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Sak 1

VALG AV REFERENTER
Hans Mattis Øygarden fra Hedmark krets og Renathe Etterlid fra Follo krets ble
valgt som referenter til Speiderforum 2002.

Sak 2

STRATEGISK PLAN FOR 2003 - 2006
Momenter fra diskusjonen:
- Troppen, friluftsliv/villmarksliv, samfunnsengasjement og lokalt arbeid har vært
satsningsområder for perioden 2001-2004. Det er få som har merket noen stor
forskjell.
- Troppen, friluftsliv/villmarksliv og samfunnsengasjement vil være
satsningsområder for perioden 2003-2006.

Vedtak: Det ble ikke gjort noe konkret vedtak i denne saken.
Sak 3

DISKUSJON RUNDT DIVERSE TEMAER
A) Hva skal til for at jeg skal bli leder?
Momenter fra diskusjonen:
- Det må stadig være muligheter for å møte nye mennesker.
- Det er viktig å fortsette med å gi speiderne utfordringer på leirene.
- Det er viktig at man har venner i speideren.
- Frynsegoder: man må ikke gi for mye, for da blir folk ledere på feil premisser.
- Mer fritid på leirene, men samtidig så er det mange ledere som har for mye
fritid.
B) Speiderdrakten
Momenter fra diskusjonen:
- Det ville vært lettere å bruke speiderskjorten hvis skjorten var kul.
- En allmenn oppfatning er at det ikke er kult å gå i speidern.
- Speiderdrakten symboliserer kanskje ”en nerdete og kristen” person.
- Uniformen er et veldig viktig tegn/symbol, og man kan ikke bare kaste den.
- Det er ikke en selvfølge at speiderdrakten er kul om noen år, selv om man
forandrer den nå. Moten forandrer seg hele tiden.
- Speiderdrakten er formell. Grupper og kretser kan også ha en genser ved siden
av som fort kan bli et symbol på speideren, men som allikevel ikke er så
stivpyntet.
- Det er ikke speideruniformen som er ukul, men det inntrykket som folk har av
speidern. Det hjelper ikke så mye å endre på uniformen.
Vedtak: 3 av 39 stemte for å endre speiderdrakten.
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C) Alternativ speiding
Momenter fra diskusjonen:
- Kjipt, speidern er firkantet, mer repetisjon.
- Noen mente at det bør være en aldersgrense for å bli peff, andre var helt uenig i
dette. Folk er forskjellige, og noen 13 åringer er mer modne enn noen 15 åringer.
- Det er viktig å ha utfordrende aktiviteter, men det må ikke være en veis kjørt,
løpe sikk sakk i stedet for å gå rett frem (ikke rafting o.l. men fri fantasi)
- Større leire for små kretser
Sak 4

LANDSLEIR PÅ INGELSRUD 2005
Momenter fra diskusjonen:
- De fleste speidere driver med friluftsliv året rundt hjemme i kretsene. Derfor er
det negativt at man har dette som tema på en landsleir.
- Det er viktig med variasjon på noe som er så stort som en landsleir.
- Gjennomføringen betyr alt. Hvis det blir gjennomført på en god måte, så kan det
være greit å ha friluftsliv og villmarksliv som tema.
- Roverne har egne samlinger på alle leire, men det er også viktig for de eldste
speiderne å oppleve noe utenfor troppen i løpet av leiren.

Vedtak: 13 av 39 mente at det var galt å fokusere på friluftsliv og villmarksliv på
landsleiren i 2005.
Sak 5

FORSLAG TIL LOVENDRINGER I NORGES SPEIDERFORBUND
A) 6.1.2 Fjerning av bestemmelsen om bruk av speiderdrakt i politiske
demonstrasjoner og møter.
- Det kan gi inntrykk av at folk tror at alle speidere står for det en person i en
demonstrasjon står for.
- Man har mulighet til å bruke speiderdrakten i demonstrasjoner som har
tilknytning til speiderarbeidet.
- Hvis man ikke fjerner regelen så kan det hindre speidere fra å vise avsky mot
narkotika o.l.
- Tillatelse til å bære speiderdrakt under demonstrasjoner kan bli misbrukt:
speidere uten meninger kan bli påvirket til å stå for ting de ikke tenker over.
Vedtak: 15 av 39 var for fjerning av regelen.
B) 6.1.6 Endring som følge av tilslutningen til Norsk speiding
Momenter fra diskusjonen:
- Det kan fort bli for mye kristendom i NSF.
- NSF vil bli mindre selvstendig.
- NSF og KFUM/KFUK må møtes på halvvegen.
- Begge må gi og ta litt.
Vedtak: 24 av 39 stemte mot en endring av reglene.

Side 2 av 4

Referat fra Speiderforum 2002

C) 6.2.1 Endring av gruppetingets sammensetning
Momenter fra diskusjonen:
- Dette forslaget er ikke gunstig for små grupper uten speidere over 15 år.
- Det er heller ikke gunstig for de gruppene som mangler seriøse speidere over 15
år. De har da ingen å sende.
Vedtak: 39 av 39 speidere var i mot en endring av regelen som eksisterer i dag.
D) 6.2.3 Forslag om fri forbundskontigent for ledere/tillitsvalgte som har vært
aktive i 30 år og lenger.
Momenter fra diskusjonen:
- Det er mer givende å få en æreskniv o.l., enn å få slippe å betale kontigent.
- De som har vært med lenge fortjener en redusert kontigent.
Vedtak: 12 av 39 stemte for fri forbundskontigent for ledere/tillitsvalgte som
har vært aktive i mer enn 30 år.
E) 6.3.1 Forslag om hovedkontigent og hustandskontigent
Vedtak: 39 av 39 støttet det alternativet forslaget fra Speiderstyret, som
innebærer at 2 familiemedlemmer betaler full kontigent, mens de resterende
betaler 10 %.
F) 6.3.3 Forslag om økning av forbundskontigent
Momenter fra diskusjonen:
- Forbundet må se etter andre måter å tjene penger på.
- Det er riktig å øke kontigenten hvis speiderne får noe igjen for det de betaler.
Vedtak: 17 av 39 speidere stemte mot en heving av forbundskontigenten fra
2004.
Sak 6

ETABLERINGEN AV NORSK SPEIDING
Momenter fra diskusjonen:
- Det kan fort bli for mye kristendom i NSF.
- NSF vil bli mindre selvstendig.
- NSF og KFUM/KFUK må møtes på halvvegen.
- Begge må gi og ta litt.
- For arrangementer så kan et tettere samarbeid bety mye for det sosiale.
- Kanskje man bør vente litt med et tettere samarbeid.
- KFUM/KFUK er flinke til å ta med utenlandske religioner, og det kan vi lære
av.
- En forandring blir å synliggjøre KFUM/KFUK for NSF og omvendt.

Vedtak: 31 av 39 stemte for en etablering av Norsk speiding, og et tettere samarbeid
med KFUM og KFUK.
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Sak 7

VALG AV TO DELEGATER TIL SPEIDERTINGET 2002
7 speidere ønsket å representere Speiderforum på Speidertinget 2002. Alle
kandidatene gikk frem, presenterte seg og ga forumet en grunn for at nettopp denne
personen skulle få lov til å reise på speidertinget.

Vedtak: Følgende ble valgt til å representere Speiderforum på Speidertinget 1.-3.
november 2002.
1) Renathe Etterlid fra Follo krets
2) André Kalve Titland fra Hordaland krins
Sak 8

VALG AV PROSJEKTGRUPPE FOR SPEIDERFORUM 2004
8 speidere ønsket å sitte i prosjektgruppen som skal jobbe med å arrangere
Speiderforum i 2004. Alle kandidatene gikk frem, presenterte seg og ga forumet en
grunn for at nettopp denne personen skulle få lov til å være med i prosjektgruppen.
Det ble valgt 4 personer til prosjektgruppen og 4 varamedlemmer.

Vedtak: Prosjektgruppen for Speiderforum 2004 består av:
1) Stina Kommedal fra Vesterlen krets
2) Astrid Lien fra Vesterlen krets
3) Rune Andreassen fra Nord-Troms krets
4) Hilde Nøst fra Romsdal og Nordmøre krets
Varamedlemmer for Speiderforum 2004 er:
1) Bjørn Steine fra Gudbrandsdal krets (1. vara)
2) Marius Moen fra Aust Agder krets
3) Viktoria Kjus fra Romerike krets
4) Morten Vollset fra Romerike krets
ÅPENT FORUM
A)
REVISJON AV GRUNNTRENINGEN
Benedicte Meier er med i prosjektgruppen som reviderer grunntreningen i NSF.
Hun fikk en tilbakemelding på hvilke kurs og arrangementer eldre speidere ønsker
å delta på.
B)

INTERNASJONAL SPEIDING
Siv Hilde Berg og Nils Harald Strøm informerte Speiderforum om hvilke
muligheter den enkelte speider har til å delta på internasjonale
speiderarrangementer i årene som kommer.

C)

FORSLAG FRA NORD-TRØNDELAG KRETS
”På neste landsleir skal programaktiviteter være et resultat av forslag fra kretsvise
samlinger av førerpatruljer eller samlinger for patruljeførere og assistenter.
Vi ønsker også at det avsettes tid på Speiderforum til å diskutere hvordan dette kan
gjennomføres. På den måten vil alle samlingene kunne gjennomføres etter det
samme mønster og forslagene vil bygge på de samme forutsetninger.”
Deltagerne på Speiderforum mente dette var et godt forslag, og henstiller
derfor til det sentrale NSF å jobbe videre med saken. Speiderforum kom ikke
frem til noen konkrete tiltak som sikrer at dette blir gjennomført.
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