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PROTOKOLL FRA SPEIDERFORUM 
5 –7. SEPTEMBER 2003 

 
1.godkjenning av delegatene. 
Godkjent med 43 stemmeberettigede. 
 
2. valg av ordstyrer.  
Hilde Aas Nøst og Marte Schrøder ble valgt med akklamasjon. 
 
3.a. godkjenning av forretningsorden.  
Godkjent med akklamasjon. 
 
3.b. Godkjenning av sakslista. 
Godkjent med akklamasjon. 
 
4. Godkjenning av innkalling. 
Godkjent med akklamasjon. 
 
5. valg av referent. 
Foreslått: Rune Andreassen, Nord Troms. Jørn Rødum, Nord Troms. Renathe B. Etterlid, 
Follo. Valgt av forumet med akklamasjon. 
 
6. valg av tellekorps. 
Foreslått Ingrid Nordbø. Valgt av forumet med akklamasjon. 
 
7. valg av redaksjonskomiteen. 
Referentene og prosjektgruppa ble valgt med akklamasjon. 
 
8. valg av personer til å skrive under på protokollen. 
Erling Guderud og Ann-Elin Mortensen ble valgt. 
 
LOVSAKENE: 
 
Alle lovsakene ble først diskutert i grupper, hver gruppe la frem sitt standpunkt med 
begrunnelse. 
 
9. Foreslått endring i loven 2-2-1. 
Speiderstyrets forslag til lovendring av lov 2-2-1, blir vedtatt av speiderforum med 39 
stemmer. 
Speiderforum vedtok at følgende begrunnelse for vedtaket oversendes speidertinget: 

- De som er under 15 år kan mene noe annet enn de som er over 15 år. 
- Da lærer også de under 15 år å snakke foran mange mennesker 
- De over 15 år vil snart bli rovere og derfor vil de kanskje ikke engasjere seg i 

troppsarbeidet. Men får man inn noen under 15 år, som skal være i troppen noen år 
fremover, vil lederne bli tvunget til å ta troppen mer på alvor og gjøre den bedre. 

- Det er viktig at gruppens besluttende organ også skal involvere speidere i tropp som 
ikke er fylt 15 år.  
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- Dette mener vi vil styrke demokratiet i speiderbevegelsen. 
- Det er viktig å få synspunkter fra flere aldersgrupper. 
- De under 15 år bør få retten til å delta, men ikke nødvendigvis ha med seg budsjett - 

preik o.l.”  
 
Følgende forslag ble ikke vedtatt mot fire stemmer: 
”Vi mener at barn under 15 år er for unge til å delta på slike møter. Det er uinteressant å 
diskutere for eksempel lovforslag osv, for eksempel for en 13 åring. De vil sannsynligvis ikke 
ha noe interesse for slike arrangementer”. 
 
10.a. Foreslått endring i loven 2-5-1. A. 
Speiderforum vedtok Speiderstyrets forslag med 36 stemmer. 
Speiderforum vedtok å oversende følgende begrunnelse for vedtaket: 

- Det vil fremme demokratiet. 
- Kretsstyret bør ikke ha innflytelse over ting som angår dem. 

 
Følgende forslag ble ikke vedtatt mot seks stemmer: 
”Vår innstilling er at speiderstyret ikke skal ha stemmerett på speidertinget, men at kretsstyret 
skal beholde stemmeretten på kretstingene”.  
 
10.b. Foreslått endring i loven 2-5-1. B. 
Speiderforum vedtok Speiderstyrets forslag med 42 stemmer.  
Speiderforum vedtok å oversende følgende begrunnelse for vedtaket: 

- aldersvariasjon er viktig på Speidertinget 
- det er viktig å ha representanter fra alle aldersgrupper 
- unge krefter i kretsene bør involveres 
 

Følgende forslag ble ikke vedtatt mot to stemmer: 
”Vi godtar ikke forslaget, hvis en krets mangler representanter skal den ikke straffes”. 
 
11. Foreslått endring i loven 2-3-5. 
Speiderforum vedtok ikke å støtte Speiderstyrets forslag med 30 stemmer.  
Speiderforum vedtok at momentene som kom frem under diskusjonen skal forelegges 
Speidertinget: 
- Vi er for lovendringen speider- og roverforum bør følge etter speidertinget, slik at det blir 

”nytt blod” og nye ideer. 
- Vi er for lovendringen på grunn av at det er viktig å få nye synspunkter på saker. 
- Vi er imot forslaget med nytt valg må nye personer sette seg inn i systemet, og det er det 

lite vits i.  
- Vi er imot forslaget for sitter man i to år så tør man snakke mer enn den første gangen, og 

da vet man mer hva man går til. 
- Det er unødvendig å velge nye representanter. Dette tar for lang tid og nye representanter 

må sette seg inn i nye saker som de som var sist mest sannsynlig har satt seg inn i 
- Et ekstraordinært Speiderting kan forekomme under en hastesak, hvor det er unødvendig å 

måtte bruke tid på byråkrati. Ved å delta både på speiderforum og ekstraordinært 
speiderforum vil man bli tryggere på sin rolle som delegat og vi vil bli bedre kjent med de 
andre delegatene, dermed vil det være letter å si sin mening. 

 
Sak 12: Landsleir: 
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Speiderforum vedtok enstemmig å sende følgende innspill til Landsleirkomiteen: 
 
- leiren bør vare lengre enn en uke 
- ha kjente (norske) artister 
- ha konsert 
- ha leirkro 
- 13-16 kro 
- ha HIBAS 
- stor roverby 
- popcorn 
- eget område for vannkrig 
- er speiderne lei av villmarksliv? 
- være et sted med variert natur 
- man kan ikke har Urban hvert år 
- ha masse utenlandske speidere 
- ha egen lederleir, speiderområde kun for speidere 
- ha følgende aktiviteter: 

• frivillige aktiviteter 
• rappellering 
• hele “På flukt” 
• organisert vannkrig 
• fotokurs 
• båtsport på vannet, for eksempel vannski, tubering, banan og ring 
• volleyball - turnering 
• rugby 
• ikke haik 
• alternativ haik 
• sykkelhaik 
• haik til Sverige 
• kanohaik 
• tømmerfløting 
• flere leirbål 
• buldrevegg 
• shopping for 13-16-åringer 
• luftgeværskyting  
• rovere til Sverige 
• fallskjerm 
• buss til Sverige 
• vannkrig 

 
Synspunkter ang. vandreleir på begynnelsen av leiren: 
- mange som kommer til å gå seg vill, vanskelig turområde, mye skog og umerkete stier 
- vi kommer til å gå i flokk, lite spennende 
- poenget med landsleir er at vi skal møte nye folk. Det skjer ikke når vi går sammen med 

troppen på vandreleir. De første dagene på leir bruker man til å bli kjent med nye 
personer, kanskje det blir vanskelig på vandreleir 

- det vil kreve stor logistikk med å frakte fellesutstyr. Hvordan skal vi frakte alt utstyret? 
Mye kjøring er ikke bra for naturen, og ti tusen speidere produserer også søppel. 
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- leiren kommer til å bli ødelagt når vi går på tur 
- lederne burde ikke være med på vandreleiren 
- mye bedre med haik midt i leiren 
- hvis man drar på vandreleir, må man telte underveis. Det kan regne, og man kan bli våt, så 

når man ankommer leiren og skal bygge den er man for sliten til det. Da er det vanskelig å 
bli kjent. 

- vandring kan være sosialt, og på vandreleir kan man dele seg opp slik at man blir kjent 
med flere 

- blande slik at vi får nye patruljer (på tvers av troppene) 
- det er dårlige kart over Ingelsrud, bør lages nye og oppdaterte. 
- hvis vi stiller krav til ferdigheter om natur/førstehjelp etc., hvordan skal vi gjøre det med 

utenlandske speidere? 
- Sør-Trøndelag hadde hatt kretsleir med tema villmarksliv med positiv effekt. Sitat: “Den 

kuleste leiren jeg har vært på!” 
- Liten tid til å bygge byggverk 
- uoffisiell avstemningen: 19  imot vandrer leir. 16 for vandrer leir 
 
Positive og negative ting om Urban: 
- Mye propaganda, men leverte ikke det som de reklamerte om 
- For lite mat 
- Bli-kjent-aktiviteten var bra, det å bli kjent med nye tropper 
- Positivt med torg; alt bør samles på torget, det blir sosialt 
- Bra leiravis og radio 
- Positivt med oppgaver under haiken 
- Positivt med valgfri haik 
- Negativt med Cape (= dårlig musikk) 
- Positivt med Klovner i kamp 
- Gjerne urban leir igjen 
 
Sak 14: Aktiviteter for speidere 
 
Resolusjon nr 1: 
Speiderforum ønsker at Komité Speiding skal: 

- arrangere flere sentrale patruljeførerkurs 
- lage patruljeførerkurs med mal etter UFO, og at det skal arrangeres flere UFO. 
- arrangeres “13-16 leir” hvert år. 
- arrangeres flere arrangementer “nord for Sinsen-krysset”, og da spesielt leirer, slik 

som for eksempel “13-16”. Det er viktig at det arrangeres leirer også på Vestlandet og 
i Midt-Norge, siden det ikke bare speidere fra Østlandet sør for Trondheim. 

- arbeide for at ikke alle arrangementene for aldersgruppen 13-16 år er i august, men 
fordele arrangementene utover hele året, for eksempel i pinsen. 

- arrangere “Fangene på fortet” på forskjellige borger rundt om i landet hvert år med 
unntak av det året det arrangeres landsleir. 

- Arrangere felles JOTA/JOTI med veiledning. Det er laget alt for lite veiledning for 
joti/jota. Komité speiding bør lage en bok ”Hvordan arrangere joti/jota for dummis” i 
papir og nettversjon. 

- Arbeide for at arrangementene for 13-16 år bør inneholde følgende aktiviteter: 
• rappellering 
• klatring 
• rafting 
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• sminkekurs 
• 4-hjuling cross 
• “På flukt” 
• utenlandsturer 
• “barnefrie” turer 
• leirbål 
• overlevelsestur 
• volleyballturnering 
• vannkrig 
• salsakurs 
• lage volleyballnett  
• litt mer spennende turer med utfordring 
• sykling 
• isbre 
• snowboard 
• ekstremsport  
• svømming 

 
Resolusjon nr 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Resolusjon nr 2: 
Speiderforum ønsker at Speiderstyret skal: 

• oppfordre kretsene til å ha flere felles kretsleirer, slik at det blir flere store leirer. 
 
Resolusjonen ble enstemmig vedtatt. 
 
Resolusjon nr 3: 
Speiderforum ønsker at Komité Speiding og Speiderstyret skal: 
- ha fortsatt satsing på aldersgruppen 13 til 16 år 
- ha økt fokus på enheten rover. Det bør arrangeres flere sentrale roverarrangement for 

rovere og unge ledere. 
- jobbe for at leirer varer lengre enn en uke, for eksempel ha leirer som varer i 10 til 11 

dager. Det bør også arrangeres flere helgeleirer.   
- prioritere flere fellesturer i utlandet.  
- jobbe for at det blir flere arrangement med reisestøtte. 
- arbeide for bedre markedsføring av sentrale arrangement. Dette kan for eksempel gjøres 

ved å ha en egen seksjon om arrangementene inne i bladet og at “Speideren” omtaler de 
arrangementene med fyldige artikler både de som skal arrangeres og de som allerede har 
blitt arrangert. Arrangementene bør også markedsføres på scout.no og speiderbasen.no. 
Det bør sendes ut reklamefoldere / kort som omhandler de aktuelle arrangementene, slik 
som det ble gjort på ”13-16” og ”Fangene på fortet”. Slike reklamefoldere / kort treffer 
målgruppen, og vil være et supplement til ”Speideren” som ikke kommer ut så ofte. På 
denne måten får flere får høre om arrangementet. “Speideren” bør selv delta på 
arrangementene for å dekke aktivitetene. Det holder ikke å bare ha arrangementene på 
Norges Speiderforbunds terminlista. 

- arbeide for at “Speideren” skal ha fokus på speiding i hele Norge, og ikke bare fokus på 
Oslo og Østlandet slik det er i dag. ”Speideren” bør ikke bare ha fokus på sentrale 
arrangementer. 
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Resolusjon nr 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak nr 15: Ingelsrud speidersenter: 
 
Speiderforum vedtok enstemmig å sende over følgende synspunkter på Ingelsrud 
speidersenter: 
 
- forbedre rappellering 
- volleyballbane 
- cross-cart-bane 
- vannski 
 
Positivt: 

• rappellering 
• fint naturlandskap 

 
Negativt: 

• dårlige doer 
• ikke vann ved den ene doen 
• kaldt i Gildehallen 
• hesteskokasting 
• ikke mobildekning 

 
Sak nr 16: Speiderbasen: 

 
Resolusjon nr 4:  
Speiderforum vedtok å oversende følgende innspill til Komité Speiding om speiderbasen: 
- ha mer informasjon om roveraspirantdelen på speiderbasen. 
- dumt med obligatorisk. Det man må gjøre er ofte mindre morsomt og spennende. Bedre å 

ha friere valg. 
 
Det som er positivt med Speiderbasen: 

• oversiktlig 
• lettvint til speidermøter 
• mer variasjonsmuligheter 
• enhetsmarkeringene på skjerfet 
• oppdeling i grupper (stifinner, vandrer) 
• aktuelle temaer 

 
Det som er negativt med Speiderbasen: 

• ingen av de gamle merkene får noen betydning 
• peffene blir mindre kreative  ved å droppe å planlegge, bare printe ut det første 

og beste 
 
Resolusjon nr 4 ble vedtatt enstemmig. 
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Sak nr 16: Valg: 
 
Det forelå 12 kandidater til valget. En trekte seg like før man skulle begynne å stemme, slik at 
man under valget hadde elleve kandidater. 
 
Speiderforum valgte følgende prosjektgruppe: 
 
Stina Kommedal   
Odin Lein Strand 
Hilde Aas Nøst 
Bjørn Steine   
 
Speiderforum valgte følgende vararepresentanter:  
 
Rune Andreasen (1.vara) 
Jonathan Jørstad (2.vara) 
 
Siri Neslein (1. vara) 
Sandra Nygaard (2. vara) 
 
 
 
Prosjektgruppen for speiderforum takker alle for et fint gjennomført speiderforum ! 
 
 
 
 

-------------------------   --------------------------------- 
  Valgt representant         Valgt representant 
   til å underskrive            til å underskrive 
      protokollen      protokollen 

 
 
 
 
  ---------------------   ---------------------------------- 
       Ordstyrer     Ordstyrer 
    

 
 
 
 

 


