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Sak 1 • Konstituering

1.1 Godkjenning av representantene
 Se liste over representanter

 Speiderstyret innstiller:
 Alle representanter innmeldt i henhold til prg 2-5-1 i Norges speiderforbunds   

lover godkjennes.

1.2 Valg av tellekorps

 Speiderstyret innstiller:

1.3 Valg av referenter
 
 Speiderstyret innstiller:
 Anne Lise Buffon fra Forbundskontoret
 Nils Harald Strøm fra Forbundskontoret
 Brede Udahl fra Follo krets

1.4 Godkjenning av Forretningsorden
 Speiderstyrets forslag (se sakspapirene)
 
 Speiderstyret innstiller:
 Forslaget vedtas

1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste
 
 Speiderstyret innstiller:
 Innkalling og saksliste godkjennes

1.6 Valg av to representanter til å underskrive protokollen

 Speiderstyret innstiller:
 

Sak 2 • Årsmelding 2004 og 2005

2.1 Speiderstyrets beretning 2004 – 2006
 Se sakspapirene

 Speiderstyret innstiller:
 Speiderstyrets beretning for perioden 2004 – 2006 tas til orientering.

2.2 Årsmelding 2004
 Se sakspapirene

 Speiderstyret innstiller:
 Årsmelding 2004 godkjennes

2.3 Årsmelding 2005
 Se sakspapirene

 Speiderstyret innstiller:
 Årsmelding 2005 godkjennes

Speidertinget 2006 SAK 1 Konstituering
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Sak 3 • Regnskap 2004 og 2005
3.1 Regnskap 2004
 Se sakspapirene

 Speiderstyret innstiller:
 Regnskap 2004 godkjennes

3.2 Regnskap 2005
 Se sakspapirene

 Speiderstyret innstiller:
 Regnskap 2005 godkjennes

3.3 Orientering om regnskap 2004 og 2005 for Speider-Sport A/L og Øvre    
Vollgate 9 AS

 Se sakspapirene
  
 Speiderstyret innstiller:
 Regnskapene 2004 og 2005 for Speider-Sport A/L og Øvre Vollgate 9 tas til   

orientering.

Sak 4 • Strategisk plan 2007-2016 

4.1 Strategiske satsningsområder
4.2 Mål for 2016 og delmål for 2008
4.3 Forslag til tiltak 2007 – 2008
 Se sakspapirene

 Speiderstyret innstiller:
 Forslaget vedtas

Sak 5 • Forslag til endringer i NSFs lover og retningslinjer

5.1 Endring av grunnreglene 
 5.1.1 Formålsparagrafen § 1-5-1 (Første gangs behandling)
 Forslag fra Speiderstyret (se sakspapirene)
 
 Speiderstyret innstiller:
 Forslaget vedtas

 5.1.2 Speiderløftet § 1-7 (Andre gangs behandling)
 Forslag fra Speiderstyret (se sakspapirene)
 
 Speiderstyret innstiller:
 Forslaget vedtas

5.2 Endring av forbundets lover
 5-2-1 Stemmerett for rovere § 2-2-11
 Forslag fra Speiderstyret (se sakspapirene)
 
 Speiderstyret innstiller:
 Forslaget vedtas

 5-2-2 Godkjenning av ledere § 3-2-4
 Forslag fra Speiderstyret (se sakspapirene)
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 Speiderstyret innstiller:
 Forslaget vedtas

 5-2-3 Kretsstyrets oppgaver § 2-3-9
 Forslag fra Speiderstyret (se sakspapirene)
 
 Speiderstyret innstiller:
 Forslaget vedtas

 5-2-4 Korpsstyrets oppgaver § 2-4-5
 Forslag fra Speiderstyret (se sakspapirene)
 
 Speiderstyret innstiller:
 Forslaget vedtas

 5-2-5 Suspensjon av medlemmer – Ny § 3-2-6
 Forslag fra Speiderstyret (se sakspapirene)
 
 Speiderstyret innstiller:
 Forslaget vedtas

 5-2-6 Eksklusjon av medlemmer – Ny § 3-2-7
 Forslag fra Speiderstyret (se sakspapirene)
 
 Speiderstyret innstiller:
 Forslaget vedtas

5.3 Endring av retningslinjer
 5.3.1 Retningslinjer for kontingent 

  – Redusert kontingent for medlemmer av Old Guides
 Forslag fra Old Guides komiteen (se sakspapirene)

 Speiderstyret innstiller:
 Forslaget vedtas ikke

 5.3.2 Retningslinjer for kontingent  
  – Redusert kontingent for studenter

 Forslag fra Vestfold krets (se sakspapirene)

 Speiderstyret innstiller:
 Forslaget vedtas ikke

Sak 6 • Budsjett for 2007 og 2008, samt langtidsbudsjett 2009 – 2010

6.1 Budsjett 2007
 Se sakspapirene

 Speiderstyret innstiller:
 Budsjett 2007 godkjennes

6.2 Budsjett 2008
 Se sakspapirene

 Speiderstyret innstiller:
 Budsjett 2008 godkjennes
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6.3 Omprioriteringer
 Forslag fra Speiderstyret:
 Speiderstyret gis fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor budsjettets   

rammer.
 
 Speiderstyret innstiller:
 Forslaget vedtas.

6.4 Langtidsbudsjett 2009 – 2010
 Se sakspapirene
 Forslag fra Speiderstyret:
 Langtidsbudsjett for perioden 2009 – 2010 tas til etterretning

 Speiderstyret innstiller:
 Forslaget vedtas

Sak 7 • Andre forslag

7.1 Manifest for miljø, forbruk og rettferdighet
 Forslag fra Speiderstyret (se sakspapirene)

 Speiderstyret innstiller:
 Forslaget vedtas

7.2 Landsleirintervall
 Forslag fra Follo krets (se sakspapirene)

 Speiderstyret innstiller:
 Forslaget vedtas ikke

Sak 8 • Valg

8.1 Valg av speidersjef for to år
 Kandidat er:
 - Lars Atle Andersen, Vesterlen krets

 Valgkomiteen innstiller:
 - Lars Atle Andersen

8.2 Valg av visespeidersjef for to år
 Kandidater er:
 - Lars Flateby, Follo krets
 - Solveig Schytz, Follo krets

 Valgkomiteen innstiller:
 - Solveig Schytz

8.3 Valg av fem medlemmer til Speiderstyret for to år
 Kandidater er:
 - Anders Røberg-Larsen, Oslospeiderne
 - Anna Røed, Oslospeiderne
 - Bjørn Jarle Røberg-Larsen, Oslospeiderne
 - Christen A. Larsen, Hordaland krins
 - Hanne Birthe Hulløen, Grenland krets
 - Hanne Mette Lundberg, Hedmark krets
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 - Håvard Djupvik, Romerike krets
 - Jonny Oluf Hansen, Sørlandet krets
 - Knut Slettebak, Vesterlen krets
 - Lars Flateby, Follo krets
 - Odd Westersjø, Vesterlen krets

 Valgkomiteen innstiller:
 - Hanne Mette Lundberg
 - Anna Røed
 - Håvard Djupvik
 - Knut Slettebak
 - Lars Flateby

8.4 Valg av ett medlem til Lovutvalget for seks år
 Kandidat er:
 - Øivind Berg Larsen, Oslospeiderne

 Valgkomiteen innstiller:
 - Øivind Berg Larsen

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

 Kandidater er:
 - Carsten H. Pihl, Oslospeiderne
 - Elin Edda Seland Augustdottir, Romerike krets
 - Karin Thompson, Oslospeiderne
 - Sven Bjørn Lilleslåtten, Follo krets
 - Svein Otto Aure, Sunnmøre krets

 Valgkomiteen innstiller:
 - Carsten H. Pihl
 - Elin Edda Seland Augustdottir
 - Karin Thompson
 - Sven Bjørn Lilleslåtten

8.6 Valg av to ordstyrere for Speidertinget 2008

 Speiderstyret innstiller:
 - Martine Løvold, Oslospeiderne
 - Bjørn Harald Hamre, Romerike krets

8.7 Valg av fem medlemmer til Valgkomiteen for Speidertinget 2008

 Speiderstyret innstiller:
 - Merete Bodahl-Johansen, Fredrikstad krets
 - Kristin Grimstad, Sør-Trøndelag krets
 - Gry Walderhaug Grimsrud, Asker og Bærum krets
 - Svein Otto Aure, Sunnmøre krets
 - Andreas Eikrem Bjørndalen, Grenland krets

8.8 Valg av revisor for to år

 Speiderstyret innstiller:
 - Statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland, BDO REVICO Oslo DA



14

Speidertinget 2006 SAK 1 Konstituering

8.9 Valg av representant til generalforsamlingen i Speider-Sport AL for 2007 og 2008
 
 Speiderstyret innstiller:
 Speidersjefen
 Speiderstyret gis fullmakt til å utpeke en personlig vararepresentant    

dersom Speidersjefen får forfall.

Sak 9 • Åpent forum

 Her kan tingets delegater ta opp ting de er opptatte av eller fremme    
henstillinger til Speiderstyret. Spørsmål som krever undersøkelser /    
forberedelser må være innsendt til Forbundskontoret minst en uke før    
Speidertinget.

Sak 10 • Orienteringer

På Speidertinget vil det bli gitt orienteringer om:
10.1 Saker fra Speiderforum 2006
10.2 Saker fra Roverforum 2006
10.3 Oppfølging av henstillinger fra Speidertinget 2004
10.4 Nytt profilprogram
10.5 Status i Norges speiderforbund pr. dato



Strategisk plan 2007 - 2016
SAK 4:

behandles på  PÅVIRKNINGS- TORGET
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Speiderstyret foreslår følgende tre områder 
som strategiske arbeidsområder for Norges 
speiderforbund de neste årene:

Lederkvalitet
Samfunnsansvar
Vekst

I det videre vil vi først kort repetere prosessen frem 
til dette forslaget, deretter si noe om helheten i 
forslaget. Til slutt blir de enkelte delene behandlet 
hver for seg.

6000 speidere og ledere har vært med å gi innspill
Arbeidet med strategiske mål for perioden frem 
til 2016 har pågått i snart to år. Over 6000 speidere 
og ledere har vært med å gi innspill i prosessen. 
Innspillene har kommet i tre hovedbolker:

Sett speiding på kartet: På fri:05 arrangerte 
Speiderstyret ”Sett speiding på kartet”. Den enkelte 
speider krysset av for de tre ordene hun eller han 
mente beskriver speidingen best.

Speiderundersøkelsen: Høsten 2005 gjennomførte 
vi en større spørreundersøkelse der vi inviterte 
speidere og ledere til å svare på en rekke spørsmål 
om hvordan NSF er i dag. 850 speidere og ledere 
svarte. 

Gruppe-/korps-/krets-undersøkelsen. Våren 2006 

>
>
>

Sak 4 Strategisk plan 2007 – 2016

ble alle grupper, korps og kretser invitert til å 
svare på en rekke spørsmål om fremtiden i NSF. 
Blant annet rundt formålsparagraf, strategiske 
satsingsområder og konkrete tiltak for å bedre 
speidingen. Xx grupper og kretser responderte. 
Resultatene ble diskutert på kretsleder-
korpssjefsseminaret våren 2006. 

Viktig med fokus
Fremlegget til strategisk plan følger i store trekk de 
svarene vi har fått i undersøkelsene.  Speiderstyret 
mener derfor at vi legger frem hovedområder som 
organisasjonen stort sett er enig i. Speiderstyret 
mener dette er en fordel, fordi arbeidsområdene 
som legges medfører mye arbeid. 

NSFs medlemstall har de siste årene gått sakte 
men sikkert nedover. Vi nærmere oss faretruende 
20 000 medlemmer. Samtidig er det en utbredt 
oppfatning i organisasjonen at vi gjør et viktig og 
godt arbeid. Derfor er det viktig at det strategiske 
arbeidet fører til at vi får flere speidere som vi 
beholder lenger. 

ET HELHETLIG FORSLAG

etter styrets mening derfor være mer forvirrende 
enn klargjørende. I arbeidet med strategisk plan 
har en mulig visjon vært drøftet. Styret mener at 
verdibegrepene fra disse diskusjonene er godt 
ivaretatt i forslag til ny formålsparagraf, mens 
slagordsbegrepene vil kunne brukes videre i 
profilarbeidet.

Fokus på speidingens verdigrunnlag
Speidingen er i en konkurransesituasjon i kampen 
om barn og unges tid. For å fange interessen må 
vi som organisasjon være tydelig på hvor vi står, og 
hvorfor vi er til. 

INNLEDNING

Behandling på speidertinget:
På Speidertinget vil strategien bli behandlet på 
påvirkningstorget lørdag formiddag. De enkelte 
satsingsområdene får et eget påvirkningspunkt 
for å diskutere ulike tiltak og innspill.

Speiderstyret har gjennom strategiarbeidet ønsket 
å se hele NSFs arbeid under ett. Forslaget til 
strategiske satsingsområder er derfor del av en 
større helhet, der både vedtak av nytt speiderløfte 
(for andre gang) og ny formålsparagraf (første 
gang) inngår. Profilarbeidet er også nært knyttet til 
arbeidet.

Speiderstyret fremmer ikke forslag til egen 
visjon. Speiderstyret mener den foreslåtte 
formålsparagrafen dekker visjonens hensikt, 
nemlig å fortelle hva vi vil gjøre som organisasjon, 
hvorfor og hvordan. Det å ha med en egen visjon vil 

Speidertinget 2006 SAK 4 Strategisk plan for 2007 - 2016
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Det nye speiderløftet og forslaget til ny 
formålsparagraf understreker speidingens 
verdigrunnlag slik det har vært siden speidingen 
startet for nesten 100 år siden. 

Speidingens hovedfokus har vært å skape gode 
samfunnsborgere. Undertittelen på Baden-Powells 
”Scouting for Boys” var ”A handbook in good 
citizenship”. 

Speiderstyret mener at den nye formålsparagrafen 
er klar og tydelig på speidingens verdigrunnlag. 

De strategiske satsingsområdene skal bidra til å 
oppfylle formålsparagrafen, slik at det blir flere 
speidere som avlegger speiderløftet.

Satsingsområdene må brekkes ned i konkrete tiltak 
for det enkelte organisasjonsledd. Tiltakene må ha 
betydning for den enkelte speider. 

Enklere å fortelle om speiding
For at vi skal bli enda mer tydelig som 
organisasjon, er det viktig at alle som snakker om 
speiding har omtrent samme budskap. NSF har 
manglet en god felles beskrivelse av hva speiding 

er. Det har vi fått gjennom profilarbeidet som har 
blitt gjennomført det siste året. 

Hovedstikkordene i forklaringen er forbundets fire 
kjerneverdier: Vennskap – Samarbeid – Opplevelser 
– Friluftsliv. Ved å ta utgangspunkt i disse fire 
ordene er det lett å forklare hva speiding er, og å ta 
med andre sentrale begrep som patruljesystemet, 
friluftsliv som ramme mm. Kjerneverdiene er de 
fire mest populære verdiene fra ”Sett speiding på 
kartet” (fri:05). En detaljert forklaring vil finnes i 
profilhåndboken. 

Kjerneverdiene kan også brukes som en sjekkliste 
i planlegging og evaluering. ”Har vi på dette 
møtet/turen fått med både Vennskap, Samarbeid, 
Opplevelser og Friluftsliv?”.

Satsingsområdene i kortform:
Lederkvalitet: Lederne våre er den viktigste 
gruppen å satse på. Vi må sørge for at alle 
ledere er i stand til å gi speiderne en god og 
kvalitetsmessig speideropplevelse hver uke. 
Dette innebærer både fokus på ferdigheter, 
lederholdninger og adferd.

>

Speiderløftet
...åpen for Gud
...hjelpe andre
...Speiderloven

Formålsparagraf
...selvstendighet
...aktivt ansvar  

i samfunnet

Strategiske
satsingsområder

Lederkvalitet
Samfunnsansvar

Vekst

Konkrete tiltak
Gruppe
Krets

Forbund

en HelHet

Strategisk helhet: Den enkelte speider skal bli påvirket av vårt strategiske arbeid. Speiderløftet gir bakgrunn for 
formålsparagrafen som i sin tur gir utfordringer som blir strategiske arbeidsområder. De enkelte tiltakene hos gruppe, 
krets og korps skal henge sammen med satsingsområdene. Det er disse tiltakene den enkelte speider skal merke.
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å se på gruppen, fordi det er her speidingen 
foregår. Krets, korps og forbund må innrette seg 
etter gruppens behov. Delmålene er satt delvis for 
gruppe, delvis for forbund.
Tiltakene er primært satt for forbundet sentralt. 
Kretser og grupper må selv finne sine egne 
tiltak for å nå opp til de ulike målsettingene 
Speidertinget setter.

Hva som ikke er med
Resultatene fra Spørreundersøkelsen våren 2006 
viser at friluftsliv og vennskap rangeres høyt. 
Speiderstyret har likevel ikke tatt med disse som 
strategiske satsningsområder.  

Vennskap og Friluftsliv er tatt inn som to av de fire 
kjerneverdiene til Norges speiderforbund.

Friluftsliv som strategisk satsningsområde 
har vært diskutert internt med kretsledere og 
korpssjefer før Speiderstyret valgte å ikke ta med 
dette som satsingsområde. Det er flere grunner 
til dette:

Fokus: Arbeidet i NSF de neste årene 
krever et enormt fokus for at vi skal lykkes 
i å utvikle forbundet. Derfor ønsker vi at det 
strategiske arbeidet skal ha færrest mulig 
satsingsområder.

Gode allerede: Friluftslivet er en sentral del av 
speidingen, og en av speidingens kjerneverdier. 
Det at det ikke er tatt med som et strategisk 
satsingsområde betyr ikke at vi skal slutte med 
friluftsliv. Men Speiderstyret har vurdert det dit 
hen at vi ikke trenger noen ekstra satsing nå. 

Selvsagt ramme: Dette betyr at friluftsliv 
fortsatt er viktig for speidingen i Norge. Det er 
den selvsagte rammen for vårt arbeid, slik det 
er slått fast i Speidermetoden. 

>

>

>

Samfunnsansvar: En speider skal bry seg om 
andre, i det lille og det store bildet. Speiderstyret 
ønsker å holde fokuset oppe på dette området. 
Blikket må vendes både ut og hjem. 

Vekst: Dette satsingsområdet videreføres 
fra forrige periode. Arbeidet er langt fra over, 
selv om vi i forrige periode gjorde en godt 
grunnlagsarbeid med intern pr gjennom 
blant annet fri:05 og tv-serien ”Vær beredt”. 
Hovedsatsingen fremover blir å sørge for en 
aktiv rekruttering i eksisterende grupper, samt å 
starte nye grupper i ”speidertomme” rom.

Gruppene i fokus 
De tre satsingsområdene presenteres på følgende 
måte:
Først er det en beskrivende tekst som forklarer noe 
om bakgrunn og hva vi ønsker å satse på. 
Deretter er det en tabell for hvert satsingsområde. 
Tabellen har en overskrift og en liten forklaring 
som viser hva vi mener med de ulike begrepene. 
Tabellen har tre kolonner. Den første innholder mål 
for 2016. Altså hvor vi ønsker forbundet skal være 
om 10 år. Målene er store og litt hårete, men like 
fullt oppnåelige med god innsats. Deretter har vi 
satt inn delmål og forslag til tiltak på sentralt plan 
de neste to årene. 

Målene for 2016 dreier seg først og fremst om den 
enkelte gruppe. Speiderstyret mener det er naturlig 

>

>
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Satsinger: Lederutvikling, samfunnsengasjement og 
vekst var blant det fire områdene grupper og kretser 
mente burde bli strategiske satsingsområder for 
NSF i årene fremover. Friluftsliv/villmarksliv står 
som to av NSFs kjerneverdier. Speiderstyret mener 
derfor at en klar og tydelig satsing på lederkvalitet, 
samfunnsansvar og vekst er det som vil gi best 
resultater for NSF i årene fremover. (Kilde: Gruppe- 
og krets undersøkelsen våren 2006).

Speidermetoden
Speidermetoden betegner helheten i 
speidingen og består av følgende elementer:
> Forpliktelse gjennom lov og løfte
> Learning by doing
> Bruk av patruljesystemet
> Friluftsliv
> Samfunnsengasjement
> Symbolikk, rammer og lek
> Progresjon i aktiviteter og ferdigheter
> Medbestemmelse og ansvar
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STRATEGISK OMRÅDE 2007-2008: LEDERKVALITET

Innledning
Norges speiderforbunds mål er å utvikle 
selvstendige mennesker som tar aktivt ansvar i 
samfunnet. Å utvikle mennesker er noe mer enn 
å gi dem et kjekt speidermøte hver uke. Utvikling 
skjer gjennom langsiktig og strukturert arbeid. Å 
utvikle andre mennesker krever kunnskap hos de 
som skal gjennomføre dette.

Lederkvalitet gjenspeiles blant annet i hvor lenge 
speiderne blir i en gruppe. Videre er det mer 
inspirerende å jobbe i et lederteam hvor kvaliteten 
på arbeidet er høy. God lederkvalitet motiverer til 
enda bedre kvalitet, og i slike miljøer beholder vi de 
beste lederressursene våre. Lederkvalitet er altså 
et område som både påvirker medlemsutviklingen 
vår, men også hvordan vi oppfattes utad og til slutt 
vår egen rolle som ansvarsfulle samfunnspåvirkere.

Dagens situasjon
Aldri har vi hatt flere ledere i forhold til speidere. 
Likevel synker medlemstallet vårt. 
Mange ledere gjør en stor innsats på de ukentlige 
møtene, men vi har et klart potensial når det bl.a. 
gjelder følgende sentrale faktorer:
1 Gruppeledelse slik det er brukt her stemmer ikke overens med hvordan begrepet er definert i lovverket men bør likevel kunne benyttes i denne 
sammenhengen som et begrep om gruppens lederteam.
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Hvilke lederkurs har lederne 
og roverne i NSF?

Mye gjenstår: Lederne og roverne våre har en del 
kurs, men grafen viser at for eksempe bare ca 40 
% har Lederkurset (gamle trening 3). Samtidig vet 
vi at 81 % ønsker å ta kurs. Gruppeledelsene vil 
være sentrale i å sørge for at den enkelte leder får 
utviklet sitt potensiale som leder.  
(Kilde: Speiderundersøkelsen høsten 2005).

Gjøre flere ledere mer bevisste på målet 
med speidingen og sørge for at de bruker 
speidermetoden og treningsprogrammet i sitt 
daglige arbeid 
Utvikle ledernes evne til å gjennomføre NSFs 
strategiske målsetninger
Motivere for lederskap i NSF
Skape grunnlag for en utviklende 
organisasjonskultur i bevegelsen vår
Skape en bevissthet hos lederne og samfunnet 
rundt oss om hva NSFs lederutvikling faktisk 
bidrar til hos den enkelte og for samfunnet 
generelt

Framtidsvisjon
Speidingen, og mesteparten av lederutviklingen 
foregår gjennom praktisk erfaring på gruppeplan. 
En motiverende, støttende og inspirerende 
Gruppeledelse er den viktigste suksessfaktoren for 
lederkvalitet og dermed god speiding. I 2016 ønsker 
vi en situasjon hvor alle NSFs speidergrupper 
har en gruppeledelse1 og følgende momenter er 
oppnådd:

Ressursmessige konsekvenser
For gruppene vil satsningen på dette strategiske 
området være mulig å gjennomføre innenfor den 
løpende driften. Gruppene har også mulighet til å 
søke om FRIFOND-midler til særskilte tiltak som 
bidrar til motivering og styrking av gruppens ledere. 
De tiltakene som foreslås for forbundet sentralt 
antas å kunne gjennomføres innenfor de foreslåtte 
budsjettrammer for 2007 – 2010.

>

>

>
>

>

Hva ønsker speiderne?
I speiderundersøkelsen høsten 2005 ble 
speiderne spurt om hva som var de viktigste 
egenskapene til en speiderleder. Her er 
rangeringen:

> God til å lytte til 
speiderne

> Flink til å lære bort
> Snill

> Et godt forbilde
> Kunnskapsrik
> Morsom
> Bestemt

Svarene viser at speiderne av i dag setter vel 
så pris på ledernes menneskelige egenskaper 
som på det kunnskapsmessige. Arbeidet med 
økt lederkvalitet handler derfor ikke bare om 
lederkurs og lærdom. Den enkelte leders 
holdninger må det også fokuseres på.
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STRATEGISK OMRÅDE 2007-2008: SAMFUNNSANSVAR

Innledning
Baden-Powell ønsket at hver og en av oss skal 
forlate verden litt bedre enn vi fant den. Norges 
speiderforbunds mål er å utvikle selvstendige 
mennesker som tar aktivt ansvar i samfunnet. Vi 
har tidligere hatt samfunnsengasjement som ett 
av de strategiske områdene, og vi mener at det 
har blitt gjort godt arbeid for å konkretisere denne 
delen av speidingen.

Vi ønsker nå å kalle dette strategiske området 
for samfunnsansvar, fordi vi tror at ansvar er 
et ord som i større grad forplikter til konkret 
innsats enn engasjement gjør. Sagt med andre 
ord; man er engasjert om man gir penger til 
speideraksjonen, men tar ansvar når man selv går 
en innsamlingsrunde.  Det skal være alle speideres 
ansvar at jorda blir en litt bedre plass å være.

Dagens situasjon
Mange grupper er lite opptatt av denne 
sentrale delen av speiderarbeidet. Speidere 
og ledere i Norges speiderforbund synes at 
samfunnsengasjement er vanskelig. Vi har hatt et 
fokus på samfunnsengasjement i noen år nå, og 
flere tiltak har blitt gjennomført som styrker dette 
området siden forrige speiderting. Imidlertid er 
mindre gjort i forbindelse med det som kanskje er 
mest nærliggende: Miljøvern, og barns hverdag i 
Norge. På fri:05 fløt for eksempel søppelet usortert 
i området rundt søppelcontainerne og i dagens 
samfunn er mange barn sjelden ute og driver 
sunne aktiviteter i frisk luft.

Noen suksesser i toårsperioden:
Speideraksjonen: Gjennom samarbeidet 
med Flyktninghjelpen har vi aktivt hjulpet i et 
konfliktområde som resten av verden har vært 
lite oppmerksom på. Det har blitt utarbeidet 
materiell som gjør at speiderne får en innsikt 
i flyktningenes situasjon som vi ikke kunne 
fått til uten dette samarbeidet. Like viktig er 
muligheten vi har fått til å sende rovere for å 
bidra i arbeidet i flyktningleirene, og det at de 
har kommet tilbake med førstehånds beskrivelse 
av livet i leirene.

Nettverk for samfunnsengasjement. Nettverket 
har laget mange sider til Speiderbasen og 
bidrar gjennom dette både til å fylle basen 
med nyttig informasjon og ikke minst til å 

>

>

styrke kjennskapen om programområdet hos 
speiderne.

På flukt / Hjem igjen. Etter haiken på fri:05 
har vi en medlemsmasse som er eksperter på 
flyktningers hverdag. Vi har også vist at vi kan 
gjennomføre store, nye arrangement som på 
en virkningsfull måte gir speiderne en konkret, 
om enn kortvarig, erfaring av flyktningenes 
situasjon.

Oslospeidernes integreringsprosjekt har vakt 
interesse i resten av speider-Europa. Konkret 
og målrettet arbeid over tid for å tilby speiding 
til barn og unge i Oslo med annen etnisk 
opprinnelse enn norsk er både et tilbud om en 
meningsfull og aktiv fritidsbeskjeftigelse og 
også en spore til medlemsvekst.

Faste bålplasser. Noen grupper har etablert 
faste bålplasser i mye brukte utfartsområder og 
bruker innsats på å holde disse i orden slik at 
nærmiljøet også kan ha glede av dem.

Utfordringer: 
Fylle speiderbasen med flere enkle aktiviteter 
og prosjekter innenfor programmerke 
samfunnsengasjement, for å forenkle arbeidet 
for enhetene.
Fra forbundets side ha et fokus på 
samfunnsansvar som gjør at speidergrupper 
ønsker å prioritere denne delen av speidingen.
Få større deltakelse på speideraksjonen.
Få flere medlemmer som ikke er etnisk norske.
Fremstå som en seriøs miljøorganisasjon på 
alle nivå, både overfor speidere og omverdenen.
Etablere flere bålplasser og andre synlige 
prosjekter i, og til nytte for, nærmiljøet.

FRAMTIDSVISjON
Vi ønsker speidere som tar ansvar i samfunnet. 
Vi setter viktige saker, som kanskje er glemt av 
media, på dagsorden. Vi fortsetter samarbeidet 
med Flyktninghjelpen rundt speideraksjonen, men 
setter også større fokus på miljøproblematikk og 
rettferdighet i nærmiljøet.

Friluftsliv er fortsatt den naturlige rammen for 
arbeidet med samfunnsansvar. Både med tanke på 
miljøvern, og for å gi barn og unge et alternativ til 
et stillesittende liv uten ansvar for fellesskapet.

>

>

>

>

>
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>
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Ressursmessige konsekvenser 
For gruppene vil satsningen på dette strategiske 
området være mulig å gjennomføre innenfor den 
daglige driften. Ansatteressurser må brukes for 
å lage hjelpemidler og gi opplæring til en seriøs 
kontakt med miljøer med annen etnisk bakgrunn. 
Det må også benyttes ansatteressurser og innsats 

fra Nettverk for samfunnsengasjement for å legge 
ut aktivitetsark og prosjekter i Speiderbasen.

Å arrangere en miljøvennlig leir vil medføre en 
ekstra kostnad, men er en miljømessig gevinst og 
sender et viktig signal om at vi bryr oss.

STRATEGISK OMRÅDE 2007-2008: VEKST

Innledning
Som organisasjon ønsker vi at flest mulig barn og 
unge skal være medlemmer hos oss. Speiding er 
en utviklende og meningsfylt fritidsaktivitet som gir 
medlemmene ferdigheter og erfaringer som de vil 
få god bruk for seinere i livet. For å kunne tilby flest 
mulig barn og unge i Norge muligheten til å være 
speidere ønsker speiderstyret å fremme Vekst som 
et strategisk område for 2006-2008.

Dagens situasjon
Det har vært en dramatisk nedgang i medlemstallet 
til Norges Speiderforbund siden starten av 90-
tallet. Andre sammenlignbare organisasjoner 
har hatt liknende nedgang i sine medlemstall. 
Trendforskere mener både barn som speidere, og 
voksne som ledere vegrer seg for å bli medlem i 
en organisasjon og å binde seg på bestemt eller 
ubestemt tid. Barn ønsker å være med på ”drop-
in” aktiviteter som ikke krever noe forarbeid eller 
noe de binder seg til. Samfunnet blir stadig mer 
hektisk og krevende og fritiden for de voksne blir 
dyrebar. Det blir stadig vanskeligere for frivillige 
organisasjoner å få folk til å engasjere seg over tid.  

Medlemsstatistikken forteller oss at vi ikke mister 
særlig flere medlemmer hvert år enn tidligere, 
men at det er færre medlemmer velger å begynne 
i Norges speiderforbund. Særlig gjelder dette barn 
i småspeideralder. Det finnes et utall forskjellige 
fritidsinteresser for barn og unge i de fleste 
samfunn, og speidingen er i hard konkurranse med 
andre tilbud. For å tiltrekke oss flere medlemmer 
må vi derfor markedsføre oss selv og drive aktiv 
rekruttering i nærmiljøet. Aktiv rekruttering er vårt 
felles ansvar og det er viktig at alle grupper blir 
bevisstgjort og ansvarliggjort i forhold til dette. 

Framtidsvisjon
Vekst er et viktig strategisk virkemiddel for at 
medlemmene våre skal kunne føle at vi er en 
organisasjon med mange medlemmer og for å 
skape en indre stolthet over det å være speider. 
Uten mange medlemmer greier vi ikke å lage 
store og fengende arrangementer, og det blir 
vanskeligere å skaffe medieoppmerksomhet. Vi 
har et ønske om å være en sentral samfunnsaktør, 
og det er enklere å bli hørt og ha en viss 
gjennomslagskraft dersom man er mange. Derfor 
har Speiderstyret en visjon om at vi i 2016 er minst 
30.000 medlemmer. Dette er et oppnåelig tall da 
barnekullene vi skal rekruttere fra i årene fremover 
blir større. Men det forutsetter at organisasjonen 
mobiliserer og jobber aktivt med vekst og 
rekruttering i årene fremover.

Vekst henger nødvendigvis sammen med 
lederkvaliteten i organisasjonen vår. Vi er avhengig 
av å ha gode, engasjerte og motiverte ledere for 
å greie å holde på eksisterende medlemmer og 
for å rekruttere nye. Derfor blir det viktig å se de 
strategiske områdene i sammenheng, og ikke 
atskilt fra hverandre.

Ressursmessige konsekvenser
En økning i medlemstallet vil ha en positiv 
virkning på økonomien i Norges Speiderforbund. 
Samtidig må man være forberedt på å bruke både 
menneskelige og økonomiske midler på utvikling 
og distribuering av rekrutteringsmateriell. Det vil 
trolig også være behov for mer støtte og oppfølging 
av grupper og kretser fra forbundskontoret.
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SpeiderStyretS forSlag til vedtak:

1. Speidertinget vedtar følgende strategiske 
satsningsområder med tilhørende visjon for 
2016: 

Lederkvalitet. Norges speiderforbund har 
dyktige, motiverte og kvalitetsbevisste ledere. 
Speidingen og lederutviklingen foregår i 
hovedsak gjennom praktisk erfaring på 
gruppeplan. En motiverende, støttende og 
inspirerende gruppeledelse er den viktigste 
suksessfaktoren for lederkvalitet og dermed 
god speiding.

Samfunnsansvar. Norges speiderforbund 
er en aktør som blir hørt i samfunnet og 
som setter viktige saker på dagsorden. Våre 
medlemmer tar aktivt ansvar for samfunnet 
rundt seg, og samfunnsansvar er en viktig del 
av speiderhverdagen.

Vekst. Norges Speiderforbund er en sentral 
samfunnsaktør med gjennomslagskraft i 

>

>

>

saker som angår barn og unge.  Derfor er vi 
en organisasjon i vekst. Vi skal nå ut til flest 
mulig av dagens barn og unge. 

2. Speidertinget vedtar mål for 2016 og delmål 
for 2008 slik det fremkommer av vedlegg til 
protokollen. De enkelte organisasjonsledd har på 
sitt nivå ansvar for gjennomføring av tiltak som 
kan bidra til å nå målene.

3. Forslag til tiltak for forbundet sentralt for 
2007 – 2008 tas til orientering. Speiderstyret 
gjennomfører tiltak for å nå målene i tråd med 
tigjengelige menneskelige og økonomiske 
ressurser. 

Vedlegg
Strategiske områder med tilhørende visjon, samt 
mål for 2016, delmål for 2008 og forslag til tiltak for 
2007 – 2008.

Speiderstyret innstiller:
Forslaget vedtas
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Lederkvalitet: Norges speiderforbund har dyktige, motiverte og kvalitetsbevisste ledere. Speidingen og 
lederutviklingen foregår i hovedsak gjennom praktisk erfaring på gruppeplan. En motiverende, støttende og 
inspirerende gruppeledelse er den viktigste suksessfaktoren for lederkvalitet og dermed god speiding.

mÅl 2016 delmÅl 2008 tiltak 2007 - 2008
Gruppeleder er den mest attraktive posisjonen i  
gruppen. Den med best egenskaper som lederut-
vikler blir valgt til denne jobben.
Alle Gruppeledere har en mentor utenfor egen 
gruppe.
Alle grupper har en Gruppeledelse som består av 
Gruppeleder og Enhetsledere.
Gruppeledelsen møtes jevnlig og arbeider på  
strategisk nivå med bl.a. lederutvikling.
Gruppeledelsen fungerer som mentorer for de 
andre lederne i gruppen.
Gruppens ledere søker aktivt tilleggsutfordringer 
utenfor gruppens arbeid (krets, korps og forbund)
Alle som har vært ledere i mer enn 2 år har  
gjennomført minimum grunntreningen. 
Støtte og oppfølging av Gruppeledelsen er en  
prioritert oppgave for forbundet. 

>

>

>

>

>

>

>

>

Minst 70% av 
gruppene har  
etablert en  
Gruppeledelse
Gruppeledelsen 
har fastsatt en 
plan for leder- 
utvikling og  
rekruttering

>

>

Gruppeledelse  
etableres
Etablering av eget  
kontaktpunkt på  
forbundskontoret 
NSF arrangerer  
årlige regionale eller 
nasjonale inspirasjons-
/oppdateringssamlinger 
for Gruppeledelsen.  
Gruppeledelsen har et 
eget kontaktpunkt på 
forbundskontoret som 
følger opp disse  
spesielt.

>

>

>

>

Vedlegg • Strategiske områder

Vekst: Norges Speiderforbund er en sentral samfunnsaktør med gjennomslagskraft i saker som angår 
barn og unge.  Derfor er vi en organisasjon i vekst. Vi skal nå ut til flest mulig av dagens barn og unge. 

mÅl 2016 delmÅl 2008 tiltak 2007 - 2008
Norges speiderforbund har 
minst 30.000 medlemmer
80% av gruppene har mer enn 
50 medlemmer.
Gruppeledelsen møtes jevnlig 
og arbeider på strategisk nivå 
med medlemsvekst.
Gruppen bruker rekrutterings-
materiell aktivt
Gruppen har en strategi for 
hvordan man skal beholde 
medlemmene i overgang mel-
lom flokk/tropp  
Alle grupper har roverlag som 
er en naturlig rekrutterings-
stall til lederverv.

>

>

>

>

>

>

Gruppen har fastsatt en plan 
for rekruttering
80 % av gruppene verver aktivt 
nye medlemmer

>

>

Rekrutteringsmateriell til-
gjengelig fra forbundskontoret 
med hjelp til lokal tilpassing
Flere forslag til rekrutterings-
tiltak og oppfølging av disse er 
tilgjengelige på speiderbasen.
no
Aktiv profilering av speideren 
som en utviklende og me-
ningsfylt fritidsaktivitet.

>

>

>



Samfunnsansvar: Norges speiderforbund er en aktør som blir hørt i samfunnet og som setter viktige 
saker på dagsorden. Våre medlemmer tar aktivt ansvar for samfunnet rundt seg, og samfunnsansvar er 
en viktig del av speiderhverdagen.

mÅl 2016 delmÅl 2008 tiltak 2007 - 2008
NSF engasjerer seg for barn 
og unges rettigheter og opp-
vekstvilkår.
Speidergrupper ytrer seg i 
saker som angår dem i kom-
muner og fylker.
NSF engasjerer seg for å få 
flere barn og unge til å være 
ute i naturen.
Alle arrangement er grønne 
arrangement, og hytter både 
sentralt og lokalt drives miljø-
vennlig.
Speideraksjonen er landsom-
fattende og synlig i riksdek-
kende TV og andre media.
Vi lever som vi lærer. En 
speider er faktisk nøysom, 
verner om naturen og arbeider 
for fred og forståelse. Også 
utenom speidermøtene.
NSF er en åpen og inkluderen-
de organisasjon som gjenspei-
ler Norges befolkning

>

>

>

>

>

>

>

NSF ved forbundskontoret ser-
tifiseres som et miljøfyrtårn.
Alle forbundsledd tenker miljø 
i forbindelse med leire, turer 
og utsendelse av materiell.
Grupper tar ansvar for et ute-
område i nærmiljøet.
Speidere engasjerer seg og 
deltar i speideraksjonen
Speidergrupper jobber aktivt 
for å inkludere barn og unge 
med minoritetsbakgrunn

>

>

>

>

>

Det utvikles flere spennende 
og kreative aktiviteter under 
programområdet samfunns-
engasjement.  
Videreutvikling av speiderak-
sjonen,  slik at flere speider-
grupper ønsker å delta.
Utvikle og tilby kurs som moti-
verer til inkluderingsarbeid

>

>

>

Vedlegg • Strategiske områder
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Sak 5 • Forslag til endringer i Norges speiderforbunds 
lover og retningslinjer

5.0 INNLEDNING

har vi også gjengitt eksisterende lovtekst i dokumentet.

Hvert av forslagene inneholder følgende elementer:
Hvilken paragraf eller retningslinjer forslaget 
gjelder og hvem som fremmer det.
Forslagets ordlyd 
Speiderstyrets begrunnelse.
Lovutvalgets kommentar.
Speiderstyrets innstilling til vedtak på 
Speidertinget (Speiderstyret er etter lovene 
pålagt å gi innstilling i alle saker som skal 
behandles av Speidertinget).

>

>
>
>
>

Speidertinget skal ta stilling til forslag til endring 
i både grunnregler og lover. Alle forslag til 
endringer i grunnreglene og lovene er fremmet av 
Speiderstyret.

Speidertinget skal også ta stilling til forslag om 
endringer i retningslinjer for kontingent.

For alle lovforslagene presenteres hele den 
paragraf eller avsnitt som inneholder forslaget. 
Selve forslaget er uthevet med kursiv.

Der det har vært naturlig for sammenligningens skyld 

5.1 ENDRINGER AV GRUNNREGLENE 
5.1.1 forSlag om endring av formÅlSparagrafen

Endring av § 1-5-1
Første gangs behandling på Speidertinget
Forslag fra Speiderstyret.

Forslaget lyder:
§ 1-5-1 endres til:
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.

SPEIDERSTyRETS BEGRUNNELSE: 
A. Bakgrunn
Speiderstyret fremmer forslag til ny 
formålsparagraf for Norges speiderforbund. 
Styret ønsker med forslaget å få en klarere 
forankring til speidingens verdigrunnlag. Den nye 
formålsparagrafen skal bli klarere og tydeligere 
både for speidere og ikke-speidere.

Det har vært en debatt rundt formålsparagrafen 
siden forrige speiderting. Da var det oppe et 
forslag om å ta inn i formålsparagrafen noe om 
”hvorfor” vi utvikler selvstendige og ansvarsbevisste 
mennesker. Forslaget falt, men Speiderstyret 
fikk en henstilling om å jobbe videre med dette. 

Dette har blant annet vært gjort gjennom 
spørreundersøkelsene som har gått det siste året.

Speiderstyret har i den nye formålsparagrafen 
ønsket å beholde nøkkelordene ”selvstendig” og 
”ansvar” fra den gamle formålsparagrafen (gjengitt 
under). I tillegg har vi altså ønsket å få inn hvorfor 
vi som speiderforbund skal utvikle mennesker. 
Nemlig – de medlemmene vi har skal kunne ta et 
aktivt ansvar i samfunnet. Dette samsvarer med 
Wosms formulering ”play a constructive role in 
society” og Wagggs “responsible citizens”. (Du 
finner disse formålsparagrafene lenger ned under 
punkt C.)

Utvikle mennesker
Den nye teksten sier at forbundets mål er å utvikle 
”mennesker”, ikke ”medlemmene”. Dette er bevisst 
valgt fra Speiderstyret. Vi ønsker at speideren skal 
påvirke alle, ikke bare medlemmene våre. Derfor 
mener vi at denne utvidelsen er et viktig signal.

Aktivt ansvar
Speiderstyret mener det er viktig å ha med ordet 
“aktivt” for å understreke at man skal være beredt 
til aktive handlinger, ikke bare ansvar gjennom 
passivitet (for eksempel: ”Jeg kaster ikke søppel, så 

Speidertinget 2006 SAK 5 endring i lover og retningslinjer
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er jeg ansvarsbevisst”).

Speiderløftet og speiderloven
I tillegg ønsker Speiderstyret å få inn speidingens 
idealer – slik de er uttrykt i speiderloven og 
speiderløftet. Dette mener vi i Speiderstyret gir 
en god pekepinn på hvorfor vi driver speiding. 
Speiderloven og speiderløftet sier noe om hvilket 
samfunn vi vil ha. Det vi i speideren skal gjøre er 
å utvikle mennesker som kan ta ansvar for å få 
samfunnet dit.

Henvisning til speiderløftet og speiderloven er 
et bevisst valg. Det kunne stått en henvisning til 
”speideridealene”, i og med at speideridealene 
er definert i forbundets lover § 1-6. Men som en 
tydeliggjøring, både til internt og eksternt bruk, 
mener Speiderstyret at en direkte henvisning til 
løfte og lov er den beste løsningen.

B. Oppbygging av formålsparagrafen
I lovene våre står formålsbestemmelsen i § 1-5 
(”Forbundets formål”). I paragraf 1-5-1 kommer 
det vi til daglig omtaler som formålsparagrafen, 
i paragrafene 1-5-2 og 1-5-3 omtales de sentrale 
grunnverdiene i speidingen. 

Dagens formålsparagraf (§1-5-1) har i tillegg til 
”lovnaden” om å utvikle medlemmene tre punkter 
som egentlig omtaler metoden i speidingen. 

Dagens § 1-5-1
Norges speiderforbunds mål er å utvikle 
medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste 
mennesker ved 
a) å tilby dem et treningsprogram med vekt på 

friluftsliv,samfunnsengasjement, internasjonal 
forståelse og opplevelse avspeideridealene,

b) å gi dem medbestemmelse og ansvar
c) å hjelpe dem til en kristen tro.

Medlemmer som tilhører en annen religion, utvikler 
sin tro innen dette religionssamfunn.

Metodeteksten i punktene a-c (med den siste 
hjelpesetningen om annen religion) hadde nok 
tidligere en funksjon for å fortelle hvordan speiding 
skulle gjennomføres. De sentrale verdiene 
i punktene a-c er bedre forklart og omtalt i 
paragrafene 1-5-2 og 1-5-3, der speidingens 
verdigrunnlag beskrives, og det internasjonale 
aspektet, demokrati og samfunnsansvar omtales. 
I tillegg har vi gjennom arbeidet med det nye 
treningsprogrammet og ledertreningen fått definert 
”Speidermetoden” som begrep. Dette forteller mye 

bedre hvordan speiding skal gjennomføres.

Paragraf 1-5-2 har også en forholdsvis ny ordlyd 
tilpasset dagens samfunn. Teksten ble revidert og 
vedtatt på Speidertingene i 2002 og 2003.

Dagens §§ 1-5-2 og 1-5-3
§ 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 religions-
samfunn 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 kjønnene.

Speiderstyret mener prinsipielt at metodetekst 
uansett ikke bør stå i en grunnregel. Derfor er 
konsekvensen av speiderstyrets forslag til ny 
formålsparagraf at metodepunktene a-c fjernes fra 
formålsparagrafen. 

Dette gjør formålsparagrafen renere og klarere. 
Dessuten blir den antagelig lettere å huske.

I høringsrunden om den nye teksten, kom det noen 
innspill om at en fjerning av punktene a-c vil svekke 
den kristne forankringen til Norges speiderforbund. 
Speiderstyret har vurdert dette nøye, men mener 
at dette ikke er tilfellet. For § 1-5-2 (se over) slår 
klart og tydelig fast at speiding er en religiøs 
bevegelse og at arbeidet i Norge bygger på et 
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kristent grunnlag. Videre sies det klart at vi skal gi 
medlemmene en forståelse for en kristen tro og 
kristne grunnverdier, samt gi den enkelte mulighet 
til å utvikle sin egen tro. 
Speiderstyret mener også at § 1-5-2 er en god 
bestemmelse som er tilpasset dagens samfunn. 
Ordlyden i tredje ledd gir åpning for at medlemmer 
som har en annen religion skal få utvikle sin egen 
religion. Dette er en viktig presisering tilpasset den 
hverdagen vi i dag lever i. 

C. Andre forbunds formålsparagrafer
Under gjengis Wagggs og Wosms 
formålsparagrafer. I tillegg har vi tatt med 
formålsparagrafene til noen andre skandinaviske 
speiderforbund for å vise hvordan speidingens 
verdigrunnlag er trukket frem.

Wagggs: Wagggs mission is to enable girls and 
young women to develop their fullest potential as 
responsible citizens of the world. 

Wosm: The mission of Scouting is to contribute 
to the education of young people, through a 
value system based on the Scout Promise and 
Law, to help build a better world where people 
are self-fulfilled as individuals and play a 
constructive role in society. [Deretter en lenger 
metodeforklaring på hvordan dette gjøres. Se 
mer på www.scout.org]

Norges KFUK-KFUM-speidere: Norges 
KFUK-KFUM-speidernes mål er å fremme 
og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn 
og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra 
dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, 
samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig 
forståelse og respekt for naturens verdi.

KFUM-Danmark: Korpset er et kirkeligt arbejde, 
hvis formål er at lade børn og unge møde det 
kristne evangelium og i overensstemmelse 
med den internationale spejderbevægelses 
ide at oplære til selvstændighed, medansvar, 
demokratisk livsholdning og mellemfolkelig 
forståelse.

Det Danske Speiderkorps: Det Danske 
Spejderkorps’ formål er at udvikle børn og 
unge til vågne, selvstændige mennesker, der 
er villige til efter bedste evne at påtage sig et 
medmenneskeligt ansvar i det danske samfund 
og ude i verden.

Svenska Scoutrådet (Fellesorganisasjonen): 

>

>

>

>

>

>

Svenska Scoutrådets syfte är att möjliggöra för 
unga människor att utvecklas till ansvarsfulla 
världsmedborgare utifrån de värderingar som 
uttrycks i scoutlagen och scoutlöftet.

Svenska Scoutforbundet: At ge barn og 
ungdomar en fostran i scoutlagens anda og 
hjälpa medlemmerna att i samverkan med andra 
utveclas som individer och medmänniskor med 
samhällsansvar

D. Vedtaksprosedyre
Norges speiderforbunds formålsparagraf står som 
en av grunnreglene våre. Dette stiller helt egne 
krav til endring. Etter lovenes §7-1 skal endringer 
av grunnregler ha 2/3 flertall på to påfølgende 
speiderting. Det vil si at hvis forslaget blir vedtatt 
med 2/3 flertall på dette speidertinget, skal det opp 
til annen gangs behandling på neste speiderting.

Lovutvalgets kommentar:
Lovutvalget har ingen kommentar.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas 

5.1.2 forSlag om endring av 
SpeiderlØftet

Endring av § 1 -7
Forslag fra Speiderstyret.
Andre gangs behandling.
Behandlet første gang på Speidertinget 2004

Forslaget lyder:
Endring av § 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 leve etter speidarlova”.

Speiderstyrets begrunnelse:
Dette løftet vil la oss beholde den religiøse 
tilknytningen i speiderløftet, samtidig som ordlyden 
i speiderløftet og speiderloven er lik. Vi tror også 
at dette vil kunne være med å tydeliggjøre og 
forsterke det religiøse aspektet i speidingen. NSFs 
egenart vil også være ivaretatt – vi får presentert at 
NSF har en religiøs tilknytning, samtidig som vi er 
åpne for mange, fra de som undrer og tviler til de 
som har sterk tro.

>
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Gjeldende bestemmelse:
Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets 
målsetting ved å avlegge speiderløftet, som lyder:
”Jeg lover etter beste evne å tjene Gud, hjelpe 
andre og leve etter speiderloven”
eller
”Eg lovar etter beste evne å tene Gud, hjelpe andre 
og leve etter speidarlova”

Lovutvalgets kommentar:
Det gjelder annen gangs endring av grunnreglene. 
Lovutvalget har for øvrig ingen kommentar.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.

5.2 ENDRING AV LOVENE

5.2.1 Stemmerett for rovere
Endring av § 2-2-11
Forslag fra Speiderstyret

Forslaget lyder:
Tillegg til § 2-2-1
I roverlag skal alle ledere velges på medlemsmøte 
for ett år om gangen. Det innkalles til lagsmøte 
med minst én ukes varsel av lagleder, eller når 
minst 1/3-del av roverlagets medlemmer krever 
det. Rovere har stemmerett og er valgbare i 
roverlaget ut det året de fyller 25. Medlemmer over 
denne alderen har talerett i alle saker.

Begrunnelse:
Rovere er omtalt flere steder i vårt lovverk, uten 
at det er definert hva vi mener med en rover. 
Speiderstyret mener at enheten rover først og 
fremst skal være et tilbud til speidere som er 
ferdige med ungdomsskolen, men som ennå ikke 
ønsker å bli ledere (Eller ønsker et samvær med 
speidere på samme alder i tillegg til å være ledere). 
I WOSM er en rover definert til et medlem som er 
25 år eller yngre ved utgangen av kalenderåret. 

Aldersgrensen er ikke ment som et hinder for 
at eldre medlemmer av NSF skal kunne delta 
på roverarrangementer eller med roverarbeid 
dersom det er ønskelig. Aldersgrensen er ment 
som en definisjon i sammenheng med våre lover 
for å markere hvem roverlaget primært er til for, 
og dermed hvem som skal ha myndighet til å 
bestemme i et roverlag. Dette sikrer at det er den 
tiltenkte målgruppen som sitter med myndigheten 
i sin egen enhet. Formuleringen av alder er i størst 
mulig grad i samsvar med tilsvarende formulering 
i § 2-5-1.

Bakgrunn
Forslaget denne gangen følger opp lovforslaget 
som Speiderstyret fremmet til Speidertinget 
i 2004. Hensikten var da som nå å slå fast 

stemmerettsalder og valgbarhetsalder i roverlaget. 
Ordlyden var derimot slik at den kunne mistolkes 
som en absolutt roveralder. Forslaget falt (96 
stemmer mot, 6 blanke, 6 for). Speidertinget  
oversendte et forslag fra Roverforum om å 
endre ordlyden slik at det kom klart frem hva 
aldersgrensen omfatter. Begrunnelsen fra 
Roverforum var blant annet: 
”Vi vil ikke ha noen aldersbegrensning på begrepet 
rover, men gjøre endringer i rovernes struktur hva 
valg/avgjørelser angår. Vi presiserer at man er en 
fullverdig rover selv om man er over 25 år. Dette 
for å ivareta de yngste sine interesser, for å bevare 
rekrutteringen i de enkelte roverlag.”

På bakgrunn av henstillingen fremmer 
Speiderstyret et nytt forslag som både ivaretar 
Roverforums intensjon med den foreslåtte 
endringen, men med en ordlyd tilpasset forbundets 
øvrige lovtekst.

Lovutvalgets kommentar:
Bestemmelsen innfører en øvre aldersgrense for 
stemmerett- og valgbarhet ved valg av lagleder 
Aldersgrensen stemmer overens med §2-3-2 annet 
ledd om kretstingsrepresentanter, og dermed også 
roverforumsrepresentanter. Det er kun ved valg av 
lagleder at roverlaget er gitt kompetanse av lovene. 
Lovutvalget antar imidlertid at bestemmelsen vil 
nå videre, slik at regelen vil gjelde alle avgjørelser 
roverlaget velger å avgjøre ved avstemning blant 
lagets medlemmer. Det antas også at om laget 
har bestemmelser om at andre verv enn lagleder 
skal velges av lagets medlemmer, vil kun de under 
aldersgrensen være valgbare. 

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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5.2.2 godkjenning av ledere
Endring av § 3-2-4
Forslag fra Speiderstyret

Forslaget lyder:
Dagens paragraf: Kretsstyret godkjenner nye ledere 
i grupper og krets. Korpsstyret godkjenner nye 
ledere i grupper tiknyttet korps og i korpset. Øvrige 
ledere godkjennes av Speiderstyret.

Teksten endres til:
Speiderstyret godkjenner nye ledere i Norges 
speiderforbund.

Speiderstyrets begrunnelse
Ledertreningen i Norges speiderforbund har blitt 
endret, slik at vi nå har Sikkerhetskurs, Lederkurs 
og Programkurs. Etter gjennomføring av de to 
førstnevnte kursene godkjennes man som leder 
i Norges speiderforbund. Det er sentralt at man 
godkjennes som leder i Norges speiderforbund, og 
ikke som leder i en spesiell enhet, krets eller korps. 
Derfor bekreftes også enhver ledergodkjenning av 
forbundet sentralt i henhold til dagens rutiner. 

Ordlyden i Norges speiderforbunds lover er ikke 
oppdatert for å reflektere den endrede praksisen. 
Dette lovforslaget bidrar til en opprydning for å få 
dette på plass. 

Det er Speiderstyrets intensjon at korpsavtalene, 
som regulerer forholdet mellom Norges 
speiderforbund og det enkelte korps, skal kunne gi 
anledning til at det enkelte korps setter tilleggskrav 
for at godkjente ledere i Norges speiderforbund 
skal være ledere i korpset. 

Lovutvalgets kommentar
Det bemerkes at punkt 5.2.3 og 5.2.4 er deler av 
det samme forslaget, og derfor må forslagene 
behandles likt for å unngå selvmotsigelser i lovene. 
Lovutvalget har for øvrig ingen kommentar.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas

5.2.3. kretSStyretS oppgaver
Endring av § 2-3-9
Forslag fra Speiderstyret

Gjeldende ordlyd:
Dagens paragraf (Avsnitt om administrasjon, første 
kulepunkt):
Godkjenner ledere i gruppene og i kretsen

Forslaget lyder:
Setningen strykes fra lovene.

Speiderstyrets begrunnelse
Se kommentarer til endring av § 3-2-4.

Lovutvalgets kommentar
Se over

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas

5.2.4 korpSStyretS oppgaver
Endring av § 2-4-5
Forslag fra Speiderstyret

Gjeldende ordlyd:
Dagens paragraf (Bokstav b): Godkjenne ledere 
i korpsets grupper og i korpset i tråd med 
forbundets og korpsets bestemmelser.

Forslaget lyder:
Setningen strykes fra lovene.

Speiderstyrets begrunnelse
Se kommentarer til endring av § 3-2-4.

Lovutvalgets kommentar
Se over

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas

5.2.5 Suspensjon og eksklusjon av medlemmer
Ny § 3-2-6 og § 3-2-7
Forslag fra Speiderstyret

Forslaget lyder:
§ 3-2-6: Suspensjon av medlemmer
Speiderstyret kan suspendere medlemmer som 
opptrer i strid med forbundets vedtekter eller 
verdigrunnlag. Øvrige organisasjonsledd i Norges 
speiderforbund har ikke anledning til å fatte vedtak 
om suspensjon. 

Suspensjon og lengden på denne vedtas 
av Speiderstyret med alminnelig flertall. 
Suspensjonen kan ikke overstige 1 år. 
Suspensjon kan benyttes før eventuelt vedtak om 
eksklusjon fattes. Den suspenderte kan ikke ha 
lederverv, tillitsverv eller tilsvarende oppgaver i 
suspensjonsperioden. Adgang til arrangementer 
og eiendommer tilsvarer den praksis som føres 
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overfor ikke-medlemmer. 

Den som får en suspensjonssak mot seg, skal 
gis skriftlig varsel om saken og begrunnelsen 
for denne. Varselet skal gis minimum 7 dager 
før avgjørelsen fattes. Før avgjørelsen fattes, har 
vedkommende rett til å komme med skriftlig tilsvar 
innen en nærmere angitt frist på minimum 3 dager 
etter mottatt varsel.

Vedtak om suspensjon kan påklages. Klagen 
behandles av Speiderstyret. Vedtak i klagesak 
om suspensjon fattes med alminnelig flertall. 
Suspensjonen opphører automatisk når 
tidsavgrensningen i vedtaket er utløpt eller om 
Speiderstyret fatter vedtak om det. 
 
Speiderstyret kan fastsette nærmere regler og 
prosedyrer for saksbehandling og ankemuligheter. 

§ 3-2-7: Eksklusjon av medlemmer
Speiderstyret kan ekskludere medlemmer som 
opptrer i strid med forbundets vedtekter eller 
verdigrunnlag. Øvrige organisasjonsledd i Norges 
speiderforbund har ikke anledning til å fatte vedtak 
om ekskludering. 

Eksklusjon av medlemmer vedtas av 
Speiderstyret med 2/3 flertall. Ekskluderingen 
omfatter vedkommendes medlemskap og 
medlemsrettigheter i alle organisasjonsledd i 
Norges speiderforbund. Ekskluderte medlemmer 
kan ikke delta på noe arrangement i regi av Norges 
speiderforbund. Ekskluderte medlemmer kan 
heller ikke være ansatt eller ha tidsbegrensede 
engasjement i noe organisasjonsledd i Norges 
speiderforbund.  

Den som får en eksklusjonssak mot seg, skal 
gis skriftlig varsel om saken og begrunnelsen 
for denne. Varselet skal gis minimum 14 dager 
før avgjørelsen fattes. Før avgjørelsen fattes, har 
vedkommende rett til å komme med skriftlig tilsvar 
innen en nærmere angitt frist på minimum 3 dager 
etter mottatt varsel,. 

Før et vedtak om eksklusjon kan vedtas av Speider-
styret, skal vedkommende gis anledning til å forklare 
seg muntlig. Under den muntlige redegjørelsen er 
Speidersjef, Visespeidersjef og Generalsekretær til 
stede. Vedkommende har anledning til å ha med seg 
en tillitsperson etter eget ønske. 

Vedtak om eksklusjon kan påklages innen en frist 
på to måneder. Klagen behandles av Speiderstyret. 

Vedtak fattes med 2/3 flertall. 

Et tidligere ekskludert medlem kan begjære 
eksklusjonen opphevet. Hvis Speiderstyret har 
behandlet slik begjæring fra samme person siste 
år, kan begjæringen avvises.

Speiderstyret kan fastsette nærmere regler og 
prosedyrer for saksbehandling og klagemuligheter. 

Speiderstyrets begrunnelse:
Speiderstyret har i 2006 arbeidet særskilt med 
retningslinjer og prosedyrer for å sikre klar og 
ryddig håndtering ved tilfeller av seksuelle overgrep 
og/eller grenseoverskridende seksuell atferd som 
måtte bli kjent innen organisasjonen. Det vurderes 
også om det er behov for retningslinjer for andre 
typer uønsket eller skadelig atferd, men dette er 
foreløpig på utredningsstadiet. Speiderstyret mener 
det er helt nødvendig for vår organisasjon å ha 
beredskap i forhold til denne type alvorlige saker.    

I retningslinjer ved anmeldelse av et medlem eller 
en ansatt i NSF, vedtatt av Speiderstyret 18.–
19.03.2006 heter det bl.a.:

”Dersom et medlem eller en ansatt i NSF blir 
anmeldt for forhold begått i eller utenfor NSF som 
omhandler vold, vinningsforbrytelser, overgrep e.l., 
skal vedkommende som hovedregel permitteres 
fra sin stilling eller sitt verv så lenge saken 
etterforskes, vurderes eller behandles. Dersom det 
gjelder et frivillig, ulønnet verv, legges saken frem 
for Speiderstyret som tar beslutningen. Dersom det 
gjelder en ansatt, er det Generalsekretæren som 
tar beslutningen. Speiderstyret holdes orientert.”

Forbundets lover inneholder i dag ingen 
bestemmelse som gir adgang til å suspendere/
permittere eller ekskludere medlemmer. 
Speiderstyret kan imidlertid frata en leder 
ledergodkjenningen, men vedkommende vil 
fortsatt kunne opprettholde sitt medlemskap 
i forbundet om vedkommende ønsker det. Det 
er etter Speiderstyrets mening nødvendig å ha 
en bestemmelse i lovene som gir Speiderstyret 
adgang til å frata et medlem hans medlemskap 
enten for en tidsavgrenset periode (suspensjon) 
eller permanent (eksklusjon) slik at retningslinjene 
og lovene stemmer overens.

Med dette understreker Norges speiderforbund 
at forbundet skal være en trygg arena for 
medlemmene. Det er ingen rettighet å være 
medlem av Norges speiderforbund, men et 
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valg som forplikter. Som medlem av Norges 
speiderforbund forplikter man seg til forbundets 
vedtekter og et klart verdigrunnlag. Da må det 
også være mulig å suspendere eller ekskludere 
medlemmer som ikke holder denne forpliktelsen. 

Forslaget til lovtekst er uvanlig lang og detaljert 
fordi Speiderstyret pga. sakens alvorlighetsgrad har 
valgt å ta de viktigste saksbehandlingsprosedyrene 
med i selve lovteksten. Speiderstyret mener det er 
påkrevd at prosedyrene blir nedfelt i lovteksten på 
denne måten, siden dette dreier seg om vanskelige 
og sensitive saker. 

Lovutvalgets kommentar:
Speiderstyret foreslår å innføre en ny regel 
om suspensjon og eksklusjon av medlemmer.  
Lovutvalget mener at det er naturlig at 
kompetansen i et slikt tilfelle legges til forbundets 
høyeste faste fungerende organ, speiderstyret. 
Lovutvalget mener at klagemulighet inn for 
speidertinget ikke er egnet, ettersom opplysninger 
som kun bør spres i begrenset grad, både om 

medlemmet og en eventuell fornærmet ikke 
bør spres til et såvidt stort organ. Videre møtes 
speidertinget så vidt sjelden at klage ikke vil kunne 
behandles innen rimelig tid. Det kan heller ikke 
sees at det er egnet å innføre et eget organ for 
behandling av slike saker.  

Lovutvalget bemerker at suspenderte vil kunne 
delta på arrangementer på linje med ikke-
medlemmer, men ekskluderte ikke kan delta 
på noen måte. Dette vil gjelde for eksempel 
foreldrearrangementer og åpne arrangementer. 
Når et organisasjonsledd har et publikumsrettet 
arrangement på offentlig allment beferdet sted vil 
imidlertid forbundet i liten grad ha kompetanse til 
nekte en person adgang til stedet.  

Permittering av ansatte vil måtte skje med 
hjemmel i arbeidsmiljøloven og ansees ikke 
omfattet av dette forslaget.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas

5.3 ENDRING AV RETNINGSLINjER

5.3.1 retningSlinjer for 
forBundSkontingent

Forslag fra Old Guides komiteen om redusert 
forbundskontingent for Old Guides medlemmer

Forslagsstillers begrunnelse
Old Guides komiteen skriver i brev av 23.09.05 
følgende:
I vår saksliste for årsmøtet under pkt. 7 hadde 
vi fått inn to forslag fra Bergen og Agder O.G. 
Kontingenten er for høy for O.G. medlemmene. 
Vi er klar over at store kretser som Bergen og 
Vesterlen tar høyeste tillatte kretskontingent, 
derfor blir kontingenten ekstra høy for mange. De 
fleste av våre medlemmer er pensjonister, mange 
er minstepensjonist og har gjerne vært speider fra 
de var 8 år, nå er flere over 90 år og har en livslang 
speidertid og speiderkontingent bak seg. Under 
drøftingen kom det grem forslag om Speiderbladet 
kunne sløyfes til oss, og på den måten redusere 
kontingenten. Vi gikk til avstemning: 39 av 68 
stemte for at vi i O.G. komiteen måtte jobbe for å få 
nedsatt kontingent.

Speiderstyrets kommentar
Retningslinjer for forbundskontingent 
fastsettes av Speidertinget. Retningslinjene 

inneholder i dag ingen bestemmelser om 
redusert forbundskontingent for spesielle 
medlemskategorier, med unntak av en 
husstandsmoderasjon. De to første medlemmer 
av husstanden betaler full forbundskontingent, 
mens øvrige medlemmer i en husstand betaler ½ 
forbundskontingent.

Det er i dag ca 200 Old Guides medlemmer 
fordelt på 26 Old Guides grupper. Medlemmer 
over 70 år dekkes ikke av forbundets kollektive 
ulykkesforsikring. Disse får derfor en 
reduksjon i forbundskontingenten på 35 kroner, 
noe som tilsvarer kontingentens andel av 
forsikringspremien. Det er i dag 280 medlemmer 
som omfattes av denne ordningen, og det antas at 
mange av disse også er Old Guides medlemmer. 

Speiderstyret ser det som uheldig å skulle 
innføre graderte satser for forbundskontingent 
for ulike medlemskategorier. Krav om redusert 
forbundskontingent fra en medlemskategori 
vil kunne medføre tilsvarende krav fra andre 
medlemsgrupper.

Norges speiderforbund er en barne- og 
ungdomsorganisasjon, og sammenlignet med en 
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rekke andre organisasjoner har vi en relativt lav 
forbundskontingent som det bør være mulig for alle 
voksne medlemmer å betale.

En egen kontingentsats for spesielle 
medlemskategorier fører også til behov for nye 
tilpasninger i medlemssystemet med tilhørende 
ekstra kostnader og større muligheter for feil på 
data som legges inn i databasen. 

De administrative merkostnadene med å 
vedlikeholde et system hvor Old Guides 
medlemmer ikke skal ha tilsendt medlemsbladet 
vil koste minst like mye som utsendelse av bladet 
til disse medlemmene. 

Speiderstyret innstiller:
Forslaget vedtas ikke. 

5.3.2 retningSlinjer for 
forBundSkontingent

Forslag fra 1. Horten speidergruppe og Vestfold 
krets om redusert forbundskontingent for 
studenter.

Forslaget lyder:
Norges speiderforbund innfører redusert 
medlemskontingent for studenter. Kontingenten 
settes til det forbundet har i kostnader pr. slike 
medlemmer.

Forslagsstillers begrunnelse
Forslagsstillers begrunnelse fremkommer av 
følgende brev fra 1. Horten speidergruppe v/
troppsleder Kurt Vidar Gundersen til kretsstyret 
Vestfold krets, datert 26. oktober 2005:
”Anmodning til kretsstyret for å få flere ungdommer 
til å fortsette som speidere!

Vestfold krets har tidligere vært med på forslag 
om dette. Senest på speidertinget i Bodø i 1998 falt 
forslaget med knapp margin.

Jeg forstår godt at ungdom, og ikke minst 
foreldrene som gjerne betaler, ikke finner å ville 
bruke 5 – 600 kr. Pr. år bare for å opprettholde 
medlemskapet mens de studerer.

I mange tilfeller kommer disse ikke tilbake som 
speider(leder) når de er ferdig med studiene. Jeg 
trur at dette i mange tilfeller er fordi de allerede 
er ute av miljøet. Ved å holde kontakten med 
våre unge speidere (ofte ledere) så har vi langt 

større sjanse for at disse kommer tilbake til 
organisasjonen. Det er ikke sikkert at de kommer 
tilbake til den opprinelige speidergruppa, men 
med litt aktiv oppfølging fra forbundet bør det være 
mulig å skaffe mange grupper nye medlemmer.

Økonomisk bør det ikke være det store løftet for 
forbundet. En kontingent for studenter bør kunne 
dekke de faktiske utgifter (forsikring + litt adm. 
kostnader). De aller fleste av dagens studenter 
har tilgang til internett. Det vil derfor bl.a. ikke 
være nødvendig å sende Speideren til disse 
medlemmene.

Selvsagt vil forbundet på denne måten miste noen 
inntekter ettersom noen allerede i dag fortsetter 
som speider mens de er studenter. Men jeg trur 
at vi på sikt absolutt vil ta dette igjen. Ikke minst 
er jeg overbevist over at mange speidergrupper på 
denne måten vil kunne få nye speiderledere.”

Brev fra Vestfold krets til Norges speiderforbund 
datert 25. februar 2006:
Vedlagt ligger forslag fra 1. Horten speidergruppe 
til speidertinget. Vestfold krets ber om at forslaget 
behandles av forbundskontoret og fremmess for 
speidertinget. Ta i den sammenheng i betraktning 
følgende innspill fra kretsstyret i Vestfold krets.

Vestfold krets ønsker at forbundskontoret søker å 
innføre en løsning som medfører at det er mulig 
å være knyttet til NSF som studentmedlem ihht. 
forslag innsendt fra 1. Horten speidergruppe.

Vestfold krets ønsker samtidig at forbundskontoret 
samtidig foreslår hvilke kvalifikasjonskriterier 
for den nye kategorien medlemskap, samt nivå 
for medlemsavgiften. Forbundskontoret bør 
også foreslå mulige løsninger for nødvendig 
administrasjon. 

Vestfold krets foreslår at medlemsavgiften for den 
nye kategorien ikke overstiger 250 kroner.

Forbundskontoret bes uttale seg om de 
økonomiske konsekvenser sett i forhold til 
muligheten for økt medlemsmasse som følge av 
forslaget.

Speiderstyrets kommentar:
Retningslinjer for forbundskontingent 
fastsettes av Speidertinget. Retningslinjene 
inneholder i dag ingen bestemmelser om 
redusert forbundskontingent for spesielle 
medlemskategorier, med unntak av en 
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husstandsmoderasjon. De to første medlemmer 
av husstanden betaler full forbundskontingent, 
mens øvrige medlemmer i en husstand betaler ½ 
forbundskontingent.

Forbundskontingenten er i dag 360 kroner. 
Kretsene har i tillegg anledning til å ta inntil 
180 kroner (50 % av forbundskontingenten) 
som kretskontingent. I tillegg kommer 
gruppekontingenten som varierer stort fra gruppe 
til gruppe.

Pr. 31.12.05 hadde forbundet ca 1.450 medlemmer i 
alderen 18 – 25 år. Det antas at de fleste studenter 
befinner seg i denne aldersgruppen. Dersom 
en skal innføre en egen medlemskategori for 
studentmedlemmer, vil det enkleste være å la 
denne omfatte alle innenfor et gitt aldersspenn. 
Andre løsninger vil bli for tungvint å administrere.

De direkte medlemsavhengige kostnader som 
er knyttet til hvert enkelt medlem beløper seg 
til rundt 125 kroner pr. år, eller ca 35 % av full 
medlemskontingent. Dette omfatter betaling for 
forsikringspremie (kollektiv ulykkesforsikring/
ansvarsforsikring for ledere), produksjon/utsending 
av Speideren, utsending/administrasjon knyttet 
til utsending av medlemsgiro, kontingent til 
verdensforbundene og administrasjon knyttet til 
vedlikehold av sentralt medlemsregister. 

Det er imidlertid viktig å huske på at 
medlemskontingenten er med å dekke en rekke 
andre fellestiltak knyttet til bl.a. programarbeid, 
ledertrening, informasjonsarbeid, etc. som kommer 
alle medlemmer i forbundet til gode. 

En reduksjon i forbundskontingenten for 
studentmedlemmer vil ha betydning for forbundets 
driftsbudsjett. Dersom en antar at dette vil omfatte 
rundt 1.450 medlemmer, og en setter kontingenten 
for disse til 250,- kroner, gir dette en redusert 
inntekt på Kr. (360 - 250) x 1.450 = Kr. 159.000 
kroner. 

Speiderstyret ser det som uheldig å skulle 
innføre graderte satser for forbundskontingent 
for ulike medlemskategorier. Krav om redusert 
forbundskontingent fra en medlemskategori 
vil kunne medføre tilsvarende krav fra 
andre medlemsgrupper. Graderte satser for 
medlemskontingent medfører også ekstra 
arbeid og kostnader knyttet til tilrettelegging og 
administrasjon av ordningen.

Speiderstyret mener også at det vil være vanskelig 
å få til en rettferdig praktisering av en slik ordning. 
Det er heller ikke alle i denne aldersgruppen som 
er studenter eller de er det bare deler av tiden. 
Det vil ikke være rett at de skal nyte godt av en 
slik rabatt i forhold til andre medlemmer. Mange 
studenter har arbeidsinntekt ved siden av studiene, 
og det er vanskelig å innføre en ordning hvor en 
skiller mellom studenter med liten og normal 
betalingsevne.

Forbundskontingenten til Norges speiderforbund 
er ikke spesielt høy sammenlignet med andre 
organisasjoner. Medlemskapet for den enkelte 
er normalt knyttet til en speidergruppe, og det 
er gruppene som i størst grad bidrar til den 
opplevelsen av speiding dom medlemmene får. 
Det er derfor viktig at gruppene har et så godt 
tilbud til alle sine medlemmer at de vil prioritere 
å opprettholde sitt medlemskap også når de har 
begynt å studere.

Den enkelte gruppe og krets har innenfor 
gjeldende ordninger mulighet til å praktisere en 
redusert gruppe- og kretskontingent for enkelte 
medlemskategorier, bl.a. for rovere, ledere og 
direkte medlemmer (den såkalte kontingent 2-
satsen). Denne ordningen vil imøtekomme ønsket 
om å gi en redusert samlet medlemskontingent 
for studenter, og kan tilpasses situasjonen i den 
enkelte gruppe/krets.

Speiderstyret innstiller:
Forslaget vedtas ikke
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Sak 7.1 • Manifest om Miljø, forbruk 
og rettferdighet i NSF

1. INNLEDNING

Norges speiderforbunds verdigrunnlag peker 
flere steder på viktige områder rundt miljø, 
forbrukeradferd og rettferdighet. 

Dessverre ser vi at vi i praksis ikke er gode 
nok til å gjennomføre miljøtankene i forbundet, 
verken på sentralt, regionalt eller lokalt nivå. Vi 
mangler for eksempel klare tips og retningslinjer 
for gjennomføring av grønne arrangementer, 
vi er for dårlige til å handle rettferdige varer, 
og vi har en lang vei å gå med å tenke økologi. 
Som friluftsorganisasjon er det et tankekors at 
mesteparten av grønnsakene vi forbruker på 
speiderleire og turer er kjørt på lastebil fra Sør-

Europa. Dette medfører store miljøødeleggelser 
på viktige natur- og friluftsområder. 

Miljø, forbruk og rettferdighet henger altså 
sammen med speidingen i sin grunnform. 
Speidere som skal ta aktivt ansvar i samfunnet 
må vurdere disse spørsmålene. Speiderstyret 
mener derfor at et manifest vedtatt av 
Speidertinget vil kunne være med å være 
klargjørende i disse prosessene.

Speiderstyret fremmer her et forslag til et 
manifest om Miljø, forbruk og rettferdighet i NSF, 
for å slå fast en del prinsipper for forbundet.

2. MER ENN MILjØ

Speiderstyret vedtok i 2001 en Miljøstrategi for 
NSF. Det er vel trygt å si at denne strategien er 
meget lite kjent i forbundet – sentralt og lokalt. 
Miljøstrategien fra 2001 er en ren miljøstrategi som 
omtaler miljøtiltak som miljøfyrtårnsertifisering 
og grønne leirsteder. Forarbeidene til strategien 
har også referanser til LA21-erlæringen og 
Miljøheimevernets tilslutningserklæring som begge 

tar utgangspunkt i ”bærekraftig utvikling”. Dette 
omfatter i dagligtale også forbrukerspørsmål som 
rettferdig handel. 

Speiderstyret ønsker at NSF har en helhetstanke 
for Miljø, forbruk og rettferdighet. Disse tre 
begrepene brukes ofte samlet, og gir et godt bilde 
av problemstillingene rundt ”bærekraftig utvikling”. 

3. HVORFOR ”MANIFEST”

Ordet ”manifest” betyr ”programerklæring” eller 
”offentlig erklæring”. Speiderstyret mener derfor 
at begrepet er godt å bruke på et overordnet 
dokument der vi slår fast speidingens holdninger 
til problemstillingene rundt Miljø, forbruk og 
rettferdighet. 

Manifestet for miljø, forbruk og rettferdighet har et 
tett samspill med forslaget til strategiske områder, 
og særlig Samfunnsansvar. Men manifestet er 
mer enn et tiltak innenfor en strategisk plan. 

Manifestet er en tydeliggjøring av verdiggrunnlaget 
i speidingen. Derfor ønsker Speiderstyret at det 
vedtas for seg.

Manifestet er bygget opp med konkrete 
henvisninger til Speiderloven, noen utsagn om 
dagens situasjon og hva vi som speidere kan gjøre 
for å bedre situasjonen. Ordbruken ”i størst mulig 
grad” er brukt for å vise at vi her handler i tråd med 
speiderløftets ”etter beste evne”. Enhver forbedring 
i adferd vil være bedre for jorden. 

Speidertinget 2006 SAK 7 Andre forslag
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4. HVA VIL MANIFESTET MEDFØRE

Manifestet vil forhåpentligvis vekke noen tanker 
hos medlemmene våre. Men et slikt overordnet 
dokument vil neppe i seg selv føre til endret 
adferd hos mange. Manifestet må derfor følges 
opp av ulike konkrete tiltak. 

Noen av tiltakene vil i alle fall på kort 
sikt medføre noe høyere kostnader for 
organisasjonen og/eller deltagere. For 
eksempel vil innkjøp av ”kortreist”, 
økologisk og rettferdig mat medføre at 
innkjøpskostnadene vil gå noe opp. Hvor mye 
er vanskelig å anslå i kroner og øre. Uansett 
mener Speiderstyret at dette er en kostnad vi 
må ta.

Under er det listet opp noen eksempler på 
mulige tiltak som kan gjennomføres etter at et 
slikt manifest er vedtatt. 

Styre og administrasjon
Miljøfyrtårnsertifisering av forbundskontoret
Bruk av fair-trade produkter som f. eks Max 
Havelaar-kaffe
Krav til miljøvennlig transport – for eksempel 
bruk av transportører som garanterer lave 
utslipp og kjøp av klimakvoter for flyvning fra 
www.mittklima.no/
Gjennomgang av underleverandører 
for å sørge for at vi bruker mest mulig 
miljøvennlige produkter f.eks. på trykk, papir 
ol.

>
>

>

>

Leirsteder
Retningslinjer for grønne leirsteder utarbeides 
Bruk av fair-trade produkter forenkles ved at 
man har oversikt over lokale leverandører
Vi forsøker å bruke mest mulig lokale 
leverandører for å minske transportdistanser og 
klimautslipp
Gjøre sårbarhetsanalyser av områdene rundt 
sentrale leirsteder (og tilby sjekklister for 
kretser/grupper) for å sikre at brukere vet hvor 
de kan gå og ikke bør gå for å opptre mest mulig 
miljøbevisst. For eksempel oversikt over viktige 
hekkeplasser ved Ingelsrud.

Sentrale arrangementer
Miljøfyrtårnsertifisering av Speidertinget og 
Landsleire
Retningslinjer om grønne arrangementer 
utarbeides og implementeres (er delvis gjort av 
Grønn Hverdag, DNT har noe tilsvarende)
Bruke/oppfordre til bruk av fair-trade produkter/
miljøvennlige/økologiske produkter
Gjenbruk av leirutstyr

Program
Programforslag innarbeides i trenings-
programmet. Hjelpestoff legges ut på 
Speiderbasen.
Miljøsteget for ungdom – utarbeides sammen 
med Grønn Hverdag
Egne nasjonale prosjekter til 
treningsprogrammet for å sette ytterligere fokus. 

>
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

5. RESSURSER:

Wosms hefte om Speiding og miljøarbeide: 
http://worldnet.scout.org/resource_centre/
environment

Miljøvern i speiderarbeidet, tipshefte fra 1999: 
http://www.kirken.no/miljo/dokumenter/ferdig_
tipshefte.doc

Nettverk for natur og miljø i Kirken:  
http://www.kirken.no/miljo/

Speiderbasen:
Eks på aktiviteter lagt inn i speiderbasen for 

vandrere under samfeng. http://dons.nsf.scout.
no/portal/page?_pageid=53,41483&_dad=portal&_
schema=PORTAL

DNTs strategi for miljøarbeid i egen virksomhet: 
http://www.turistforeningen.no/index.php?fo_
id=3251

Speiderstyret innstiller:
Det foreslåtte forslag til manifest om miljø, forbruk 
og rettferdighet i Norges speiderforbund vedtas. 



Manifest om Miljø,  
forbruk og rettferdighet 
i Norges speiderforbund

Nature study will show you how full of beautiful and  
wonderful things God has made the world for you to enjoy...  

Try to leave this world a little better than you found it

Baden-Powell, Last Message to the Scouts of the World

« »

innledning
Norges speiderforbund sitt engasjement 
for miljø, forbruk og rettferdighet forankres 
i speiderbevegelsens verdigrunnlag og i 
Speidermetoden. 

Norges speiderforbund og våre medlemmer skal 
opptre som gode ambassadører for miljø, forbruk 
og rettferdighet både lokalt, regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt. 

Samfunnsansvar skal vises i praksis, ikke bare 
snakkes om. Vi skal handle lokalt for å ta vårt 
globale ansvar for en bærekraftig utvikling: 

miljØ
En speider kjenner naturen og verner om den 
(Speiderlovens § 6)

Vår troverdighet som samfunnsaktør og 
friluftslivsorganisasjon avhenger av at vi reduserer 
miljøbelastningene fra egen virksomhet til et 
minimum. 

Speidere skal i størst mulig grad velge det mest 
miljøvennlige alternativ. Fordi det er enklere å 
forebygge enn å reparere skal speidere arbeide 
aktivt for miljøvern. 

forBruk
En speider er nøysom og prøver å klare seg 
selv. (Speiderlovens § 9)

Vi er i Norge i en situasjon hvor vi kan velge. 
Dette gir oss et stort ansvar som vi alle må 
være oss bevisst. Vi må redusere forbruket vårt 
om fattige mennesker skal gis mulighet til øke 
sitt, og vi samtidig skal klare å bevare jorden.

Speidere skal i størst mulig grad tenke 
på gjenbruk og ressursutnyttelse ved 
innkjøp, transport, energiøkonomisering og 
avfallshåndtering i hverdagen og i speidingen. 

rettferdigHet
En speider arbeider for fred og forståelse 
mellom mennesker. (Speiderlovens § 10)

En rekke av de varene vi kjøper i 
dagligvarebutikkene, er produsert under sterkt 
kritikkverdige økologiske og sosiale forhold. 
Bevisste valg vil presse frem endringer. 

Speidere skal i størst mulig grad bruke 
rettferdige varer. Vi er villige til å ta den 
ekstra kostnaden det innebærer å kjøpe 
disse varene. 
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Sak 7.2 • LANDSLEIRINTERVALL

Forslag fra Follo krets

Forslaget lyder:
”Neste landsleir i NSF regi arrangeres sommeren 
2011.  Speiderstyret pålegges å gjøre fremstøt 
ovenfor KFUM-KFUK for å få til en felles 
jubileumsleir i fm at speidingen i Norge kan feire 
sitt 100 års jubileum i 2011.

Sommeren 2009 arrangeres det regionalleire. 
Speiderstyret skal sammen med kretsene gjøre 
en hensiktsmessig oppdeling av regionene gjerne 
i tråd med ledertrenerregionen vi har i dag. Etter 
landsleiren 2011 skal det taes stilling til om 
regionalleire skal avløse kretsleire og frekvensen av 
landsleire vurderes.

Forslagsstillers begrunnelse:
I lang tid før leiren er hovedfokus rettet mot 
landsleiren og stor del av organisasjonens mest 
aktive medlemmer blir knyttet opp mot dette 
arrangementet. Under planlegging og oppkjøringen 
til fri:05 fikk vi høre at det var vanskelig å rekruttere 
til stab. Landsleir er et fint arrangement, men 
mye av det aktive speiderarbeidet gjøres i 
tilknytning til helt andre aktiviteter og disse kan 
lett bli skadelidende hvis nøkkelressurser ikke er 
tilgjengelige. De Fleste kretser er også godt i gang 
med planlegging av kretsleir i 2007. 

Å ta en ”pust i bakken” etter fri:05 og lage et større 
gap frem til neste landsleir vil gjøre det mulig å 
konsentrere ressursene om andre oppgaver i denne 
perioden. 

Videre vil en landsleir i 2011 sammenfalle med 100 
års jubileumet for speidingen i Norge. Og kunne 
vi i tillegg få til en felles mønstring med KFUM-
KFUK kunne det blitt en kjempe leire som en verdig 
markering.  

Regionalleire vil ha en størrelse som kan håndteres 
omtrent som en stor kretsleir i dag.  Det vil gi 
muligheten for mange nye til å prøve seg i litt 
mindre skala før den store leiren.  Allerede i dag er 
den mange kretser som samarbeider om kretsleir 
og vi tror det kan være en positiv måte å arrangere 
en mellomstor leir på.

Regionene har kommet i gang med ett godt 
samarbeid på kurs, og bør derfor få mulighet til å 
videreutvikle samarbeidet ytterligere.  

Dette bør sees på som en prøve og bli gjenstand for 
en kritisk vurdering etter landsleiren i 2011, hvor 
organisasjonen involveres aktivt i avgjørelsen.”

Speiderstyrets kommentar
Speiderstyret har i sitt arbeid med strategiske 
planer også valgt å stille spørsmål ved 
frekvensen på forbundets landsleire og etter en 
helhetsvurdering vedtatt en 3-års syklus. Nå 
foreligger et forslag om å arrangere neste landsleir 
først i 2011 – altså 6 år etter fri:05.

Speiderstyret har vært opptatt av at en landsleir 
ikke bare skal være en stor, enkeltstående 
opplevelse, men en integrert del av Norges 
speiderforbunds strategiske arbeid. I det 
strategiske arbeidet vil en landsleir bl.a. bidra med 
følgende aspekter:

Generell fokus på strategiske områder 
I mandatet til leirkomiteene har det for 
de siste landsleirer vært viktig å trekke 
inn NSFs fokusområder. Dette var også et 
faktum for fri:05, hvor friluftsliv/villmarksliv, 
samfunnsengasjement og tropp var viktige 
premisser for leirkomiteens arbeid. En landsleir 
bidrar dermed til økt fokus og kjennskap rundt 
NSFs hovedområder.

Vekst 
Speiderstyret mener store, fengende 
arrangementer for speidere i tropp, særlig 
for aldersgruppen 13-16 år, er positivt for 
medlemsveksten. Erfaringer fra bl.a. England 
viser også at store arrangementer med 
opplevelse av fellesskap bidrar til å beholde 
medlemmer. En landsleir er definitivt en 
stormønstring som bidrar til fellesskapsfølelse.

Markedsføring 
En landsleir bidrar til både 
medieoppmerksomhet og ikke minst en 
anledning til markedsføring overfor NSFs 
partnere både innenfor det offentlige og det 
private næringsliv.

Programutvikling 
Norges speiderforbund har bevisst benyttet 
landsleiren som en arena for videreutvikling. 
2001 Urban gjorde mye nybrottsarbeid innenfor 
samfunnsengasjement som i dag gjenfinnes i 
Speiderbasen. Fri:05 tok store skritt når det bl.a. 
gjelder utvikling av haiken som en opplevelse ut 

>

>

>

>
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over det å gå på tur. Speiderbasen har også blitt 
videreutviklet basert på aktivitetene på fri:05. 

Ledertrening 
Fri:05 var den første landsleiren med en 
storsatsning på ledertrening (En innsats 
ble gjort på 2001 Urban også). Dette ble en 
av de store suksessene på leiren. Norges 
speiderforbunds fremtid avhenger i vesentlig 
grad av kvaliteten på våre ledere og videre det 
produktet de leverer lokalt i gruppene. Flere 
steder er det en utfordring å få ledere på kurs. 
Den massemønstringen som ble demonstrert på 
fri:05 viser hvilket potensial en landsleir har når 
det gjelder å møte utfordringen med lederkvalitet 
i Norges speiderforbund.

Fornying generelt 
De siste landsleirene har også vist at slike 
arrangementer bidrar til en fornying på en 
bredere basis. Mye av fornyingsarbeidet som 
er gjort i Norges speiderforbund de siste årene 
er initiert i forbindelse med landsleirer. Dette 
gjelder for eksempel områder som profilering og 
kommunikasjon.

Kretsleirer og korpsleirer.
Både kretsleirer og korpsleirer har i dag en 4-års 
syklus. Alle kretser har per i dag kretsleir samme 
år, og neste kretsleirår er 2007. De fleste kretser 
går i dag sammen om å arrangere kretsleire, slik at 
disse etter hvert får mer og mer preg av regionale 
leirtilbud. Få kretser har rene kretsleire. Både 
en 3-års syklus på landsleire og neste landsleir 
i 2011 medfører at kretser og korps bør vurdere 
intervallene på sine leire. 

Noen organisatoriske aspekter
Hver landsleir har en ansatt prosjektleder på 
forbundskontoret. Denne stillingen strekker seg 
over omtrent 3 år (Forberedelser, gjennomføring 
og etterarbeid). En 3-års syklus på landsleirer 
ville dermed gi mulighet for en større kontinuitet 
og erfaringsoverføring innenfor det profesjonelle 
apparatet. Dette betyr ikke nødvendigvis at det 
forutsettes kontinuitet i prosjektlederrollen, 
men en større mulighet til en viss overlapp og 
erfaringsoverføring i organisasjonen. 

I landsleirrapporten etter fri:05 kan det i 
leirkomiteens sluttord leses: ”Hadde landsleirene 
vært arrangert hyppigere, for eksempel med 3 

>

>

års mellomrom, ville erfaringsoverføring fra ett 
prosjekt til neste vært enklere; all den tid det neste 
prosjektet ville ha startet opp omtrent samtidig 
med at den forrige leirkomiteen avslutter sitt 
arbeid. En annen fordel med kortere tidsintervaller 
er at dette kunne gitt muligheter for å etablere et 
fast leirsekretariat ved forbundskontoret, noe som 
ville forsterket erfaringsoverføringen og høynet 
kvaliteten på arbeidet”.

Fri:05 ga oss mange erfaringer når det gjelder 
rekruttering av stab. Dette er aspekter som 
en fremtidig landsleirkomité må vurdere nøye. 
Samtidig var det en stor overvekt av positivitet 
blant stabsdeltagerne under fri:05, og en rekke 
av de sentrale aktørene har presisert at de gjerne 
kunne tenke seg nye leirutfordringer basert på 
opplevelsene under sist landsleir. Her har vi mye 
kunnskap og velvilje å bygge videre på. 

Oppsummering
Landsleire er et viktig strategisk virkemiddel 
både for å oppnå vekst, utvikle program og 
høyne lederkvaliteten. Det er viktig for Norges 
speiderforbund at våre medlemmer opplever 
det å delta på leir hver sommer, og landsleir i 
særdeleshet i løpet av speidertiden. Ved en 3-
års syklus opplever speiderne en landsleir som 
stifinner og en som vandrer.

En landsleir krever en god del menneskelige 
ressurser, men den gir også mye tilbake til 
den enkelte som engasjerer seg. Norges 
speiderforbunds landsleirhistorie har i stor grad 
vist at landsleirer samler medlemmer og bygger 
selvtillit i bevegelsen. En forutsetning for en fortsatt 
vellykket landsleirhistorie er at landsleirene 
fortsetter som en integrert del av det strategiske 
arbeidet i Norges speiderforbund, og ikke blir en 
”organisasjon på siden av det daglige arbeidet”. På 
den måten får vi utnyttet arbeidet som legges ned 
til økt hastighet fremover. 

Basert på dette mener Speiderstyret at Norges 
speiderforbund ikke bør vente 6 år før neste 
landsleir arrangeres. Gjennomsnittlig tid i tropp 
tilsier at en rekke speidere aldri opplever en 
landsleir med et landsleirintervall på 6 år. Ved en 
3-års syklus vil tilbudet om landsleir nå en langt 
større prosentandel av de som velger å være 
medlem av Norges speiderforbund. 
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Speiderstyret anbefaler derfor at vedtaket om 
3-års syklus og således neste landsleir i 2008 
opprettholdes. Dette innebærer i likhet med det 
innsendte forslaget at det også blir arrangert 
jubileumsleir i 2011.

Speiderstyret innstiller:
Forslaget vedtas ikke
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SAK 8 • VALG

 
SPEIDERTINGET INVITERES TIL VALG.
Speidertinget skal velge speidersjef, visespeidersjef 
og fem medlemmer til Speiderstyret for to 
år, ett medlem til lovutvalget for seks år, fire 
representanter til representantskapet i Speidernes 
fellesorganisasjon for to år, to ordstyrere for 
Speidertinget 2008, fem medlemmer til valgkomité 
for Speidertinget 2008, revisor for to år og 
forbundets representant til generalforsamlingen i 
Speider-Sport A/L for 2007 og 2008.

Valgkomiteen for Speidertinget 2006 har bestått av:
Ingrid Nordbø(leder)
Tor Corneliussen
Inger Elise Engelstad
Gry Walderhaug Grimsrud
Håvard Djupvik. 

Håvard Djupvik gikk ut av valgkomiteen da han sa 
seg villig å stille som kandidat til Speiderstyret.

Grupper, kretser og korps har vært oppfordret 
til å fremme forslag til kandidater til 
speidersjef, visespeidersjef, Speiderstyret, 
Lovutvalget og representantskapet i Speidernes 
fellesorganisasjon. Valgkomiteen har forespurt 
alle foreslåtte kandidater og også forespurt andre 
kandidater.

Speiderstyret har forberedt de øvrige valgene.

fØlgende kandidater Stiller til valg:

8.1 Valg av speidersjef for to år
Kandidat er:

Lars Atle Andersen, Vesterlen krets

Valgkomiteen innstiller:
Lars Atle Andersen

8.2 Valg av visespeidersjef for to år
Kandidater er:

Lars Flateby, Follo krets
Solveig Schytz, Follo krets

Valgkomiteen innstiller:
Solveig Schytz

>
>
>
>
>

>

>

>
>

>

8.3 Valg av fem medlemmer til Speiderstyret for 
to år
Kandidater er:

Anders Røberg-Larsen, Oslospeiderne
Anna Røed, Oslospeiderne
Bjørn Jarle Røberg-Larsen, Oslospeiderne
Christen A. Larsen, Hordaland krins
Hanne Birthe Hulløen, Grenland krets
Hanne Mette Lundberg, Hedmark krets
Håvard Djupvik, Romerike krets
Jonny Oluf Hansen, Sørlandet krets
Knut Slettebak, Vesterlen krets
Lars Flateby, Follo krets
Odd Westersjø, Vesterlen krets

Valgkomiteen innstiller:
Hanne Mette Lundberg
Anna Røed
Håvard Djupvik
Knut Slettebak
Lars Flateby

8.4 Valg av ett medlem til Lovutvalget for seks år
Kandidat er:

Øivind Berg Larsen, Oslospeiderne

Valgkomiteen innstiller:
Øivind Berg Larsen

8.5 Valg av fire representanter for to år til 
representantskapet i Speidernes   
fellesorganisasjon
Kandidater er:

Carsten H. Pihl, Oslospeiderne
Elin Edda Seland Augustdottir, Romerike krets
Karin Thompson, Oslospeiderne
Sven Bjørn Lilleslåtten, Follo krets
Svein Otto Aure, Sunnmøre krets

Valgkomiteen innstiller:
Carsten H. Pihl
Elin Edda Seland Augustdottir
Karin Thompson
Sven Bjørn Lilleslåtten
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8.6 Valg av to ordstyrere for Speidertinget 2008

Speiderstyret innstiller:
Martine Løvold, Oslospeiderne
Bjørn Harald Hamre, Romerike krets

8.7 Valg av fem medlemmer til Valgkomiteen for 
Speidertinget 2008

Speiderstyret innstiller:
Merete Bodahl-Johansen, Fredrikstad krets
Kristin Grimstad, Sør-Trøndelag krets
Gry Walderhaug Grimsrud, Asker og Bærum 
krets
Svein Otto Aure, Sunnmøre krets
Andreas Eikrem Bjørndalen, Grenland krets

>
>

>
>
>

>
>

8.8 Valg av revisor for to år

Speiderstyret innstiller:
Statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland,  
BDO REVICO Oslo DA

8.9 Valg av representant til generalforsamlingen i 
Speider-Sport AL for 2007 og 2008

Speiderstyret innstiller:
Speidersjefen. Speiderstyret gis fullmakt til å 
utpeke en personlig vararepresentant    
dersom Speidersjefen får forfall.

>

>

KANDIDAT TIL SPEIDERSjEF

– Tidligere speidererfaring? 
– Leder i flokk og tropp i flere 
speidergrupper. Har drevet speiding i 
både Vestfold, Trondheim og Vesterlen. 
4 år som Speiderstyremedlem. Fokus 
på internasjonalt arbeid og strategi. 
4 år som IC WOSM. Er ledertrener og 
driver aktiv veiledning av unge ledere i 
Tasta

– Hvorfor er du en god kandidat?
– Speidertinget tar nå viktige 
strategiske grep. Deretter skal tiltakene 
prioriteres og iverksettes. I 4 år har 
jeg jobbet med strategien til Norges 
speiderforbund. Det ligger mange 
tanker bak de strategiske områdene, 

og jeg mener at jeg har både kunnskap 
og erfaring til å drive denne viktige 
prosessen videre. Perioden vi går inn i 
vil også være preget av 100-års jubileet 
til speiderbevegelsen. Jeg har deltatt 
aktivt i planleggingen, og er forberedt 
på å jobbe intensivt for at dette skal bli 
en opplevelse for hele speider-Norge. 
Utenfor speiderbevegelsen leder jeg et 
kontor på 35 konsulenter i Det Norske 
Veritas. Hovedfokuset mitt er utvikling 
og vekst, en erfaring som jeg mener at 
jeg kan få god bruk for som speidersjef. 
Jeg tror og håper at jeg kan bidra med 
inspirasjon og kunnskap slik at Norges 
speiderforbund beveger seg et godt 
steg videre de neste 2 årene.

Navn: Lars Atle Andersen • Alder: 33 • Gruppe: Tasta, Vesterlen krets

Presentasjon av kandidatene
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KANDIDATER TIL VISESPEIDERSjEF

– Tidligere speidererfaring? 
– Jeg har blant annet erfaring 
som speider i Molde MS/ 3.Molde, 
flokkleder, troppsassistent, troppsleder, 
lagassistent, lagleder, gruppeleder(3.
Molde, 1.Mandal Sjø, 1.Grorud, 1.Ås), 
medlem av kretsstyret i Oslo Lillomarka 
krets, troppsassistent ved jamboreen 
i Chile 1999, ledertrener fra 2002(Oslo 
Lillomarka krets/ Follo krets), Trekløver 
Gilwell-treningen 2004, aktiv i nettverk 
for samfunnsengasjement siden starten 
i 2003, diverse stabsoppgaver ved 
ulike leire, programsjef og medlem av 
landsleirkomiteen for fri:05.

– Hvorfor er du en god kandidat?
– Fordi jeg er engasjert og brenner for 
det NSF står for, og har høy motivasjon 
for å gjøre en god jobb i speiderstyret. 

Jeg har bred speidererfaring fra ulike 
grupper og kretser og med små og 
store prosjekter i speidersammenheng, 
samt styreerfaring fra andre frivillige 
organisasjoner. Jeg har trygghet på 
eget ståsted, på de grunnleggende 
verdiene, og har visjoner for NSF 
som organisasjon. Jeg mener at NSF 
trenger et handlekraftig speiderstyre 
som kan ta viktige og strategiske 
avgjørelser, men også at det er veldig 
viktig at de avgjørelser som tas er tuftet 
på grundige tilbakemeldinger fra de 
ulike organisasjonsleddene: Åpenhet 
og synlighet omkring diskusjoner og 
prosesser som foregår er viktig, at 
ledere og speidere opplever at de blir 
spurt, - og at de blir hørt, også mellom 
speidertingene.

Navn: Solveig Schytz • Alder: 30 år • Gruppe: 1. Ås, Follo krets

– Tidligere speidererfaring? 
– Flokkspeider, troppspeider, rover, 
lagleder, flokkleder, troppsleder, 
gruppeleder, kretsstyremedlem, 
visekretsleder, kretsleder.

– Hvorfor er du en god kandidat?
– I hele mitt speiderliv har jeg vært 
aktiv i min lokale speidergruppe, og 
har god kontakt med de utfordringer 
gruppene sliter med. Arbeidet som det 
sittende styret har startet og som det 

kommende styret skal jobbe videre med 
for langtidsplan og strategi, vil være 
viktig for NSF i mange år fremmover. 
Skal vi lykkes i å fornye NSF, er det 
veldig viktig at hele organisasjonen 
føler dette har betydning og at de stiller 
seg bak de vedtak som gjøres. Denne 
høstens engasjement rundt strategiske 
beslutninger har vist at det er viktig å 
inkludere hele organisasjonen i dette 
arbeidet.

Navn: Lars Flateby • Alder: 40 år • Gruppe: 1. Nesodden/Jaer, Follo Krets
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KANDIDATER TIL SPEIDERSTyRET

– Tidligere speidererfaring? 
– Jeg har vært speider siden jeg 
var 7 år, det har vært min lidenskap 
og største interesse i snart 20 
år. Jeg har gått «speiderveien» 
gjennom småspeideren, troppen, 
som patruljefører, leder, medlem av 
kretsstyret og stab på utallige lokale 
og nasjonale arrangementer og 
leirer. De siste 2 årene har jeg vært 
styremedlem i Speiderstyret, og hatt 
vervet som international commissioner 
for WAGGGS.

– Hvorfor er du en god kandidat?
Jeg har en brennende interesse for 
det jeg holder på med, og har hatt 
to svært spennende og lærerike år i 
Speiderstyret. Jeg har et stort ønske 
om å få fortsette med det arbeidet jeg 
har gjort og det arbeidet det nye styret 
skal i gang med etter Speidertinget. Det 
er ingen tvil om at Speiderstyret krever 
mye tid, og dette er tid jeg med glede 
ønsker å bruke for å være med på å 
utvikle Norges speiderforbund videre.

Navn: Anna Røed • Alder: 26 år • Gruppe: Oslo 1. MS, Oslospeiderne

– Tidligere speidererfaring? 
– Jeg ble opptatt som speider i 2. 
Sandvika FA i 1956. Troppsassistent fra 
1967 til 1970. Diverse lederoppgaver 
fra 1970 til 1974. Jeg har hatt diverse 
verv i Bergen krets av NSF / Hordaland 
krins av NSF. Blant annet styremedlem 
i kretsstyret, visekretsleder og er for 
tiden kretsleder. På nasjonalt plan var 
jeg medlem i Hovedkomite organisasjon 
og lederutvikling fra 1987 til 1992 og 
Leder for komité for sosialtjeneste fra 
1972 til 1977. Gjennomførte Gilwell 

kurs i 1972 og har vært kursleder/
stabsmedlem på en rekke kurser og 
leire siden det. 
 
– Hvorfor er du en god kandidat?
– Jeg har erfaring fra arbeid i tropp, 
gruppe og krets, samt på forbundsplan 
– kjenner godt til organisasjonen og 
hvordan den fungerer. Har deltatt i ulike 
staber, leir, kurser m.m. Jeg brenner for 
speidersaken og vil arbeide hardt for 
at speiding skal bli en fritidsaktivitet i 
vekst.

Navn: Christen Andreas Larsen • Alder: 57 • Gruppe: dir. medlem Hordaland krins

– Tidligere speidererfaring? 
– Meis, stifinner og vandrer i Glomfjord 
1 (NSPF), rover og leder i Glomfjord 
speidergruppe av NSF i Salten 
fra sammenslåingen i 1978, og er 
«gammelrover» fra Nord-Norge. 
Studentspeider i Trondheimstudentenes 
speidergruppe (TSSG) på 80-tallet. Var 
med på oppstart av Trondheim frikirkes 
speidergruppe. Troppsassistent og 
troppsleder i 3. Skien speidergruppe 
siden 1993. Har deltatt i stab på 
kretsleirene i Grenland i 1995 (leder for 
teknisk), 1999 (leirsjef), 2003 (leder for 

program). Ble valgt inn i Speiderstyret 
på speidertinget i Trondheim høsten 
2004.

– Hvorfor er du en god kandidat?
– Jeg ønsker fortsatt å gjøre en innsats 
for å styrke sammenhengen mellom 
de lange linjene som speidertinget 
diskuterer for speidingen og det 
ukentlige speiderarbeidet. Erfaring fra 
flere kanter av landet, fra tette og mer 
grisgrendte speiderstrøk, er en styrke, 
mener jeg. Samtidig synes jeg faktisk 
speideren er artig.

Navn: Hanne Birte Hulløen • Alder: 44 • Gruppe: 3. Skien, Grenland krets
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Navn: Christen Andreas Larsen • Alder: 57 • Gruppe: dir. medlem Hordaland krins

– Tidligere speidererfaring? 
– Startet som småspeider og har siden 
vært innom de fleste lederoppgaver 
og verv i gruppe og krets. I tillegg har 
jeg fått muligheten til å være med i 
ulike sentrale prosjekter og komiteer, 
de 4 siste årene som leder av Komite 
Speiding.

– Hvorfor er du en god styrekandidat?

– Jeg har erfaring fra ulike lederverv 
på flere nivåer, kjenner det nye 
treningsprogrammet og grunntreningen 
godt, og har innsikt i de utfordringer 
NSF står foran.  I tillegg liker jeg 
å jobbe sammen med andre med 
både utfordringer og “hårete” mål og 
omsette de i løsninger og konkrete 
handlinger.

Navn: Hanne Mette Lundberg • Alder: 48 • Gruppe: Ringsaker, Hedmark krets

– Tidligere speidererfaring? 
– Jeg gikk gradene i Rælingen 
speidergruppe og selv om jeg aldri 
var småspeider selv har jeg rukket å 
ta igjen det tapte i ettertid. Har blant 
annet vært med på å arrangere en 
del leire og arrangementer på krets- 
og forbundsplan og har i perioder 
vært aktiv i kretsarbeid på Romerike 
og i Oslo. Er for tiden gruppeleder 
i Rælingen. Etter deltakelse på 
arbeidsleiren før Austrått i ‘97 ble jeg 
skogvokter og har blant annet vært 
leder for Skogvokterne en periode 
og har sittet i Ingelsrud-komitéen. 
Internasjonal speiding har alltid fristet 

og jeg har blant annet hatt gleden av å 
få være med på jamboreene til Chile og 
Thailand. I 2004 var jeg kontingentleder 
for den norske kontingenten til Moot i 
Taiwan og i sommer var jeg leirsjef for 
Go the Norway ‘06.

– Hvorfor er du en god kandidat?
– Jeg er en god kandidat fordi jeg er 
engasjert, motivert, til tider strukturert 
og effektiv, har av og til noen glupe 
idéer og mener selv jeg er flink til å 
samarbeide og jobbe prosjektorientert. 
Jeg mener også at jeg har god innsikt 
i en del av feltene Speiderstyret har 
ansvar for og jobber med.

Navn: Håvard Djupvik • Alder: 25 • Gruppe: Rælingen, Romerike krets

– Tidligere speidererfaring? 
– Vært speider siden 1979. Har 
ledererfaring fra flokk, tropp og 
lagarbeid, samt assisterende 
gruppeleder. Har også vært 
kretsstyremedlem, visekretsleder 
og speiderstyremedlem. Nå er 
jeg Troppsleder for Vandrertropp, 
Ledertrener og leder av Vesterlen 
speidermuseum.

– Hvorfor er du en god kandidat?

– Har bred erfaring fra mange sider 
av arbeidet i NSF, både på enhets-, 
gruppe-, krets- og forbundsnivå, og 
dermed kjenner organisasjonen godt. 
Videre har jeg tanker og meninger 
om hvordan NSF bør arbeide for 
å øke medlemstallet, og bli mer 
anerkjent samfunnet rundt oss. Jeg 
har kontaktnett blant «grasrota», og 
mener jeg er kjent med hva som opptar 
speidere og ledere ute i enheter og 
grupper.

Navn: Odd A. Westersjø • Alder: 38 år • Gruppe: Hundvåg MS, Vesterlen krets
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– Tidligere speidererfaring? 
– 14 år som speiderleder, herav 
gruppeleder i 10 år. Deltatt på 
ledertrening også som kursholder i 
gruppelederkurset.
 
– Hvorfor er du en god kandidat? 
Jeg er ikke god til å skryte av meg selv, 

men for å nevne noe: Jeg kan lytte, min 
erfaring med styrearbeid i bedrifter og 
speiding bør bety noe, resultater vår 
gruppe har vist de siste 10 år, vår egen 
gruppe er meget oppegående. Jeg 
er omgjengelig, liker å arbeide med 
speiding, har godt humør og er en god 
venn.

Navn: Jonny Oluf Hansen • Alder: 47 år • Gruppe: 7. Kristiansand Sjø, Sørlandet krets

– Tidligere speidererfaring? 
– Troppsleder og lagsleder i Egersund 
FA. En periode i kretsstyret i Vesterlen 
og en periode i speiderstyret.
 
– Hvorfor er du en god kandidat?
– To år i speiderstyret, med blant annet 
deltakelse på WOSM’s ungdoms- og 

verdenskonferanse, har gitt meg en 
erfaring som jeg mener vil komme 
godt med videre. Jeg er åpen for å 
gjøre endringer i organisasjonen, både 
på gruppe-, krets- og forbundsplan, 
for at vi skal kunne bli større. Jeg har 
muligheten til å prioritere arbeidet i 
styret, og er motivert for to nye år.

Navn: Knut Slettebak • Alder: 27 • Gruppe: Egersund FA, Vesterlen krets

– Tidligere speidererfaring? 
– Flokkspeider, troppspeider, rover, 
lagleder, flokkleder, troppsleder, 
gruppeleder, kretsstyremedlem, 
visekretsleder, kretsleder.

– Hvorfor er du en god kandidat?
– I hele mitt speiderliv har jeg vært 
aktiv i min lokale speidergruppe, og 
har god kontakt med de utfordringer 
gruppene sliter med. Arbeidet som det 
sittende styret har startet og som det 

kommende styret skal jobbe videre med 
for langtidsplan og strategi, vil være 
viktig for NSF i mange år fremmover. 
Skal vi lykkes i å fornye NSF, er det 
veldig viktig at hele organisasjonen 
føler dette har betydning og at de stiller 
seg bak de vedtak som gjøres. Denne 
høstens engasjement rundt strategiske 
beslutninger har vist at det er viktig å 
inkludere hele organisasjonen i dette 
arbeidet.

Navn: Lars Flateby • Alder: 40 år • Gruppe: 1. Nesodden/Jaer, Follo Krets

Bjørn Jarle Røberg-Larsen og Anders Røberg-Larsen stiller også til valg som 
speiderstyremedlem.
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KANDIDATER TIL REPRESENTANSSKAPET TIL SPEIDERNES 
FELLESORGANISASjON

CarSten Henrik piHl
Alder: 35 år
Gruppe: Longship Group 41. Oslo Ullevål, 
Oslospeiderne

Tidligere speidererfaring: 
Speidersjef 2002-2006. Kretsleder, gruppeleder, 
troppsleder, lagleder. Flere prosjektarbeid på 
sentralt plan.

elin edda Seland ÁugúStSdóttir
Alder: 26
Gruppe: Skogvokterne og Rælingen Speidergruppe, 
Romerike krets

Tidligere speidererfaring:
Jeg har vært speider så langt tilbake jeg kan 
huske, og finner stadig nye ting som er spennende 
å være med på. Noe av det jeg har fått oppleve de 
siste årene er: 
- roverleirkomitémedlem fri:05
- Skogvokterleder siden 2004
- haikeansvarlig Go the Norway/Nasjonal roverleir 

2006
- troppsleder Rælingen Speidergruppe siden 2004
- programansvarlig/haikansvarlig Explorer Belt 

Island 2004
- reiser til Uganda i forbindelse med 

speideraksjonen/samarbeid med de ugandiske 
speiderforbund 2005 og 2006

- kretsstyremedlem Oslo Lillomarka Krets under 
sammenslåingsprosessen til Oslospeiderne 
våren 2004

Øivind Berg larSen
Øivind Berg Larsen er 46 år og har vært medlem 
av 17. Oslo Kampianerne speidergruppe 
(Oslospeiderne) siden 1969. Han har hatt verv 
som tropps- og gruppeleder og er for tiden 

karin randSBorg tHompSon
Alder: 49
Gruppe: Oslo 1. MS (Holder til på Grünerløkka i 
Oslo), Oslospeiderne

Tidligere speidererfaring: 
Startet på speiderveien i Berg 1 KFUK da jeg 
begynte i 1. klasse, og har vært aktiv siden. Er 
nå flokkleder. Har hatt de fleste ledervervene i 
gruppa. Jeg har vært korpsleder i Metodistkirkens 
speiderkorps i 6 år, og vært med i forskjellige 
utvalg og komiteer i krets og korps. Jeg ledet 
programetaten på landsleiren på Austrått, satt 
i leirkomiteen for 2001 Urban, og har jobbet 
med revisjon av NSF’s lover og revisjon av 
fordypningsmerkene. I øyeblikket er jeg med 
i Mentorprogrammet til NSF, og jeg er NSFs 
representant i Landsgildeledelsen.

Sven BjØrn lilleSlÅtten
Alder: Ukjent
Gruppe: Drøbak Speidergruppe, Follo krets

Tidligere speidererfaring:
Vært speider siden 1971, har hatt lederverv i alle 
enheter, deltatt aktivt på krets og forbundsplan, 
siste som ansatt prosjektleder i forbindelse med 
fri:05.

Svein otto aure
Alder: 27
Gruppe: Sykkylven, Sunnmøre krets
Tidligere speidererfaring:
Lang erfaring fra småspeider til landsleirkomite

KANDIDAT TIL LOVUTVALGET

gruppeassistent. Av utdannelse er han sivilingeniør 
og siviløkonom og han arbeider for tiden som 
avdelingsdirektør i Riksrevisjonen.
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Sak 10 • ORIENTERINGER

På Speidertinget vil det bli gitt noen orienteringer 
fra talerstolen.

10.1 Saker fra Speiderforum 2006
10.2 Saker fra Roverforum 2006

>
>

10.3 Oppfølging av henstillinger fra 
Speidertinget 2004. Se eget saksdokument i 
speidertingspapirene
10.4 Nytt profilprogram
10.5 Status i Norges speiderforbund pr. dato

>

>
>

10.3 OPPFØLGING AV HENSTILLINGER FRA SPEIDERTINGET 2004

Speidertinget 2004 vedtok til sammen 14 
henstillinger som ble oversendt Speiderstyret til 
vurdering. I denne saken orienterer Speiderstyret 
om hvordan disse henstillingene er blitt fulgt opp.

1.  fremmet av roverforum
Roverforum henstiller Speiderstyret om å se på 
lovparagraf 2-5-3 og utrede muligheten for større 
fleksibilitet for Speider- og Roverforum, slik at de 
også kan komme med lovforslag.

Oppfølging:
Speiderstyret har vurdert henstillingen, og mener 
at organisasjonsdemokratiet er tilfredsstillende 
ivaretatt gjennom gjeldende lovbestemmelser.  
Lovforslag til Speidertinget skal fremmes seks 
måneder før Speidertinget holdes. 

Dersom Speiderforum og Roverforum skal 
gis muligheter til å fremme egne lovforslag til 
Speidertinget må det legges til rette for to møter 
i forumene, et for å behandle mulige forslag til 
lovendringer og et senere for å behandle andre 
saker som fremmes for Speidertinget.

Speiderstyret peker på at både Roverforum og 
Speiderforum har mulighet til å påvirke alle saker 
som behandles på Speidertinget gjennom sine 
valgte representanter på Speidertinget.

2.  fremmet av roverforum.
Ny formulering i § 2-2-11: I roverlag skal alle 
ledere velges på medlemsmøte for ett år om 
gangen. Det innkalles til lagsmøte med minst én 
ukes varsel av lagleder, eller når minst 1/3-del 
av roverlagets medlemmer krever det. Rovernes 
stemmerettsalder i Norges speiderforbund 
begrenses oppad til medlemmer som er 25 år eller 
yngre ved utgangen av kalenderåret. Rovere over 

stemmerettsalder er fullverdige medlemmer av 
roverlaget med talerett.

Oppfølging:
Speiderstyret fremmer forslag til Speidertinget 2006 
om endringer i § 2-2-11 som ivaretar intensjonen i 
henstillingen fra Roverforum. Se sak nr 5-2-1

3.  fremmet av roverforum.
Vi henstiller Speiderstyret om å se på endringene 
av retningslinjene for Roverforum som Roverforum 
2004 anbefalte. Vi viser til protokollen for 
Roverforum 2004, punkt 16.

Oppfølging:
Retningslinjer for Roverforum er endret slik at 
en av representantene og vararepresentanten 
fra kretsene skal være i alderen 16 – 20 år ved 
utgangen av det kalenderåret roverforumet holdes, 
og en av representantene og vararepresentanten 
skal være i alderen 16 – 25 år ved utgangen av det 
kalenderåret roverforumet holdes

4 fremmet av roverforum
Roverforum henstiller Speiderstyret om å tilby 
reisestøtte for deltakerne til nasjonal rover 5-kamp 
fra og med 2005.

Oppfølging:
Deltagelse på nasjonal rover 5-kamp er innarbeidet 
i retningslinjer for reisestøtte fra og med 2005

5.  fremmet av nina roneS, anSatteS 
repreSentant

Speiderstyret bes jobbe videre med å forankre 
speidermetoden i organisasjonen, både i form av 
formidling og opplæring og kanskje også nedfelling 
i lovverket.

Speidertinget 2006 SAK 10 Orienteringer
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Oppfølging:
Alle ledere får tilsendt heftet om Speidermetoden 
sammen med heftet Velkommen som 
leder. Opplæring i forståelse og bruk av 
Speidermetoden skjer gjennom grunntreningen og 
treningsprogrammet.

Speiderstyret ser ikke behov for å nedfelle 
begrepet Speidermetoden i forbundets lover da 
Speidermetoden er et dynamisk verktøy som 
benyttes ved formidling av speiding.

6. fremmet av nina roneS, anSatteS 
repreSentant

Speiderstyret bes jobbe videre med å utforme en 
bedre formulering av formålsparagrafen:

en formulering som har et skikkelig formål 
og som beskriver et mål utenfor den enkelte 
speiders individuelle personlighetsutvikling.
en formulering av hva og hvorfor delen, eller 
en del 1, som er enkel nok til at speiderne kan 
huske og bruke den.
inkludere enten speidermetoden eller i alle fall 
patruljesystemet i hvordan delen, eller en del 2.

Oppfølging:
Speiderstyret fremmer forslag til Speidertinget 
2006 om endringer i forbundets formålsparagraf.

7 fremmet av arne nØrSteBØ 
laaCHe, delegat fra nedre 
BuSkerud kretS.

Evalueringen av prosessene fra vedtak om 
igangsetting til implementering av følgende 
prosjekter:

Nytt treningsprogram
Nytt grunntreningsprogram
Nytt ledertreningsprogram
Nytt Trekløver Gilwell treningsprogram

Samt sammenhengen mellom disse revideringene

Oppfølging:
Evalueringen av alle tiltak er en del av den 
løpende prosessen til både Komite Speiding og 
til Speiderstyret. Speiderstyret har høsten 2006 
vedtatt å etablere en egen prosjektgruppe som 
skal evaluere spesielt erfaringene fra arbeidet med 
kretssammenslutninger og innføring av regionale 
kursregioner. 

>

>

>

>
>
>
>

8 fremmet av arne nØrSteBØ 
laaCHe, delegat fra nedre 
BuSkerud kretS.

Fra kretstinget: Jobbe med strategi for å 
bli en av organisasjonene som går inn i 
skolefritidsordningen (SFO) med ledere/arbeid.

Oppfølging:
Speiderstyret har ikke prioritert å jobbe videre med 
denne saken. Forbundet har tidligere arbeidet for å 
få speiding inn som et tilbud i skolefritidsordningen, 
uten at dette har gitt nevneverdige resultater. Den 
enkelte gruppe som ønsker det må selv ta kontakt 
med skolene/skolefritidsordningene lokalt for å 
tilby speiding som aktivitet.

9 fremmet av peer joHan Ødegaard, 
kretSleder i Salten kretS

I landsleirbudsjettet lages det en post ”Reisestøtte 
til de Nord-norske kretsene”.

Oppfølging:
Speiderstyret mente at det ikke var aktuelt å 
avsette en egen post til reisestøtte til landsleiren 
fri:05 for kretsene i Nord-Norge. Kretsene 
ble oppfordret til å se på mulighetene for å gi 
reisestøtte fra egne midler som disponeres av 
Landsdelsutvalget for de Nord-norske kretser.  
Det ble lagt til rette for at grupper med store 
reisekostnader til landsleiren fri:05 kunne søke om 
tilskudd fra FRIFOND-midler i 2005.

10  fremmet av Hilde kleven, delegat 
fra grenland kretS.

Henstilling om at det gis ut mer skriftlig materiale, 
bøker/hefter, i forskjellige emner,   evt. håndbøker, 
eks. hefte med oversikt over aktivitetsmerkene, 
ikke i stedet for Speiderbasen, men som et godt 
tillegg.

Oppfølging:
Behovet for skriftlig materiale vurderes 
fortløpende av Komite speiding sammen 
med Forbundskontoret. Det er produsert Min 
speiderlogg for småspeidere, stifinnere og 
vandrere. Min Roverlogg og eget hefte med alle 
fordypningsmerker vil være klar høsten 2006. Det 
er også produsert en egen planleggingskalender til 
bruk i forbindelse med treningsprogrammet.
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11  fremmet av grenland kretS
Grenland krets henstiller Speiderstyret om å ta 
kontakt med kretsene som viser interesse for 
Stornes før salg, så kretsene får tilbud om å føre 
Stornes videre, enten med enkeltpersoner eller 
samlet krets.

Oppfølging:
Det er inngått avtale med Grenland krets om 
overtakelse av ansvaret for drift og vedlikehold av 
Stornes leirsted.

12  fremmet av torodd SeierStad, 
kretSleder i veStfold kretS.

Jeg henstiller Speiderstyret til å jobbe aktivt for 
å finne et alternativ til salg av leirstedet Stornes, 
for eksempel ved å ta de som har skrevet seg på 
”innsatslisten” med på råd om hvilke muligheter 
som finnes.

Oppfølging:
Det er inngått avtale med Grenland krets om 
overtakelse av ansvaret for drift og vedlikehold av 
Stornes leirsted.

13  fremmet av torodd SeierStad, 
kretSleder i veStfold kretS.

Speidertinget ønsker at Speiderstyret vurderer å 
flytte Forbundskontoret til ny, mer formålstjenlig 
adresse, hovedsakelig med bakgrunn i bygningens 

driftsutgifter og  behovet for investeringer de 
kommende år.

Oppfølging:
Norges speiderforbund flytter i desember 2006 inn 
i nyoppussede og leide lokaler i St. Olavs gate 25 
i Oslo. Dette er samme bygg hvor Norges KFUK-
KFUM-speidere holder til. Eierandelene i Øvre 
Vollgate 9 AS er solgt.

14  fremmet av fredrikStad kretS
Henstilling om å ta initiativ til opprettelses av en 
utleiebank på internett, der sentrale, regionale og 
lokale eiendommer, leirområder, båter og lignende 
kan markedsføres for utleie.

Oppfølging:
Speiderstyret peker på at det vil være vanskelig å 
få til et godt nok system som vil ivareta behovet 
for løpende oppdateringer av informasjonen i en 
slik utleiebank. Forbundskontoret er bedt om å 
vurdere ulike løsningsalternativer, og det vil bli sett 
på dette i forbindelse med planlagt omlegging av 
hjemmesidene høsten 2006/våren 2007. 



Eventyrene 
er der ute!




