst er en utfordring som har mange sider og som vi har har startet noen bra prosesser 
med, men som vi trenger enda mer fokus på. Vilje til vekst, vekst gjennom mangfold, og 
vekst gjennom å ivareta dem som allerede er med, er alle fokusområder som jeg mener vi 
må jobbe enda mer målrettet med. Da må vi være tett på gruppene og finne ut hva som er 
barrierene for vekst lokalt og hvordan vi kan bryte dem sammen.  

Intern kommunikasjon og ekstern synlighet er noe som fortsatt er en utfordring for 
organisasjonen og som vi har brukt mye tid i denne perioden for å finne ut hvordan vi kan få 
til bedre. Jeg mener Speiderstyret må enda mer jobbe for å legge til rette for dialog og 
muligheter for å snakke sammen, selv i den tiden vi er i. Dessuten håper jeg å fortsette 
arbeidet med å øke speiderens plass i det offentlige ordskiftet og bli mer synlige som en 
relevant og viktig barne- og ungdomsorganisasjon. 

Hvilke er dine gode egenskaper og hva mener du blir ditt viktigste bidrag til 
Speiderstyret som kollegium? 
Jeg er tydelig og strukturert og liker å jobbe med strategiske linjer men også konkrete 
prosjekter. Jeg tror jeg bidrar med å holde blikket både inn i organisasjonen og ut mot resten 
av frivilligheten og offentligheten. 

Jeg er opptatt av at styret fungerer som en patrulje. Det er viktig at det er rom for å være 
forskjellige men at alle kjenner seg så trygge på hverandre at man får gode diskusjoner, men 
også klarer å bli enig om avgjørelser. 

 

 

 

 

 



 

Ane Nørstebø Laache 

Stiller til valg som: styremedlem 

Alder: 27 år 

Gruppe/krets: Sætre 
speidergruppe/Vestmarka krets 
 
Utdanning: Organisasjonsstudier - Norges 
Idrettshøgskole 
 
Nåværende yrke: Idrettskonsulent 
 

 

 

 
Speidererfaring: 

● Troppsassistent på World Scout Jamboree i Sverige og Japan. Deltager i England. 
● Leder for Roverstevnet 2015. 
● Ansvarlig for roverprogram på landsleiren Nord 2017. 
● Roverlagsleder, troppsassistent, veileder på førerpatruljeturer. 
● Roverombud i kretsen. 
● I Speiderstyret siden 2018 

Annen relevant erfaring (jobb, styreverv o.l.): 

● Barnehageassistent 
● SFO-assistent 
● Frivillig arbeid i Bolivia, barnehjem og fotballskole 
● Ferievikar i bolig for personer med demens i Hurum kommune 
● Vitenskapelig assistent, Norges Idrettshøgskole 
● Idrettskonsulent i Bærum kommune og Oslo kommune 

Hvorfor stiller du som kandidat? 
Den første perioden min i styret har vært givende, lærerikt og spennende. Dette har jeg lyst 
til å fortsette med, og bruke kunnskapen jeg har tilegnet meg denne perioden til å fortsette å 
utvikle Norges speiderforbund. Jeg føler jeg fortsatt har mer å gi og en sterk motivasjon for å 
fortsette arbeidet som er startet på.  

Hva mener du er NSFs tre største utfordringer de kommende årene, og hvordan bør 
Speiderstyret jobbe med dem? 
Å holde medlemstallet oppe: For å oppnå dette bør styret se på mulighetene for en 



nasjonal rekrutteringskampanje, skape handling etter innhenting av informasjon fra 
spørreskjema ved utmelding, og innhente informasjon fra eksisterende medlemmer på om 
det er noe som mangler, hva man vil etc. Da er det særlig viktig å se på overgangene 
mellom enheter, og speidere som flytter til et nytt sted. Som et resultat av nevnt arbeid finner 
man nok momenter ved organisasjonen som ved endring kan bidra til økt medlemstall. 

Utnyttelse av organisasjonene vi er medlem av: Som International Commissioner 
WAGGGS har jeg fått et godt inntrykk av hvordan vi benytter oss av hva både WAGGGS og 
WOSM tilbyr, og her ser jeg at vi kan være mer aktive, bruke organisasjonene som 
muligheter for våre egne speidere, gjøre organisasjonene nyttige for oss, og faktisk benytte 
oss av det de tilbyr. Uten at jeg skal si det like sikkert for organisasjonene vi er medlem av i 
Norge, vil jeg tippe vi også her kan være flinkere. Dette kan også da være en 
reklamemulighet og utviklingsmulighet for organisasjonen. Her blir det styrets ansvar å være 
bevisst organisasjonene våre, og se på hvordan vi kan bruke disse. 

Mangfold: Dette går delvis under det jeg nevner som første utfordring, men jeg synes dette 
er et viktig punkt vi som NSF bør jobbe med og hvor vårt samfunnsengasjement kan vises. 
Her vil det være styrets ansvar at organisasjonen ser på hvordan vi kan bli mer åpne, 
hvordan nasjonalt nivå kan bistå grupper, korps og kretser med et større mangfold og hvor 
mennesker ikke føler seg diskriminert. Diskusjoner som har foregått i enkelte foraer viser at 
vi som organisasjon har godt av å ha dette på dagsorden, finne veien som passer for oss og 
følger engasjementet, og se på hvordan vi skal gå frem sammen. Her må styret være 
ledende.  

Hvilke er dine gode egenskaper og hva mener du blir ditt viktigste bidrag til 
Speiderstyret som kollegium? 
Til forrige valg trakk jeg frem mine studieerfaringer rundt organisasjonsforståelse og 
organisasjonskultur. Dette er fortsatt noe som er sentralt i mitt bidrag til NSF, som jeg nå kan 
sette nærmere opp mot realiteten, og ikke bare teorier. I tillegg er jeg positiv, reflektert, 
sosial, liker å utfordre meg selv og prøver å støtte de jeg arbeider med. Jeg er også bevisst 
på ting jeg synes er viktig, og dette skjuler jeg ikke rundt styrebordet. Jeg er også opptatt av 
å skape et trygt miljø i styret hvor alle meninger kan bli hørt og alle føler seg inkludert. Dette 
synes jeg er viktig for å ha et godt fungerende styre. Det er også viktig at styret er villig til å 
høre på medlemsmassen, så kontakt med medlemmer, grupper, kretser og korps er viktig 
for meg. I tillegg kommer selvsagt erfaringen jeg har tilegnet meg i styreperioden jeg har 
hatt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Eirik Ulltang Birkeland 

Stiller til valg som: styremedlem 

Alder: 28 år 

Gruppe/krets: Førde speidergruppe, 
Sogn og Fjordane krets /  
4. Bergen Sandviken speidergruppe, 
Hordaland krins 
 
Utdanning: Lektorutdanning med 
mastergrad i engelsk 
 
Nåværende yrke: Omsetjar og 
språkkonsulent (sjølvstendig 
næringsdrivande) 

 

 
Speidererfaring: 
Eg har vore speidar sidan 2002 og har vore aktiv på gruppe- og kretsplan, nasjonalt plan og 
internasjonalt plan, med roller som troppsleiar, gruppeleiar, kretsleiar, prosjektleiar for 
nasjonale arrangement og delegat til verdsspeidarkonferansar. 

I styreperioden som har gått, har eg hatt mykje kontakt med kretsar, korps og grupper i 
samband med gruppe- og kretsutviklingsprosjektet, og eg har hatt rolla som International 
Commissioner (IC) overfor WOSM. 

Annen relevant erfaring (jobb, styreverv o.l.): 
Til dagleg leier eg mitt eige føretak, med alt det fører med seg av administrasjon, 
økonomioppfølging osv. 

Hvorfor stiller du som kandidat? 
Eg stiller fordi eg har lyst til å halde fram det spennande arbeidet vi har gjort i perioden som 
har gått, slik at vi i endå større grad kan hauste fruktene av det.  

Vi har endå ikkje greidd å snu trenden med flatt/nedovergåande medlemstal, men vi forstår 
no meir av kvar skoen trykkjer lokalt, vi har begynt å leggje betre til rette for oppstart av nye 
speidargrupper, og vi begynner å få data om kvifor folk sluttar.  

På strategiområdet har vi utvikla indikatorar som gjer at vi kan begynne å måle kor langt vi er 
komne på dei ulike langtidsmåla i den strategiske planen, og då blir det også mogleg å sjå 



kvar vi må setje inn meir innsats framover for faktisk å nå dei måla vi som organisasjon har 
sett oss.  

Det er altså tid for å setje tiltaka ut i livet i stor skala på desse områda, og det er eg topp 
motivert for å arbeide med i den styreperioden som kjem. 

Hva mener du er NSFs tre største utfordringer de kommende årene, og hvordan bør 
Speiderstyret jobbe med dem? 
Å begynne å vekse. Dette bør vi gjere ved å tilby skreddarsydd støtte og rettleiing til 
gruppene, bidra til oppstart av nye speidargruppe og setje i verk tiltak for å sørgje for at fleire 
blir i organisasjonen. 

Å trekkje til oss nye målgrupper. Dette gjer vi ved å lære meir om kva som er barrierane 
for å begynne hos oss, og omstille oss slik at fleire finn fram til oss og trivst hos oss. 

Å få strategisk plan til å bli eit praktisk arbeidsverktøy for forbetring. Dette blir lettare 
når vi no får begynt å måle framdrifta på ein betre måte og får brote langtidsmål og 
arbeidsplan ned i tiltak for den toårsperioden som kjem. 

Hvilke er dine gode egenskaper og hva mener du blir ditt viktigste bidrag til 
Speiderstyret som kollegium? 
I perioden som har gått, meiner eg at eg har bidrege med det eg sa at eg skulle bidra med 
sist, nemleg analytisk tenking og strategiarbeid. Eg er glad i å ta tak i ei utfordring, bruke 
data (alt frå tal til det å snakke med folk) for å forstå utfordringa betre, for så å utarbeide 
tiltak. Eg meiner også at eg kommuniserer og samarbeider godt med dei fleste.  

Om Speidartinget ønskjer å fornye tilliten min, vil eg føre vidare arbeidet mitt innanfor 
organisasjonsutvikling (særleg for grupper, kretsar og korps), strategiarbeid og internasjonal 
speiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Henrik Moum Grimstad 

Stiller til valg som: styremedlem 

Alder: 26 

Gruppe/krets: Kjølberg MS 
speidergruppe, Fredrikstad krets 
 
Utdanning: lærer 
 
Nåværende yrke: lærer 

 

 

 

 
 
Speidererfaring: 
Jeg har vært engasjert i speideren siden 2002 og gått gradene fra småspeider til 
troppspeider, rover og leder. 

Jeg har vært på flere ulike internasjonale speiderarrangementer som MOOT og Roverway, 
både som deltaker, men også som kontingentleder. 

Siden 2010 har jeg vært aktiv leder i egen gruppe, og vært troppsleder i noen år. 

Siden 2016 har jeg hatt sentrale verv i organisasjonen, blant annet som korpsstyremedlem, 
visekorpsleder og vara til Speiderstyret. 

Annen relevant erfaring (jobb, styreverv o.l.): 
På jobb arbeider vi i team, så jeg er god i samspill med andre. 

Som møtende vara på møtene til Speiderstyret, har jeg fått en større innsikt i 
organisasjonen, som gjør at jeg kan bidra med kontinuitet.  

Hvorfor stiller du som kandidat? 
Jeg mener jeg kan bidra til å løfte, og utvikle NSF til å bli den beste barne- og 
ungdomsorganisasjonen i Norge. Med mine reflekterte tanker, og som god lagspiller, skal 
jeg kunne bidra til å ta de riktige beslutningene for vår organisasjon. 

Hva mener du er NSFs tre største utfordringer de kommende årene, og hvordan bør 
Speiderstyret jobbe med dem? 



Medlemstallet må opp: Videreutvikle krets- og gruppeprosjektet slik at det er enkelt for våre 
ledere å kunne tilby kvalitet til speiderne. 

Rekruttering: For å bli flere, må vi rekruttere. Organisasjonen speiler ikke samfunnet så 
godt, da samfunnet er ganske så flerkulturelt. Styret må fortsette å støtte oppunder Nettverk 
for mangfold. 

Ta vare på de frivillige: For at vi skal kunne tilby gode aktiviteter for våre medlemmer, 
trenger vi frivillige som legger til rette for dette. Vi må sikre at det å være frivillig i 
organisasjonen gir påfyll, og motivasjon. Her må hele organisasjonen involveres, for å finne 
ut hvordan. 

Hvilke er dine gode egenskaper og hva mener du blir ditt viktigste bidrag til 
Speiderstyret som kollegium? 
Jeg har god innsikt til organisasjonen fra mange ulike ståsteder gjennom erfaringer med 
ulike verv. 

Jeg er en god lagspiller og reflektert, noe som er viktig i de gode diskusjonene for å fatte de 
beste beslutningene for organisasjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ole Christian Wigestrand 

Stiller til valg som: styremedlem 

Alder: 32 år 

Gruppe/krets: Egersund FA speidergruppe, 
Vesterlen krets 
 
Utdanning: Siviløkonom 
 
Nåværende yrke: ERP & Accounting 
Supervisor 

 

 

 

 
Speidererfaring: 

● To år i Speiderstyret 
● To år i kretsstyret 
● Fem år i korpsstyret (tre år som medlem og to år som visekorpssjef) 
● Kontingentleder for World Scout Moot 2017 
● 25 år med erfaring som speider 

Annen relevant erfaring (jobb, styreverv o.l.): 
Har de siste årene jobbet som prosjektleder og drevet med endringsledelse. 

Hvorfor stiller du som kandidat? 
Etter to spennende år i Speiderstyret føler jeg meg klar til to nye år hvor vi kan få en løpende 
start og komme i gang med vår nye arbeidsplan. 

Hva mener du er NSFs tre største utfordringer de kommende årene, og hvordan bør 
Speiderstyret jobbe med dem? 
Vekst: At gruppe-krets/korpsutviklingsprosjektet fortsetter og leverer gode ressurser til 
grupper som trenger hjelp. 

Image: Vi må jobbe med å endre image fra at speiding er mer enn å sitte rundt et bål og 
synge/spikke. 



Ta vare på de frivillige: Noe som ofte går igjen er at grupper sliter med for få ledere og 
overbelastning på dem de har. Dette går litt inn i gruppe-krets/korpsutviklingsprosjektet, men 
jeg tror det også er viktig å jobbe med måter å fasilitere dette. For eksempel slik 
Oslospeiderene nå gjør med å bruke frivillig.no. Samt mer fokus på patruljemodellen og la 
speiderne lede speiderne.  

Hvilke er dine gode egenskaper og hva mener du blir ditt viktigste bidrag til 
Speiderstyret som kollegium? 

● Økonomiforståelse 
● God til å planlegge 
● Entusiastisk 
● Omgjengelig 
● Organisasjonsforståelse  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Peer-Johan Ødegaard 

Stiller til valg som: styremedlem 

Alder: 45 år 

Gruppe/krets: 1. Bodø speidergruppe / 
Salten og Helgeland krets 

Utdanning: Militær utdanning 
 
Nåværende yrke: Flyger i 
redningshelikoptertjenesten 

 

 

 

 
Speidererfaring: 
Startet som småspeider i Horten da jeg var syv år, og hadde en flott speidertid, blant annet 
som patruljefører og roverlagsleder. Flyttet til Bodø i 1999, og har der fått erfaring som 
flokkleder, troppsleder og gruppeleder. Har vært kretsstyremedlem og kretsleder i Salten 
krets. Tok Trekløver Gilwell-treningen i 2001. 

Var med som troppsassistent på World Scout Jamboree i Japan, og var i stab på 
landsleirene Fri 05 og Utopia i 2009. Har vært prosjektleder for flere arrangementer på 
forbundsplan, der landsleiren Nord 2017 har vært den hittil mest krevende, læringsrike og 
morsomme erfaringen. 

Sitter nå i min første periode i Speiderstyret, og har i den siste tiden vært en del av 
Arbeidsutvalget.  

Annen relevant erfaring (jobb, styreverv o.l.): 
Har jobbet hele karrieren som flyger i Forsvaret, de siste 12 årene på redningshelikopter. 
Der er jeg leder for et mannskap på seks personer, der det er viktig å få teamet til å 
samarbeide, og der profesjonalitet og gjensidig tillit er avgjørende for trygge og effektive 
operasjoner under krevende forhold.  Var sjef for 330 skvadronens avdeling i Bodø i syv år, 
med 42 ansatte. 



Sitter i styret i Speider-sport.  

Hvorfor stiller du som kandidat? 
Vi ble satt i en unik situasjon ved forrige valg, der vi endte opp med et helt nytt speiderstyre. 
Det har tatt litt tid å få helt oversikt og få ting til å fungere optimalt, men nå er vi veldig godt i 
gang med veldig mye. Etter to år i styret, ser jeg at det er så mange prosesser som jeg 
ønsker å bidra til at fullføres, og enda er det mye nytt å ta tak i også. Vi har en spennende 
arbeidsplan foran oss, og jeg tror at jeg vil være en god ressurs for styret og NSF i dette. 

Hva mener du er NSFs tre største utfordringer de kommende årene, og hvordan bør 
Speiderstyret jobbe med dem? 
Medlemstallet har vært noe synkende de siste årene. Vi må klare å hente inn dette igjen, og 
vi har i tillegg et enormt potensiale for videre vekst. Jeg tror vi må jobbe enda mer målrettet 
for å både beholde medlemmer og for å rekruttere nye. Vi må se på hvordan vi bruker 
ansattressurser i denne sammenheng, og gjøre omorganiseringer av driften.  

NSF sin posisjon i samfunnsdebatten må styrkes. Vi blir frakjørt av andre organisasjoner 
som står mer frem og er tydelige. Vi har nå vedtatt en politisk plattform, som sammen med 
kommunikasjonsstrategien gir oss et godt grunnlag for å mene noe. Dette må vi ta tak i. Jeg 
tror det også vil bidra til å styrke stoltheten ved å være speider, noe som igjen kan bidra til 
trivsel og vekst.  

Vi har mye å gå på når det gjelder inkludering. Samfunnet generelt blir mer og mer 
flerkulturelt, men NSF henger etter. Det holder ikke å si at vi er åpne for alle, vi må gjøre noe 
aktivt for å oppnå en mangfoldig organisasjon.  

Hvilke er dine gode egenskaper og hva mener du blir ditt viktigste bidrag til 
Speiderstyret som kollegium? 
Jeg er en god lagspiller, samtidig som jeg utfordrer styret på å se ting fra ulike perspektiver. 
Alle saker har flere sider, og jeg føler at jeg i inneværende periode har hatt en viktig rolle 
som «skeptiker» i mange diskusjoner, slik at vi har fått belyst saker på ulike måter. Jeg har 
god arbeidskapasitet, og tar gjerne oppgaver både på strak arm og med lang tidshorisont. 

Jeg har erfaring fra alle nivåer i organisasjonen, noe som er nyttig både for meg selv og for 
styret. 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Silje Kroken 

Stiller til valg som: styremedlem 

Alder: 24 år 

Gruppe/krets: 1. Bekkelaget 
speidergruppe / Oslospeiderne 
 
Utdanning: Bachelor statsvitenskap 
 
Nåværende yrke: Student 

 

 

 

 

 

Speidererfaring:  

● 2012–2015: Troppsleder i Kjelsås speidergruppe 
● 2015–2016: Ung ambassadør for Friluftslivets år 
● 2016–: Troppsleder i 1. Bekkelaget speidergruppe 
● 2017 og 2018: Feltreporter for Speideraksjonen med Flyktninghjelpen 
● 2018–2020: Styremedlem i Speiderstyret 

Annen relevant erfaring (jobb, styreverv o.l.): 

● 2018: Kretssekretær i Oslospeiderne (vikarierende) 
● 2018–2020: Organisasjonssekretær i Elevorganisasjonen 

Hvorfor stiller du som kandidat? 
Jeg stiller fordi disse to årene som styremedlem har gitt oss mulighet til å begynne en del av 
det gode arbeidet for å utvikle organisasjonen videre, men jeg mener at to år er for kort tid 
for å se resultater. I tillegg til dette har jeg vært tett på prosessen med det gode arbeidet 
med ny arbeidsplan, hvor samtlige av postene vi foreslår er fokusområder jeg mener blir 
viktig å arbeide med i årene som kommer. Dette er et arbeid jeg ønsker å være med på 



videre, slik at vi kommer nærmere å nå langtidsplanen vår og visjonen vår som 
organisasjon. 

Hva mener du er NSFs tre største utfordringer de kommende årene, og hvordan bør 
Speiderstyret jobbe med dem? 
Å ta vare på de frivillige: For å kunne vokse som organisasjon, både i medlemsmasse, 
men også i bredde, er det helt nødvendig å ta vare på de gode folkene vi har i 
organisasjonen. Jeg mener det er viktig å se på rollen som frivillig hos oss som variert, et 
sted der det er mulig å utfolde seg i og vokse. Å synliggjøre dette, og å tilby gode verktøy 
som gjør det mulig for de frivillige å bli lenger og utvikle seg, ligger i kjernen av formålet vårt. 
Om dette er gjennom gruppe- og kretsutvikling, gjennom ledertrenere og Komite speiding, 
eller på enkeltarrangementer; dette er et fokusområde som vil være viktig for alle frivillige 
organisasjoner i årene fremover. 

Å jobbe strategisk med mangfold og inkludering: dersom vi skal fortsette å være en 
relevant organisasjon som speiler samfunnet i fremtiden, er vi nødt til å jobbe bevisst for å få 
inn nye impulser og perspektiver. Dette gjøres blant annet med å samarbeide tett med det 
nyoppstartede nettverket som arbeider med nettopp dette, men også arbeid med 
valgkomiteprosesser. Mangfold i organisasjonen fører også til vekst, og at vi får en bredde i 
NSF som jeg ser på som svært verdifull. 

I større grad være synlige og tilgjengelige som organisasjon: Synlighet er viktig fordi vi 
vil at enda flere skal se at vi er en relevant aktivitet for barn og unge og en viktig 
høringsinstans i politiske prosesser. Vi vil ha en tydelig stemme i lokalsamfunnet og i det 
nasjonale ordskiftet. I tillegg er det viktig at vi viser frem de gode historiene og deler gode 
ideer og erfaringer internt i organisasjonen, for intern stolthet gir også godt grunnlag for 
ekstern synlighet. (Tatt rett ut av forslag til arbeidsplan, men det er nettopp det jeg er opptatt 
av.) 

Hvilke er dine gode egenskaper og hva mener du blir ditt viktigste bidrag til 
Speiderstyret som kollegium? 
Mitt viktigste bidrag er nok at jeg fortsatt er ung og med daglig ”bakkekontakt”, noe som gjør 
at jeg ser på mye av sakene vi har på bordet med de brillene. Jeg har også brukt tiden min 
på å reise rundt for å lære mer om organisasjonen, dette er noe jeg ønsker å fortsette med 
dersom jeg blir gjenvalgt. 

Jeg er veldig god på å skape gode relasjoner eksternt, noe som har vært nyttig i min rolle 
som kontaktperson til paraplyorganisasjonene og andre eksterne aktører. Jeg snakker også 
et språk som andre forstår, kanskje lagt fra meg “stammespråket” når jeg representerer 
NSF. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Svein Harald Gunnes 

Stiller til valg som: styremedlem 

Alder: 38 år 

Gruppe/krets: Kattem speidergruppe / 
Trøndelag krets 

Utdanning: Ingeniør elkraft, fag innen HR og 
prosjektledelse 
 
Nåværende yrke: Prosjektleder - bygging av 
transformatorstasjoner (hos Tensio TS) 

 

 

 

 

Speidererfaring: 
Jeg begynte i Kattem speidergruppe da jeg var 7 år, og vært medlem siden. Jeg har vært 
leder i bever, flokk, tropp og rover i Kattem. I kretsen har jeg sittet i kretsstyret i flere 
perioder, vært kretsleder, hatt ansvaret for kretsens eiendommer, oppnevnt som ledertrener, 
samt vært med i arbeidsgruppen for en oppretting av felles speiderkrets i Trøndelag. Jeg har 
også bidratt i enkelte arrangementsgrupper til Speidertinget (2004 Og 2018), NM i speiding 
og Roverstevnet. I 2019 var jeg med i troppsledelsen for World Scout Jamboree, og i 2020 
skulle jeg egentlig vært i staben for årets Trekløver-Gilwell-kurs. Akkurat nå er jeg 
ledertrener og assistent i flokk. 

Annen relevant erfaring (jobb, styreverv o.l.): 
Tensio: Prosjektleder for større utbyggingsprosjekt, styremedlem Tensio TS og Tensio 
konsern, tillitsvalgt NITO. 

Andre arbeidsgivere: Gruppeleder, prosjektleder, tillitsvalgt i Voith Hydro 



Hvorfor stiller du som kandidat? 
Speiding er noe som har gitt meg mye, gode venner, opplevelser og erfaringer som har 
påvirket meg positivt. Jeg har opplevd mestring ved å gi, og selv ta, ansvar for oppgaver 
man sjelden ville fått andre steder. Jeg ønsker å bidra til at flere får denne unike muligheten, 
til å oppleve ungt lederskap i trygge rammer, både for seg selv og andre. 

Hva mener du er NSFs tre største utfordringer de kommende årene, og hvordan bør 
Speiderstyret jobbe med dem? 
Det er viktig at et speiderstyre har god innsikt i en organisasjons utfordringer, og at styret 
fatter vedtak basert på forbundets visjon og Speidertingets føringer. I tillegg til å være 
proaktiv i forhold til endringer i samfunnet og andre akutte problemstillinger. For å kunne 
gjøre dette, må styret være tydelig i sin kommunikasjon og vise forståelse i saker som 
berører mange. Spesielt viktig er det at Speiderstyret, Komite speiding og forbundskontoret 
opptrer som en samlet enhet for å oppnå de mål som man har satt seg.  
 
Jeg har en også en oppfatning av at man ikke bør stille til valg med spesielle fanesaker, men 
stille med en klar målsetting om å bidra til god speiding i årene framover. Fokuset må være 
at man i hver enkelt sak klarer å gjøre speiding bedre, uavhengig av sakens innhold og 
vanskelighetsgrad.  

Som enhetsleder de siste årene har jeg kjent hvor utfordrende det kan være å følge opp, og 
bruke, forbundets strategiske plan aktivt i speiderarbeidet. Man blir fort fokusert på å avholde 
det ukentlige speidermøtet, uten nødvendig armrom for å sikre at man driver god speiding i 
tråd med strategisk plan. For at forbundet skal gå i samme retning er en av Speiderstyrets 
utfordringer å sikre at planverktøyet aktivt brukes i organisasjonsleddene. Et tiltak for å sikre 
kvalitet i speidingen kan være at flere ledere gjennomfører grunntreningen. På lik linje med å 
tydeliggjøre bruk av strategisk plan i speiderarbeidet, vil et speiderstyre måtte legge til rette 
for videreutvikling av kursmodellene i tråd med dagens samfunn, uten at man gjør 
speidingen for digital. 

Hvilke er dine gode egenskaper og hva mener du blir ditt viktigste bidrag til 
Speiderstyret som kollegium? 
Jeg har bred erfaring fra enhetsarbeid i gruppa og fra kretsarbeid, fra eiendomsdrift til 
ledertrening, og i arbeidet med etablering av en felles krets i Trøndelag. Jeg har også 
opparbeidet meg erfaring gjennom jobb med gjennomføring av større komplekse prosjekter, 
personalledelse og styreverv, der kommunikasjon, ryddighet og samarbeid mellom ulike 
mennesker er viktige egenskaper. Som leder i en speidergruppe, og i arbeidssammenheng, 
er det spesielt tre verdier jeg setter høyt, åpenhet, ydmykhet og respekt. Verdier som jeg 
mener bidra til at en gruppe kan fatte gode vedtak. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Torgeir Feyling 
 
Stiller til valg som: styremedlem 

Alder: 54 år 

Gruppe/krets: Hyggen speidergruppe / 
Vestmarka krets 

Utdanning: Anestesisykepleier 
 
Nåværende yrke: Ansatt ved Drammen 
sykehus siden 1989 

 

 

 

 
Speidererfaring: 
Startet som ulvunge i 7. Kristiansund KFUM i 1973. Flyttet til Røyken og ble med i den 
nystartede guttetroppen i Hyggen 1 fra 1978. Deretter gått gradene som peff/ass, lagleder, 
troppsleder, gruppeleder og deltatt aktivt siden. Medlem av kretsstyret i Nedre Buskerud 
1992–1999, visekretsleder 1994–1995, kretsleder 1995–1999.  Også hatt større oppgaver 
på nasjonalt nivå. 

Spesielt interessert i programutvikling, friluftsliv og vinterspeiding, kano og pionering, 
avansert førstehjelp, sosial trening, kreativ speiderunderholdning og internasjonal speiding. 

Annen relevant erfaring (jobb, styreverv o.l.): 
De siste 15 årene har jeg vært praksisveileder for flere av våre studenter med 
videreutdanning innen  anestesisykepleie, et toårig mastergradstudium. Jeg har også en 
seksårig periode som styremedlem  for anestesisykepleiernes lokalgruppe i Buskerud. Det 
tilsvarer kretsstyret i speidersammenheng.  



Hvorfor stiller du som kandidat? 
Fordi jeg har lang erfaring som leder på gruppe-, krets- og forbundsnivå              kandidat 
over mange år og har meninger om hvordan NSF bør drives. 

Hva mener du er NSFs tre største utfordringer de kommende årene, og hvordan bør 
Speiderstyret jobbe med dem? 

Styrke medlemsmassen i alderen 13–16 år. Gruppene må få enda bedre kurs- og 
aktivitetsverktøy hvis speiding skal bli et førstevalg. 

Styrke et godt og variert kurs- og ledertreningstilbud. Ledertrening bør sentraliseres i 
regioner for å gi en mer enhetlig ledertrening på nasjonalt nivå. 

Styrke speiderarbeidet på gruppenivå og ivareta speiderbevegelsens gode omdømme i 
samfunnet, ved spennende program som gir økt aktivitet, flere medlemmer og større 
synlighet og innflytelse i lokalmiljøet 

Hvilke er dine gode egenskaper og hva mener du blir ditt viktigste bidrag til 
Speiderstyret som kollegium? 

Min styrke er min lange erfaring som leder over mange år i gruppe, krets og forbund. Jeg vet 
mye om hva gruppene er opptatt av og er åpen, kreativ og lett å samarbeide med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kandidater til andre verv 
 

 

Hanne Birte Hulløen 

Stiller til valg som: medlem av klagenemnda 

Alder: 58 år 

Gruppe/krets: 3. Skien speidergruppe / 
Grenland krets 

Utdanning: Sivilarkitekt 
 
Nåværende yrke: Rådgiver, Vestfold og 
Telemark fylkeskommune 

 

 

Speidererfaring: 

● Speider, rover, studentspeider i Glomfjord og Trondheim 
● Leder i 3. Skien speidergruppe siden 1993 
● Medlem av Speiderstyret 2004–2006 
● Kretsleder i Grenland 2007–2013 
● Med i div. leirkomiteer m.m. 

Annen relevant erfaring (jobb, styreverv o.l.): 
Har jobbet som arkitekt, planlegger, virksomhetsleder for plan og byggesaker, rådgiver i mer 
enn 30 år, i kommuner og privat. 

Hvorfor stiller du som kandidat? 
Jeg ønsker å fortsette å bidra, og har lang og bred erfaring både fra speideren og jobb til å 
vurdere utfordrende saker. 

Hvilke er dine gode egenskaper og hva mener du blir ditt viktigste bidrag til 
klagenemnda som kollegium? 



Jeg har godt humør, er samarbeidsvillig og er vant til å sette meg inn i saker fra mange 
synsvinkler – noe jeg tror vil være bra for klagenemnda. 

 

 

 

 

  

Lars Østby-Deglum 

Stiller til valg som: medlem av lovutvalget 

Alder: 42 år 

Gruppe/krets: Furnes speidergruppe / Hedmark krets 

Utdanning: Cand.jur., Universitetet i Oslo 
 
Nåværende yrke: Advokat og gårdbruker 

 

 

 

Speidererfaring: 
Jeg har i hele min oppvekst vært speider. Jeg begynte som småspeider, var aspirant og 
deretter speider.  Etter hvert ble jeg patruljeassistent og deretter peff. Da vi skulle stifte 
roverlag, ble jeg leder for roverlaget. Jeg fortsatte min speiderkarriere frem til jeg var ca. 19 
år. 

Da mine tre barn ble store nok til å delta i speideren, engasjerte jeg meg på nytt og er nå 
aktiv  i speidergruppa. Pt. er jeg troppsassistent, og drifter speidertroppen sammen med 
troppsleder.  

Vi har en relativt aktiv speidergruppe med ca 27 speidere og aspiranter og ca. 15 
småspeidere. Vi har fokus på friluftsliv og uteaktivitet sommer som vinter. Vi er opptatt av at 
speiderne skal bli glade i naturen, lære å mestre naturen under alle forhold, og ikke minst 
lære seg å samarbeide og dra omsorg for hverandre.  

Annen relevant erfaring (jobb, styreverv o.l.): 
Jeg jobber til daglig som advokat og er partner i Advokatfirmaet Consensus ANS. Mitt 
hovedarbeidsområde er fast eiendom og bygg. Jeg jobber også en god del med 
ekspropriasjon og kontrakter, samt selskapsrett. Familien bor på en gård hvor vi har et 



ridesenter. Dette medfører at jeg også har en del arbeidsoppgaver knyttet til driften av 
gården.  

Tidligere år har jeg vært drivkraften bak opprettelsen av flere ulike foreninger innenfor 
hestesport og avl. Jeg satt blant annet som leder i en av disse i 10 år. 

I denne sammenheng har jeg vært stevneleder for en rekke større hestearrangementer som 
har vart over flere dager.  

Ut over dette har jeg hatt og har flere styreverv, særlig innenfor bygg- og anleggsbransjen. 

Hvorfor stiller du som kandidat? 
Jeg stiller som kandidat fordi jeg mener lovutvalget har en viktig jobb og jeg oppfatter at 
utvalget har behov for kandidater. Jeg mener at jeg er godt kvalifisert til oppdraget. Dersom 
man er en del av speiderbevegelsen, må man også gi og ikke bare høste. Jeg har hatt 
mange fine opplevelser både i min første periode som speider, men også nå. Derfor er 
synes jeg det er viktig og riktig å kunne bidra dersom det er behov.  

Hvilke er dine gode egenskaper og hva mener du blir ditt viktigste bidrag til 
klagenemnda som kollegium? 
Foruten at jeg gjennom mitt yrke har juridisk bakgrunn og erfaring, mener jeg at jeg har god 
erfaring i organisasjon og ledelse.  

Jeg mener jeg har styrke til å stå for egne meninger og vurderinger, men likevel ha en god 
evne til samarbeid, samt drøfte andres syn og oppfatninger på en konstruktiv og god måte. 
Det å kunne endre oppfatning etter gode innspill, tror jeg er en viktig egenskap i et slikt 
kollegium, og som jeg mener å ha. 

 

 

 


