PROTOKOLL FRA SPEIDERFORUM
Sandefjord 13. – 15. oktober 2006

SAK 1/06 – KONSTITUERING
1.1 Valg av to ordstyrere
Prosjektgruppen foreslo Ingeborg Sauge Torpe og Johanne Prestegård.
Vedtak:

Ingeborg Sauge Torpe og Johanne Prestegård ble valgt ved akklamasjon.

1.2 Valg av tellekorps
Prosjektgruppen foreslo Nils Harald Strøm og Hanne Birte Hulløen.
Vedtak:

Nils Harald Strøm og Hanne Birte Hulløen ble valgt ved akklamasjon.

1.3 Valg av referenter
Prosjektgruppen foreslo Martine Firing og Maren Sofie Løfsgård.
Vedtak:

Martine Firing og Maren Sofie Løfsgård ble valgt ved akklamasjon.

1.4 Valg av to representanter til å underskrive protokollen
Prosjektgruppen foreslo Petter Hals fra Romsdal og Nordmøre krets og Erlend A. Koppergård
fra Nedre Buskerud krets.
Vedtak:

Petter Hals og Erlend A. Koppergård ble valgt ved akklamasjon.

1.5 Valg av redaksjonskomité
Prosjektgruppen foreslo prosjektgruppen.
Vedtak:

Prosjektgruppen ble valgt ved akklamasjon.

SAK 2/06 – GODKJENNINGER
2.1 Godkjenning av delegater
Vedtak:

Godkjent med 36 stemmeberettigede.

2.2 Godkjenning av forretningsorden
Vedtak:

Godkjent ved akklamasjon.

2.3 Godkjenning av innkalling til speiderforum
Vedtak:

Godkjent ved akklamasjon

SAK 3/06 – OPPVARMING
3.1 Ny profil
Speiderstyrerepresentant Hanne Birte Hulløen presenterte saken for forumet.
Forslag til resolusjon:
I)

Speiderforum synes verdigrunnlagene i den nye profilen er gode, men synes selve
prosessen bak utarbeidelsen burde inkludert flere og vært bedre markedsført.
Speiderforum er for fornyelse av forbundsmerket, men stiller seg negativ til de tre
forslagene fra profilgruppa. Det nye forbundsmerket burde ligne mer på det
nåværende merket enn det disse forslagene gjør.

Eller
II)

Vedtak:

Speiderforum synes verdigrunnlagene i den nye profilen er gode, men synes selve
prosessen bak utarbeidelsen burde inkludert flere og vært bedre markedsført.
Speiderforum ønsker ikke en endring av forbundsmerket. Det gamle er godt
innarbeidet og godt likt. Vi mener at ved en endring av forbundsmerket mister vi
noe av vår identitet.
Forslag II ble vedtatt med 20 av 36 stemmer.

Følgende personer ba om ordet i plenumsdebatten: nr. 35, 3, 14, 11.

SAK 4/06 – ENDRINGER AV LOVER OG RETNINGSLINJER
4.1 Forslag om endring av formålsparagrafen (§ 1-5-1)
Ordlyden i den foreslåtte formålsparagrafen er enklere, og det gjør den lettere å forstå. Den er
også kort og konkret, dermed lettere å huske. Den åpner mer for andre religioner og livssyn.
Speiderforum stiller seg positiv til forslaget.
Vedtak:

Forslaget ble vedtatt med 35 av 36 stemmer.

Følgende personer ba om ordet i plenumsdebatten: nr. 14.

4.2 Forslag om endring av speiderløftet (§ 1-7)
Speiderforum stiller seg positiv til forslaget.
Vedtak:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Følgende personer ba om ordet i plenumsdebatten: nr. 11, 34, 36, 14, 19.

4.3 Stemmerett for rovere (endring av § 2-2-11)
Speiderforum stiller seg positiv til forslaget. Det inkluderer alle, samtidig som det ivaretar de
unge rovernes interesse.
Vedtak:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Følgende personer ba om ordet i plenumsdebatten: nr. 3, 19, 35, 23.

4.4 Redusert kontingent for studenter
Speiderforum stiller seg negativ til forslaget. Det vil bli vanskelig å gjennomføre i praksis,
selv om tanken er god. Speiderforum foreslår at det heller legges mer vekt på roverarbeid, slik
at de får mer igjen for kontingenten de betaler.
Vedtak:

Forslaget ble vedtatt med 34 av 36 stemmer.

Følgende personer ba om ordet i plenumsdebatten: nr. 35, 34, 36, 19, 30, Nils Harald Strøm.

SAK 5/06 – DISKUSJONER
5.1 Strategisk plan 2007 – 2016
Speiderstyrerepresentant Hanne Birte Hulløen presenterte saken for forumet.
Speiderforum er godt fornøyd med forslaget til den strategiske planen. Satsingsområdene er
fornuftige. Det burde satses på vekst, og å holde på de nåværende medlemmene.
Vedtak:

Forslaget ble vedtatt med 35 av 36 stemmer.

Følgende personer ba om ordet i plenumsdebatten: nr. 8, 35, Hanne Birte Hulløen.

5.2 Manifest om Miljø, Forbruk og Rettferdighet
Speiderstyrerepresentant Hanne Birte Hulløen presenterte saken for forumet.
Hva mener speiderforum om forslaget:
Del I: Speiderforum synes det er viktig at det settes fokus på miljøet. Det er fornuftig med en
offentlig erklæring, fordi dette viser at speiderne er miljøbevisste og tar ansvar.
Vedtak:

Forslaget ble vedtatt med 34 av 36 stemmer.

Del II: Forumet har også kommet med forslag til hvordan vi kan praktisere manifestet:
- Kaste boss i bosspannet.
- Betale CO2 kvote.
- Gå og sykle istedenfor å bruke motoriserte framkomstmidler.
- ”Rusken” - aksjon.
- Kildesortering på hytter og speiderhus.
- Transport til turer kan være alternativ (sykkel, beina).
- Kjøpe godt utstyr som varer lenge.
- Ikke kaste ting i naturen.
- ”Jeg er miljøbevisst” - merke.
- Informasjonskampanje.
Vedtak:

Forslaget ble vedtatt med 33 av 36 stemmer.

Følgende personer ba om ordet i plenumsdebatten: nr. 36.

5.3 Landsleirintervall
Speiderstyrerepresentant Hanne Birte Hulløen presenterte saken og forklarte hvorfor
Speiderstyret ønsker et intervall på 3 år istedenfor 4 år.
Det forelå i utgangspunktet to forslag til resolusjoner.
I)

Speiderforum stiller seg negativ til forslaget fra Follo krets om et landsleirintervall
på seks år. Et eksempel som vi mener viser tydelig at dette intervallet er for langt
er; hvis en speider starter i troppen som 11-åring, og det tidligere det året har vært
landsleir, vil ikke denne speideren få delta på landsleir som speider i troppen. Vi
ønsker heller å følge speiderstyrets vedtak om et intervall på tre år.

Forslag I falt i første valgomgang med 3 av 36 stemmer.
Omvotering:
II)

Speiderforum stiller seg negativ til forslaget fra Follo krets om et landsleirintervall
på seks år. Et eksempel som vi mener viser tydelig at dette intervallet er for langt
er; hvis en speider starter i troppen som 11-åring, og det tidligere det året har vært
landsleir, vil ikke denne speideren få delta på landsleir som speider i troppen. Vi
synes heller ikke at speiderstyrets vedtak om et treårsintervall er godt. Dette er

fordi det ødelegger den vante syklus hos flere grupper. Det er også bedre tid til
planlegging og forberedelser ved en fireårs syklus.
Eller
Benkeforslag ved delegat nr. 33, Ole Johan Rasch fra Øvre Buskerud krets:
III)

Speiderforum stiller seg negativ til forslaget fra Follo krets om et landsleirintervall
på seks år. Et eksempel som vi mener viser tydelig at dette intervallet er for langt
er; hvis en speider starter i troppen som 11-åring, og det tidligere det året har vært
landsleir, vil ikke denne speideren få delta på landsleir som speider i troppen. Vi
ønsker heller å følge speiderstyrets vedtak om et intervall på tre år. Forslag om
”storleir” i 2011 kan bli ivaretatt ved to treårsintervaller.

Vedtak:

Forslag III ble vedtatt med 22 av 36 stemmer i andre valgomgang.

Følgende personer ba om ordet i plenumsdebatten: 35, 11, 34, 22.

SAK 6/06 – VALG
Alle delegater som stilte til valg presenterte seg for forumet.
6.1 Valg av to representanter til Speidertinget 2006 på Ski
Det forelå 3 kandidater til valget:
›
›
›

Oliver Atter, Oslospeiderne
Martine Firing, prosjektgruppen
Siebren Kwekkeboom, Romerike krets

Vedtak:

Martine Firing fra prosjektgruppa og Siebren Kwekkeboom fra Romerike
krets ble valgt til å representere Speiderforum på Speidertinget.

6.2 Valg av prosjektgruppe for Speiderforum 2008
Det forelå 6 kandidater til valget:
›
›
›
›
›
›

Eirik U. Birkeland, Sogn og Fjordane krets
Ida Henriette Kiledal, Sørlandet krets
Erlend Koppergård, Nedre Buskerud krets
Anders Øilo Marcussen, Vestfold krets
Johanne Prestegård, Sørlandet krets
Ole Johan Rasch, Øvre Buskerud krets

Vedtak:

Følgende ble valgt til prosjektgruppe for Speiderforum 2008:
Ole Johan Rasch fra Øvre Buskerud krets,
Erlend Koppergård fra Nedre Buskerud krets,
Johanne Prestegård fra Sørlandet krets og
Ida Henriette Kiledal fra Sørlandet krets

1. Vara: Eirik U. Birkeland
2. Vara: Anders Øilo Marcussen

SAK 7/06 - EVENTUELT
Det ble fremmet ønsker om å diskutere følgende saker:
7.1 Suspensjon/eksklusjon av medlemmer
Speiderstyrerepresentant Hanne Birte Hulløen presenterte saken for forumet.
Speiderforum stiller seg positiv til forslaget fra speiderstyret. Det er viktig å være forberedt og
vite hvordan en skal handle når slike alvorlige situasjoner oppstår.
Vedtak:

Forslag ble enstemmig vedtatt med 36 av 36 stemmer.

Følgende personer ba om ordet i plenumsdebatten: 14, 12, 3, Hanne Birte Hulløen.

7.2 Rekruttering av jenter til speideren
Vi mener vi må gjøre det attraktivt å være jente i speideren. Gjerne arrangere egne turer og
lignende kun for jenter, for å bedre samholdet blant jentene (for eksempel bretur, kanotur,
kurs). Flott tiltak med mentorprogram for unge, kvinnelige ledere.
Vedtak:

Forslaget ble vedtatt med 33 av 36 stemmer.

Følgende personer ba om ordet i plenumsdebatten: 35, 2, Nils Harald Strøm.
Prosjektgruppen for speiderforum takker alle for et fint gjennomført forum!

_____________________________
Ordstyrer Ingeborg Sauge Torpe

______________________________
Varaordstyrer Johanne Prestegård

_____________________________
Hovedreferent Martine Firing

_______________________________
Ass. Referent Maren Sofie Løfsgård

_____________________________
Valgt representant til å underskrive
Protokollen, Erlend A. Koppergård

_______________________________
Valgt representant til å underskrive
protokollen, Petter Hals

VEDLEGG 1 – DELEGATLISTE

Delegat nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Krets
Aust Agder
Follo
Follo
Grenland
Grenland
Gudbrandsdal
Hordaland
Hordaland
Nedre Buskerud
Nedre Buskerud
Oslospeiderne
Oslospeiderne
Romerike
Romerike
Romsdal og Nordmøre
Romsdal og Nordmøre
Ryvarden
Ryvarden
Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane
Sunnmøre
Sunnmøre
Sørlandet
Sørlandet
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Vesterlen
Vesterlen
Vestfold
Vestoppland
Vestoppland
Øvre Buskerud
Øvre Buskerud
Prosjektgruppen
Prosjektgruppen
Prosjektgruppen

Navn
Tanja Sander
Ida Marie Berg Thomstad
Johanne R. Elvebakken
Cathrine Hørta
Synne Samuelsen
Stian Mo Hagen
Even Svanberg
Stine Heløe Wiig
Joachim Nørgaard Sørensen
Erlend A. Koppergård
Elin Paulsen
Oliver Atter
Christopher Ljønes
Siebren Kwekkebom
Petter Hals
Ine Andrea Otnes
Magne Lie
Rasmus Tveit
Eirik Ulltang Birkeland
Joakim Sumstad
Cecilie Waksvik Heen
Kamilla Myrvåg Assev
Johanne Prestegård
Ida Henriette Kiledal
Margrete Duna
Hege Lindseth
Gisle Sølvberg
Olaug Heskja
Anders Øilo Marcussen
Carine Alm Rødningsby
Ida Lagestrand Brovold
Christina Holter
Ole Johan Rasch
Ingeborg Sauge Torpe
Martine Firing
Maren Sofie Løfsgård

