Norges speiderforbund
Øvre Vollgate 9
0152 OSLO
Dato: 20. august 2003
Til:

Speider- og Roverforums delegater

Utdrag av forslag til NSFs lover – Sakspapirer til ekstraordinært møte i speidertinget 2003
Vedlagt følger utdragene fra forslag til NSFs lover. Forslaget er bearbeidet etter innspillene som kom inn under den åpne høringen 22.04.01.06.03, samt ekstra høringsrunde frem til 12. juli for kretser, korps og de som tidligere hadde gitt kommentarer. Speiderstyret mottok 7 skriftlige
innspill til lovene ved første høringsrunde og 3 ved den andre. I tillegg har vi mottatt innspill gjennom diskusjoner bl.a. på KL/KS. Vi takker alle
som tok seg tid til å lese igjennom utkastene og komme med forslag til endringer og forbedringer. Innspillene har definitivt bidratt til å gjøre
lovutkastet bedre.
På speidertinget vil endringene blir votert over hver for seg og dagens ordlyd vil gjelde dersom forslaget faller.
Enkelte av høringsuttalelsene inneholdt innspill til NSFs grunnregler. Nye grunnregler er allerede vedtatt av speidertinget på Sola i 2002 og må
vedtas med likelydende ordlyd på ekstraordinært speiderting i Fredrikstad i 2003 før endringene trer i kraft. Å endre forslaget til grunnreglene nå
vil innebære at man må vedta disse på nytt på enda et speiderting. Ingen av innspillene til grunnreglene er av en slik art at styret har vurdert det
nødvendig å fremme endringer til de grunnreglene som allerede er vedtatt en gang av speidertinget i 2002. Styret har derfor ikke tatt noen av
innspillene til endringer i grunnreglene til følge.
Vi ser frem til en konstruktiv debatt på speidertinget i Fredrikstad.
Vennlig hilsen
Speiderstyret
Dersom du lurer på noe eller vil drøfte utkastet pr. telefon kan du sende e-mail eller ringe
Lars Atle (lars.atle.andersen@scout.no / 913 29732) eller Ingrid (ingrid.nordbo@scout.no / 926 44011).
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Endring av NSFs lover
Med bakgrunn i endring av NSF’s grunnregler som skal opp til annen gangs behandling på ekstraordinært møte i speidertinget høsten 2003, har
speiderstyret hatt en fullstendig gjennomgang av våre øvrige lover. Det har spesielt vært jobbet med:
•
•
•

Forenkling av lovverket, inkludert en enklere forståelse av oppbyggingen.
Grensesnittet mellom grunnregler, lover og retningslinjer. Hva bør være en lov, og hva kan med fordel stå i retningslinjene? Diskusjoner
rundt hvem som bør vedta retningslinjer.
Diskusjoner relatert til enkeltparagrafer.

Speiderstyret oppnevnte først en egen prosjektgruppe som har jobbet med lovene, og har deretter selv arbeidet videre med deres forslag og
kommentarer som ble innhentet på prosjektgruppens arbeid fra personer med god kjennskap til vårt nåværende lovverk. Etter diskusjoner på
KL/KS våren 2003, en åpen høringsrunde i perioden 22. april til 1. juni, samt en kort ekstra høringsrunde i kretser/korps og blant de som tidligere
har gitt innspill frem til 12.juli, har så det foreliggende forslaget blitt utarbeidet.
I dette dokumentet presenteres forslaget slik det nå foreligger, paragraf for paragraf. Det har etter hvert blitt en god del større og mindre endringer,
både før og etter høringsrunden.
Speiderstyret ser på endringene som 3 typer:
a) Språklige endringer for å gjøre lovverket mer leservennlig.
b) Strukturelle endringer (flytting av paragrafer) for å gjøre det enklere å finne frem i lovverket
c) Konkrete endringer som gjør at lovparagrafen faktisk gir en annen mening (eller rett og slett en ny paragraf)
Når du leser dette dokumentet, finner du lovene plassert i 4 kolonner:
Kolonne 1:
Kolonne 2:
Kolonne 3:
Kolonne 4:

Ny nummerering av paragrafene
Ny foreslått tekst. Dersom ruten er tom betyr det at samme tekst som i gammel lovtekst foreslås beholdt. Kun nummerering
endres. Gammel tekst er gitt i kolonne 3. Ny foreslått tekst/endringer er satt i kursiv.
Den gamle lovparagrafen slik den fremstår i dag.
Kommentarer til foreslåtte endringer.

Vi ønsker å gjøre dere oppmerksomme på at det enkelte steder i dokumentet er lagt frem alternative forslag til endringer. Dette er gjort for at
speidertinget skal ha anledning til en bredere diskusjon rundt enkelte problemstillinger. Speiderstyrets innstilling er skrevet inn i det fullstendige
forslaget, mens de alternative forslagene er merket ”alternativ §…”.
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Asker og Bærum krets har sendt inn et eget lovforslag til det ekstraordinære møtet i speidertinget. Dette går på tolkning av regelen om en
representant på 25 år eller yngre (for kretser/korps med 3 eller flere delegater i speidertinget). Speiderstyret innstiller på at speidertinget vedtar
dette forslaget. Forslaget er lagt inn som en del av det totale lovdokumentet under § 2-5-1.
Merk at det har vært viktig å flytte en del ting som ikke hører hjemme i våre lover til retningslinjene. Nedenfor er det gitt en liten forklaring på
hvordan begrepene tolkes:
Forholdet mellom grunnregler, lover og retningslinjer:
Dette har vært gjenstand for en prinsippdiskusjon, hvor følgende momenter har blitt fremhevet:
• Det må være et klart hierarki blant disse tre delene av vårt lovverk. Retningslinjer bør i størst mulig grad bygge på lovene, og lovene på
grunnreglene. Retningslinjene må ikke gå på tvers av lovene, og lovene ikke på tvers av grunnreglene.
• Likeledes bør hierarkiet gjenspeiles i måten de vedtas på:
- Grunnregler vedtas med 2/3 flertall på 2 påfølgende speiderting
- Lover vedtas på speiderting
- Retningslinjer vedtas og endres av speiderstyret for å sørge for at vi har et fleksibelt regelverk.
Basert på disse prinsippene er utgangspunktet nedenfor utarbeidet. Disse bør også finnes som en innledning til lovverket vårt.
Grunnreglene
• beskriver verdigrunnlaget (speideridealene) som er forankret i den internasjonale speiderbevegelsen
• har et overordnet, prinsipielt innhold
• er ment å gjelde i overskuelig framtid
• skal vedtas av to påfølgende speiderting med 2/3 flertall
Lovene
•
•
•
•

er forankret i grunnreglene
skal gjenspeile verdier og strukturer som NSF til en hver tid legger vekt på.
er ment å ha en viss varighet
skal vedtas på speiderting.

Retningslinjene
• er forankret i lovene
• inneholder mer detaljerte reguleringer
• kan som hovedregel vedtas og endres av speiderstyret
Lover for Norges speiderforbund – utdrag fra endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget 2003.

3

Struktur på lovverket:
Basert på en gjennomgang av innholdet i dagens lovparagrafer, er følgende nye, overordnede struktur foreslått:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grunnregler
Organisasjon
Medlemmer og funksjoner
Merke og profil
Økonomi og administrasjon
Oppløsning
Lovverk

Strukturen foreslås brukt gjennomgående på både lover og retningslinjer.
Henvisninger
Det er ikke henvist mellom paragrafer i selve lovteksten. Når endelig lovtekst trykkes etter vedtak vil det bli innarbeidet henvisninger mellom
paragrafer for å gjøre lovene mer leservennlige. Dette vil da bli redaksjonelle henvisninger som ikke er en del av selve lovteksten.

Selve vedtaksprosessen
Det forelagte forslaget til nytt lovverk inneholder en rekke mindre og større endringer. Vedtakene ønskes gjennomført etter følgende
hovedprinsipper:
1. Vedtak på de enkelte endringer og delendringer i paragrafer
2. Fullstendig nytt lovverk opp til votering, inkludert hele den nye strukturen.
Speiderstyret vil i forretningsorden for speidertinget foreslå at tinget kan gjøre tekniske og rent språklige endringer i forslagene. Dette kan for
eksempel være renummerering av paragrafer, flytting av paragrafer eller rent språklige endringer som det oppstår behov for for eksempel dersom
et forslag om å stryke en paragraf ikke blir vedtatt.
Et opplegg for den praktiske gjennomføringen av vedtaksprosessen vil bli utarbeidet frem mot møtet i speidertinget 2003.
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Nr.
Grunnregler
1-1

Foreslått endring

Gammel lovtekst

Forbundet er tilsluttet de
internasjonale speiderorganisasjonene
The World Organization of the Scout
Movement (WOSM) og The World
Association of Girl Guides and Girl
Scouts (WAGGGS). Tilslutningen er
organisert gjennom Speidernes
fellesorganisasjon.

§ 1-1: Organisasjonens navn er Norges
speiderforbund ( NSF ) hvori er opptatt
Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk
Speiderpikeforbund.
§ 1-2: Forbundet er åpent for gutter og jenter
uten hensyn til religion, rase eller
nasjonalitet. Medlemskapet er frivillig.
§ 1-3: Forbundet er tilsluttet de internasjonale
speiderorganisasjonene The World
Organization of the Scout Movement
(WOSM ) og World Association of Girl
Guides and Girl Scouts ( WAGGGS ).
Tilslutningen til WAGGGS er organisert
gjennom Fellesrådet for Speiderpiker i
Norge.

1-2
1-3

1-4

1-5

[Endret nummerering]

§ 1-4: Forbundet er selvstendig. Det er
uavhengig av og støtter ikke noe politisk
parti. Forbundet kan slutte
samarbeidsavtale med andre
organisasjoner.
§ 1-5: Forbundet er bygget opp med
organisasjonsleddene gruppe, krets og
forbund.
Forbundet kan oppta korps etter særskilte
avtaler.
§ 1-6: Forbundets mål

1-5-1

[Endret nummerering]

§ 1-6-1: Norges speiderforbunds mål er å utvikle

[Paragraf foreslått slettet]

Kommentar/begrunnelse

Vedtatt første gang på
speidertinget 2002, og må
annengangsbehandles på
ekstraordinært speiderting 2003.

Vedtatt første gang på
speidertinget 2002, og må
annengangsbehandles på
ekstraordinært speiderting 2003.
Vedtatt første gang på
speidertinget 2002, og må
annengangsbehandles på
ekstraordinært speiderting 2003.
Vedtatt første gang på

Lover for Norges speiderforbund – utdrag fra endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget 2003.

5

Nr.

Foreslått endring

Gammel lovtekst
medlemmene til selvstendige og
ansvarsbevisste mennesker ved
a) å tilby dem et treningsprogram med
vekt på friluftsliv,samfunnsengasjement,
internasjonal forståelse og opplevelse av
speideridealene,
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.

1-5-2

Speiding er en internasjonal, ideell og § 1-6-2: Speiding er en internasjonal, ideell og
religiøs bevegelse. Arbeidet baseres på
religiøs bevegelse. Arbeidet baseres på
religionen i det enkelte land, og i Norge
religionen i det enkelte land. I Norge
bygger speiderarbeidet på et kristent
bygger speiderarbeidet på et kristent
grunnlag.
grunnlag.
Dette forplikter medlemmene til åpenhet
overfor det kristne livssyn og til lojalitet
Forbundet vil gi medlemmene
overfor den kristne målsetting, men
forståelse for kristen tro og
innebærer ikke at den enkelte speider
kristne grunnverdier, og gi den enkelte
eller leder må avgi noen personlig
mulighet til å utvikle sin tro.
trosbekjennelse.
Åpenhet overfor det kristne livssyn
Medlemmer som tilhører et annet
innebærer at den enkelte speider og leder
religionssamfunn enn det kristne, kan
er villig til å søke Gud gjennom Bibelen,
være speidere uten at den kristne del
kirkens forkynnelse og speiderarbeidet og
av målsettingen skal omfatte dem i
til å delta i fellesskap i tjeneste med
større grad enn de selv og deres
andre.
foresatte ønsker. Har alle
For lederen innebærer lojalitet et ansvar
medlemmene i en gruppe en slik
for at de kristne livsverdier formidles til
tilknytning, legges deres religion til
medlemmene. Den enkelte leder avgjør i
grunn for gruppens speiderarbeid.
hvilken grad hun eller han selv kan

Kommentar/begrunnelse
speidertinget 2002, og må
annengangsbehandles på
ekstraordinært speiderting 2003.

Vedtatt første gang på
speidertinget 2002, og må
annengangsbehandles på
ekstraordinært speiderting 2003.
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Nr.

Organisasjon
2-2
2-2-1

Foreslått endring

Gruppe
Gruppens besluttende organ er
gruppetinget som består av:
a) alle betalende medlemmer fra
og med det kalenderåret de
fyller 15 år.
b) en representant for hver
påbegynt 10. betalende medlem
blant speidere i tropp som ikke
fyller 15 år eller mer i løpet av
kalenderåret. Stemmerett ved
valget har bare fremmøtte
medlemmer som er valgbare.

Gammel lovtekst
Kommentar/begrunnelse
formidle disse verdier, og kan søke
bistand fra sine lederkollegaer og fra
kirken for å nå dette målet.
Medlemmer som tilhører et annet
religionssamfunn enn det kristne, kan
være speidere uten at den kristne del av
målsettingen skal omfatte dem i større
grad enn de selv og deres foresatte
ønsker. De foresatte må selv ta ansvar for
at disse speiderne utvikler sin tro og
akseptere at målsettingen overfor de
øvrige medlemmer ikke forandres. Har
alle medlemmene i en gruppe en slik
tilknytning, legges deres religion til grunn
for gruppens speiderarbeid.

§ 3-4: Gruppens besluttende organ er
gruppetinget som består av alle betalende
medlemmer som har fylt 15 år.
Gruppetinget arbeider for et godt speiderog ledermiljø i gruppen og påser at
gruppen og dens arbeidsenheter driver
godt og planmessig speiderarbeid i
overensstemmelse med den målsetting og
de retningslinjer som er gitt for arbeidet.
Gruppetinget skal ha minst fire møter i
året, og innkalles med minst en ukes
varsel av gruppeleder, eller når minst 1/3
av gruppetingets medlemmer krever det.

Foreslått endret med hensyn på
gruppetingets sammensetning:
•

•

Siden gruppetinget
arbeider i årssykler, vil det
være uheldig med nye
personer som dukker opp
underveis i året.
Medlemmer av
gruppetinget foreslås
derfor basert på kalenderår
og ikke alder.
I tillegg til medlemmene i
første ledd, foreslås det at
et utvalg av yngre speidere
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Nr.

Foreslått endring

Gammel lovtekst
Det føres møtebok for gruppetingets
møter.
Gruppetingets årsmøte skal behandle:
a) gruppens årsregnskap, arbeidsplan og
budsjett.
b) valg av gruppeleder for to år og
eventuell gruppeledelse etter
gruppetingets bestemmelse for ett år om
gangen.
c) valg av gruppens representanter til
kretstinget for ett år om gangen.
d) valg av regnskapsfører og revisor for
ett år av gangen.

2-2-3

Ny paragraf for å få lik struktur
som kretsting og speiderting.

Gruppetingets årsmøte skal behandle:
a)
b)
c)
d)

2-2-11

årsmelding
regnskap
arbeidsplan
budsjett og fastsettelse av
gruppekontingent
e) valg av
• gruppeleder og eventuelle
gruppeassistenter etter
gruppetingets bestemmelse
• gruppens representanter til
kretstinget
• regnskapsfører og revisor.
I roverlag skal alle ledere velges på
medlemsmøte for ett år om gangen.
Det innkalles til lagsmøte med minst en

Kommentar/begrunnelse
i tropp blir medlemmer av
gruppetinget, på
nogenlunde samme måte
som før Speidertinget
2002. Det vektlegges at
erfaringen viser at et valg
skaper positivt
engasjement i en gruppe
hvor dette systemet
fungerer, og det er en
ekstra motivasjon for
engasjerte speidere å
forsøke å bli valgt til
gruppetinget.

§ 11-4:I lag skal alle ledere velges på
medlemsmøte for ett år om gangen.
Lagets medlemmer skal ta aktiv del i

Siste del foreslås slettet.
Intensjonen i siste del av
lovparagrafen er klar, men dette
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Nr.

2-3
2-3-2

Foreslått endring
ukes varsel av lagleder, eller når minst
1/3 av roverlagets medlemmer krever
det.
Krets
Kretstinget er kretsens øverste
myndighet og består av valgte
representanter for gruppene.
Gruppenes representanter til kretsting:
Gruppeleder og én valgt representant
for hver påbegynt 10. betalende
medlem i henhold til siste årsmelding.
Det velges også vararepresentanter.
Dersom gruppen har valgt
gruppeassistent er denne
vararepresentant for gruppeleder.
Representanter og vararepresentanter
velges av og blant gruppetingets
medlemmer.
Kretsstyrets medlemmer og leder for
komiteer oppnevnt av kretsstyret har
møte- og talerett på kretstingets møter.
En sammenslutning av medlemmer
som ikke er ledere eller medlem i
gruppe, kan etter kretsens
bestemmelser velge en representant til
kretstinget for hvert påbegynt 50.
medlem i sammenslutningen.
Valgkomiteen og revisor har talerett

Gammel lovtekst
avgjørelser og gjennomføringen av dem.
§ 4-3: Kretstinget.
§ 4-3-1: Kretstinget er kretsens øverste
myndighet og består av kretsstyrets
medlemmer og valgte representanter for
gruppene.
Gruppetinget velger blant sine
medlemmer en representant pluss en for
hver påbegynt 10. betalende medlem i
henhold til siste årsmelding. Det velges
også vararepresentanter.

Kommentar/begrunnelse
bør ikke være en lov.
Ellers endret i samsvar med regler
for innkalling til gruppeting.
Kretsstyret blir ikke medlemmer
av kretstinget. Dette vil gi et
klarere skille mellom kretstinget
som det besluttende organ og
kretsstyret som det utøvende
organ. Kretsstyret som det
utøvende organ står til ansvar
overfor kretstinget, og det er
derfor ryddig at de ikke selv har
stemmerett i tinget. Sees i
sammenheng med tilsvarende
forslag for SST og speidertinget
nedenfor under § 2-5-1.

Representanter og vararepresentanter
velges av og blant gruppetingets
medlemmer. Leder for komiteer oppnevnt
Et kretsting kan velge å gi
av kretsstyret, har møte- og talerett på
personer talerett. Dette gjør det
kretstinget.
mulig for personer som for
Kretstinget kan med 2/3 flertall velge inn eksempel ikke har
gruppetilknytning å bidra til
andre medlemmer i tinget enn de som er
nevnt ovenfor. Valget gjelder for to år om debattene i kretstinget i kraft av
sin spesielle erfaring eller
gangen. En sammenslutning av
funksjon. Vi ser ikke at det er
medlemmer som ikke er ledere eller
grunn til at enkeltpersoner i tillegg
medlem i gruppe, kan etter kretsens
skal få stemmerett dersom de ikke
bestemmelser velge en representant til
har blitt valgt av gruppetinget til å
kretstinget for hvert påbegynt 50.
representere speiderne i sin
medlem.
gruppe. Denne regelen kan tvert
imot være med på underminere det
Valgkomiteen og revisor har talerett til sine
representative demokratiet, idet
saker.
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Nr.

Foreslått endring
ved behandling av relevante saker.

Gammel lovtekst

Kommentar/begrunnelse
personer kan gis stemmerett som
ikke representerer speidere. I
praksis kan den også svekke
innflytelsen til medlemmene i
speideralder, siden det i stor grad
er voksne mennesker som har blitt
valgt inn i kretstinget etter regelen
(Basert på den praksis vi har klart
å finne frem til).
Dersom kretsstyret ikke er
medlemmer av kretstinget,
foreslås det å gi dem møte- og
talerett.
Gjort det klart at gruppeleder er
medlem av kretstinget i likhet med
kretsleder i speidertinget.

2-3-4

Kretstinget skal behandle:
a) årsmelding
b) regnskap
c) arbeidsplan
d) budsjett og fastsettelse av
kretskontingent
e) valg av kretsleder, visekretsleder,
medlemmer og eventuelt
varamedlemmer til kretsstyret.
f) valg av valgkomite og revisor.
g) valg av tilleggsrepresentanter og
vararepresentanter til speidertinget.
h) valg av to speiderrepresentanter og
to roverrepresentanter samt

§ 4-3-3: Kretstingets årsmøte skal behandle:
a) kretsstyrets forslag til årsmelding og
regnskap
b) kretsstyrets forslag til arbeidsplan og
budsjett
c) valg av kretsleder og visekretsleder
samt medlemmer av kretsstyret for to år.
Kretstinget bestemmer om hele styret skal
velges samtidig for to år, eller om
halvparten av styret er på valg hvert år.
Eventuelle varamedlemmer velges for ett
år.
d) valg av tilleggsrepresentanter og
vararepresentanter til speidertinget for to

Bestemt form fjernet for å ta
høyde for at enkelte har vår- og
høstkretsting hvor de gitte saker
behandles.
Valg av representanter til speiderog roverforum foreslås lagt inn i
denne paragrafen.
Det ble diskutert om hele
kretstinget, og ikke en fraksjon,
skulle velge speider- og
roverrepresentanter, siden det siste
kan virke noe kunstig. Det foreslås
allikevel at kun speidere og rovere
velger, siden dette oppfattes å ha
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Nr.

Foreslått endring
vararepresentanter til speider- og
roverforum. Ved disse valgene er det
bare henholdsvis kretstingets speiderog roverrepresentanter som har
stemmerett.
i) valg av ordstyrer(e), referent og
minimum to personer til å signere
protokollen
j) innsendte saker som kretsstyret,
grupper eller kretstingets medlemmer
fremmer for kretsting. Hvis ikke
kretstinget har fastsatt noe annet skal
saker som skal behandles av kretstinget
være sendt kretsstyret senest en måned
før møte i kretstinget.

Gammel lovtekst
år. Jfr. § 7-1, 5. avsnitt.
e) valg av valgkomite og revisor for ett år
f) saker som grupper eller ledere fremmer
for årsmøtet.

Alternativ 2-3-4 j) saker som kretsstyret eller grupper
litra j)
fremmer for kretsting.

f) saker som grupper eller ledere fremmer for
årsmøtet.

2-3-5

Ny paragraf.

Kretsleder, visekretsleder og
styremedlemmer velges for to år.
Kretstinget bestemmer om hele styret
skal velges samtidig for to år, eller om

Kommentar/begrunnelse
vesentlig betydning for disse
aldersgruppenes reelle
medbestemmelse og påvirkning.
Endret noe på struktur for å få
samsvar med speidertingets
paragrafer.
Saker som ”ledere” fremmer for
kretstinget er et dårlig begrep.
Enten bør speidere tas med i
tillegg, eller at muligheten
begrenses til kretstingets
medlemmer, slik som for
speidertinget. Denne siste
løsningen oppfatter vi å være den
ryddigste.
Lagt til en paragraf om
innsendelse av saker for å unngå
misforståelser i kretser som ikke
selv har retningslinjer for dette.
Gir bare grupper, ikke
enkeltledere eller
enkeltmedlemmer av kretstinget
anledning til å fremme saker for
kretsting. Sikrer at saker som blir
fremmet er forankret i gruppa, og
styrker gruppedemokratiets
innflytelse i kretsen (på
bekostning av enkeltledere).
Opprettet for å få samsvar med
speiderting. Formulering endret
for å få samsvar.
”Medlemmer til valgkomite” gir
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Nr.

Foreslått endring
halvparten av styret er på valg hvert år.

Gammel lovtekst

Medlemmer til valgkomite velges for to
år og revisor velges for ett år.
For tilleggsrepresentanter og
vararepresentanter til speidertinget er
funksjonstiden fra åpningen av første
speiderting etter valget til åpningen av
neste ordinære eller ekstraordinære
speiderting.
For speiderrepresentanter og
roverrepresentanter med
vararepresentanter til speider- og
roverforum er funksjonstiden fra
åpningen av første speider- og
roverforum etter valget til åpningen av
neste speider- og roverforum.

2-5
2-5-1

Valg til kretsstyret, speidertinget og
speider- og roverforum forberedes av
en valgkomite. Valgbare er alle som
fyller kravene til å være tillitsvalgt eller
leder, og har sagt seg villig til å motta
valg. Ansatte i et organisasjonsledd i
Norges speiderforbund kan likevel ikke
være medlemmer av kretsstyret. Alle
valg avgjøres ved alminnelig flertall.
Forbund
Speidertinget er forbundets øverste
§ 7-1: Speidertinget er forbundets øverste
myndighet og består av:
myndighet.

Kommentar/begrunnelse
åpning for å velge deler av
valgkomiteen hvert år.
Innebærer at det skal velges nye
speidertingsrepresentanter forut
for ekstraordinært speiderting.
Presiserer at personer som er
ansatt i et organisasjonsledd i
Norges speiderforbund (krets,
gruppe forbund) ikke er valgbare
til kretsstyret.
Kretsstyremedlemmene
representerer hele kretsen og har
ansvar for å se helheten. Det at de
mottar lønn fra ett
organisasjonsledd kan bidra til at
deres integritet som
kretsstyremedlemmer kan dras i
tvil.
Tilsvarende endring gjelder også
for valg til Speiderstyret, og dette
er beskrevet i en annen paragraf
(§2-5-4).

Speiderstyret blir ikke medlemmer
av speidertinget. Dette vil gi et
klarere skille mellom speidertinget
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Nr.

Foreslått endring

Gammel lovtekst
Det består av speiderstyrets medlemmer,
to valgte representanter for ansatte i
a) to valgte representanter for
forbundet og kretsene, kretsleder og en
ansatte i forbundet og
valgt representant for hver påbegynt 500
kretsene
medlemmer i kretsen, korpsleder/-sjef og
b) kretsleder og én valgt
en representant for hver påbegynt 1000
representant for hver
medlemmer i korpset, to valgte
påbegynt 500 medlemmer i
representanter for forbundets
kretsen
speiderforum og to valgte representanter
c) korpsleder/korpssjef og én
for forbundets roverforum. For
representant for hver
kretser/korps som kan ha 3 eller flere
påbegynt 1000 medlemmer i
representanter, skal minst en av
korpset
representantene være under 25 år.
d) to valgte representanter for
Generalsekretæren, ledere for forbundets
forbundets speiderforum
hovedkomiteer, forbundets oppnevnte
e) to valgte representanter for
hovedkontakter til de internasjonale
forbundets roverforum.
speiderorganisasjoner har møte- og
talerett på speidertinget.
Speiderstyrets medlemmer,
generalsekretæren og ledere for
Medlemstallet regnes etter siste
forbundets hovedkomiteer har møte- og
årsmelding.
talerett på speidertingets møter.
Kretsenes og korpsenes representanter:
For kretser/korps som kan velge 2 eller
flere representanter, skal minst én av
representantene være 25 år eller yngre
ved utgangen av det kalenderåret
speidertinget møtes. Dersom
kretsen/korpset ikke har en slik
representant mister kretsen/korpset
denne ene stemmen.

Representantene for de ansatte velges
foran hvert speiderting blant de ansatte i
forbundet og kretsene.

Vararepresentant for kretsleder er

Kretsens valgte representant(er) velges

Vararepresentant for kretsleder er
visekretsleder. Har også denne forfall,
kan kretsstyret oppnevne en av de øvrige
styremedlemmene som representant.
Tilsvarende for korpsleder/sjef.

Kommentar/begrunnelse
som det besluttende organ og
speiderstyret som det utøvende
organ. Speiderstyret som det
utøvende organ står til ansvar
overfor speidertinget, og det er
derfor ryddig at de ikke selv har
stemmerett i tinget. Sees i
sammenheng med tilsvarende
forslag for kretsstyret og
kretstinget ovenfor under § 2-3-2.
Endret struktur til samsvar med
kretsting.
”forbundets hovedkomiteer”
diskutert som begrep, men funnet
ok, siden det er relativt nøytralt og
dermed ikke hindrer endringer i
organisasjonsstruktur.
Ansatte: Presisert AV og blant.
Fjernet: ”Speidertinget kan velge
inn andre medlemmer av
speidertinget for fire år om
gangen”. I likhet med
argumentasjonen for kretstinget
anses det tilstrekkelig at andre
personer kan gis talerett av
speidertinget.
”Speiderstyrets medlemmer”
foreslått inkludert, gitt at
speiderstyret ikke lenger blir
medlemmer av speidertinget.
Aldersgrensen for representanter
følger årskull, ikke fødselsdato.
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Nr.

Foreslått endring
visekretsleder. Har også denne forfall,
kan kretsstyret oppnevne en av de
øvrige styremedlemmene som
representant. Det samme gjelder for
korpsleder/korpssjef.
Kretsens valgte representant(er) velges
blant kretstingets medlemmer og ingen
gruppe kan ha mer enn en av de valgte
representantene. De valgte
medlemmer av speidertinget
fungerer fra konstituering ved
ordinært møte i speiderting til
konstituering ved neste ordinære
møte i speiderting.
Medlemstallet regnes etter siste
årsmelding.
Representantene for de ansatte velges
foran hvert møte i speidertinget av og
blant de ansatte i forbundet og kretsene.
Valgkomiteen, lovutvalget og revisor
har møte- og talerett ved behandling av
relevante saker.

Gammel lovtekst
blant kretstingets medlemmer for to år om
gangen og ingen gruppe kan ha mer enn
en av de valgte representantene. De
valgte representantenes funksjonstid er
fra konstituering av ett speiderting til
neste speiderting konstitueres. De valgte
representantene velges slik at
representantenes navn er innberettet til
forbundskontoret senest 2 måneder og 2
uker før neste ordinære speiderting.
Speidertinget kan velge inn andre
medlemmer av speidertinget for fire år
om gangen.
Valgkomiteen, lovutvalget og revisor har
møte- og talerett til sine saker.

Kommentar/begrunnelse
Forslag fra Asker og Bærum krets,
støttes av SST: Kretsen mister
stemmeretten for den ene
representanten dersom de ikke
møter med representant på 25 år
eller yngre. Dette for å sikre at
regelen blir etterlevd effektivt.
Lovene legger nå opp til å skille
konsekvent mellom ”speiderting”
(en gruppe personer) og ”møte i
speiderting” (når disse møtes).
Regelen om 2 måneder og 2 ukers
tidsfrist for innberetning av
speidertingsrepresentanter er
fjernet. Regelen overholdes ikke i
praksis da Speidertinget hver gang
velger inn de for sent innmeldte
representantene som medlemmer i
tinget. Det er ikke vits å ha en
regel som vi vet ikke vil bli
overholdt. Behovet for å vite
hvem delegatene er for å få sendt
dokumenter til riktig sted er
mindre nå som alt kan legges ut på
nett. Det blir kretsleders oppgave
å sørge for at representantene får
dokumentene (fra nettet eller
papir) på forhånd. De tekniske
arrangørenes behov for å få vite
hvem som kommer på tinget løses
gjennom påmeldingsfrist.

Medlemmer og funksjoner
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Nr.
3-1

Foreslått endring

3-2
3-2-3

Tillitsvalgte og ledere
a) Tillitsvalgte kan bare inneha samme
funksjon sammenhengende inntil 6 år,
og kan først gjenvelges etter et opphold
på minst ett år. Speidersjef,
visespeidersjef og speiderstyremedlem
regnes ikke som samme funksjon.
Tilsvarende gjelder for kretsleder,
visekretsleder og kretsstyremedlem, for
korpssjef, visekorpssjef og
korpsstyremedlem og for gruppeleder
og gruppeassistent. Speiderstyret kan i
særlige tilfeller dispensere fra regelen.
b) Ledere bør ikke inneha samme
funksjon i mer enn 6 år i sammenheng.

5-2
5-2-1

Kontingent
Retningslinjene om medlemskontingent
fastsettes av speidertinget, kretstinget,
korpstinget og gruppetinget.
Kretskontingenten kan maksimalt settes
til 50% av forbundskontingenten som
gjelder til enhver tid.

Gammel lovtekst
§ 2-1 Medlem av forbundet er den som avgir
speiderløftet og som ved å betale
årskontingent opprettholder sitt
medlemsskap.

Kommentar/begrunnelse

§ 2-4: a: Tillitsvalgte kan bare inneha samme
funksjon sammenhengende inntil 6 år,
og kan først gjenvelges etter et opphold
på minst ett år. Speidersjef,
visespeidersjef og speiderstyremedlem
regnes ikke som samme oppgave.
(Tilsvarende gjelder for kretsleder,
visekretsleder og kretsstyremedlem og for
korpssjef, visekorpssjef og
korpsstyremedlem ). Regelen gjelder ikke
innvalgte medlemmer av kretsting og av
speidertinget. Speiderstyret kan i særlige
tilfeller dispensere fra regelen.

Ref. argumentasjon rundt valg av
ekstra medlemmer av speiderting
og kretsting.
Språklig endring: ”:” til ”)”
Fjernet parentes.

b: Ledere bør ikke inneha samme
funksjonstid i mer enn 6 år i
sammenheng.
§ 14-2:Retningslinjene om medlemskontingent
fastsettes av speidertinget, kretstinget og
gruppetinget.
Kretskontingenten kan maksimalt settes
til 50% av forbundskontingenten som
gjelder til enhver tid.
Forbundskontingenten betales inn etter
regler fastsatt av speiderstyret.

Ansett som så viktige
retningslinjer at de beholdes hos
speidertinget.
”Korpstinget” inkludert.

Kontingenten betales inn etter regler
fastsatt av speiderstyret.
Lover for Norges speiderforbund – utdrag fra endelig forslag til ekstraordinært møte i speidertinget 2003.

15

Nr.
Lovverk
7-1

Foreslått endring

Gammel lovtekst

Kommentar/begrunnelse

Grunnregler:
For endringer i § 1 (Grunnregler)
kreves 2/3 flertall ved to på hverandre
følgende møter i speiderting før
endringene er gyldige. Det skal
avholdes valg av representanter til
speidertinget mellom de to på
hverandre følgende møtene i
speidertinget.

§ 18: Disse lover kan endres av speidertinget
med 2/3 flertall.
For endringer i § 1 (Grunnregler), § 17 og
§ 18 kreves 2/3 flertall ved to på
hverandre følgende speiderting før
endringene er gyldige.

Det ble diskutert om §17 og §18
bør være en del av grunnreglene,
men forslaget er at paragrafene
står som en del av lovene.
Som endring av §18 må denne
vedtas 2 ganger.
For å sikre intensjonen i å ha to
møter i speiderting, men samtidig
ha fleksibilitet til ikke å måtte
vente 2 år, er den gitte
formuleringen foreslått.
Som endring av §18 må denne
vedtas 2 ganger.

7-2

Lover:
For endringer av lovene kreves 2/3
flertall i speidertinget.
For endringer i §6, §7-1 og §7-2 kreves
2/3 flertall ved to på hverandre
følgende møter i speidertinget før
endringene er gyldige. Det skal
avholdes valg av representanter til
speidertinget mellom de to på
hverandre følgende møtene i
speidertinget.

7-3

Retningslinjer:
Retningslinjer opprettes og endres av
speiderstyret med 2/3 flertall med
mindre annet er fastsatt i lovene.
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