
Side 1 av 10 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
SAKSPAPIRER 

Speiderforum 2014 
 
 

Velkommen til årets Speider- og Roverforum!  

I år blir det mye spennende og nytt. Det er første gang vi har prøveordninga 

med stemmerett for observatører på saker som ikke skal til Speidertinget, og vi 

har flere deltakere enn på lenge. Så dette vil bli et interessant forum for alle.  

Ta med alle gode ideer, diskuter i vei og ha det gøy. Vi gleder oss til å lede dere 

gjennom Speider- og Roverforum, og vi håper dere gleder dere like mye som 

oss!    

 

Delegatnr.: ____________ 

Navn: ______________________________________________________________ 

Krets/korps: _________________________________________________________ 
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1 KONSTITUERING AV SPEIDERFORUM 
 

1.1 Godkjenning av representantene 

Se vedlagt liste over valgte representanter for kretser og korps til Speider- og Roverforum 2014. 

Prosjektgruppens innstilling:  

Representantene til Speider- og Roverforum 2014 godkjennes. 

 

1.2 Valg av tellekorps 

Tellekorps presenteres i møtet. 

 

1.3 Valg av ordstyrere 

Prosjektgruppens innstilling: 

Sander Kildal  

 

1.4 Valg av referenter 

Prosjektgruppens innstilling: 

Christina Eide og Sigurd Fløistad  

 

1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sakspapirer ble sendt på e-post til alle påmeldte representanter og observatører 1. oktober, og er 

også tilgjengelige på speiding.no/arrangementer.  

Prosjektgruppens innstilling: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

1.6 Godkjenning av forretningsorden 

Forretningsorden for Speiderforum 2014 

1. Et lovlig Speiderforum er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter som har 

møtt. Speiderobservatører har stemmerett i saker som ikke er speidertingssaker. 
 

2. Hvis det gjøres endringer i innmeldte representanter, må dette gjøres før åpningen av 

Speiderforum. Endringer må gjøres skriftlig. 
 

Må en representant forlate Speiderforum, kan en ny representant som oppfyller 

betingelsene gå inn i vedkommendes plass. Ved en slik endring skal skriftlig beskjed leveres 

til møtelederne. Speiderforum skal avgjøre om representanten godkjennes. Endring av 

representant kan bare skje en gang for hver krets/korps. 
 

3. Protokoll føres av valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, møtereferentene og 

de to valgte representantene. 
 

4. Ingen representanter har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak av 

forslagsstilleren. 
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Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid. 

Møtelederne har rett til å foreslå forkorting av taletiden og foreslå strek. 
 

5. Alle forslag må leveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn og 

delegatnummer. 
 

Nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt.  
 

Åpenbare trykkfeil kan rettes i forslag før avstemming. 
 

6. Vedtak krever normalt alminnelig flertall, det vil se mer enn halvparten av avgitte stemmer. 

Blanke stemmer telles ikke med.  
 

Alle valg foregår skriftlig når mer enn én kandidat eller minst én representant krever det. 

Kandidater er alle som er oppført over valgkomiteens liste over dem som har sagt seg villige 

til å motta valg. 
 

For å bli valgt, skal en kandidat ha mer enn halvparten av avgitte stemmer. Om nødvendig 

gjennomføres valg i flere omganger. Hvis ingen kandidater har fått mer enn halvparten av 

stemmene, går den med færrest stemmer ut før neste valgomgang. Ved stemmelikhet 

foretas omvalg. Hvis flere personer skal velges til samme verv, kan inntil to kandidater, som 

er oppført på mer enn halvparten av stemmesedlene, velges i hver valgomgang. Hver 

representant kan da føre opp inntil to kandidater på stemmeseddelen. Blanke stemmer teller 

ikke med. 
 

7. I protokollen føres inn alle fremsatte forslag og de vedtak som er gjort, med antall avgitte 

stemmer for og mot. Ved valg føres antall stemmer i protokollen. Delegatnummer på alle 

representanter som har hatt ordet under de forskjellige sakene føres også inn i protokollen. 
 

8. En elektronisk versjon av protokollen sendes etter Speiderforum til dem som deltok i møtet. 
 

9. Speiderforum er åpent for tilhørere i den grad det er plass til det. 
 

10. Speiderforums forretningsorden godkjennes ved åpning av hvert Speiderforum, og gjelder 

inntil forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste Speiderforum. 

Prosjektgruppens innstilling: 

Forretningsorden godkjennes. 

 

1.7 Valg av to representanter til å underskrive protokollen 

Prosjektgruppens innstilling: 

Protokollunderskrivere presenteres i møtet. 

 

1.8 Valg av valgkomite 

Prosjektgruppens innstilling: 

Forslag til valgkomite presenteres i møtet. 

 

1.9 Valg av redaksjonskomite 

Prosjektgruppens innstilling: 

Velges etter forslag fra representantene i forumet. 
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2 DISKUSJONSSAKER 
 

2.1 Bodø 2017 
 

Norges speiderforbunds neste landsleir skal være i Bodø i 2017. Planleggingen har begynt så smått, 

men hva vil dere ha?  

 

Hva var bra med Stavanger 2013 og som dere vil ta med videre? Er det noe dere følte dere manglet i 

Stavanger som vi kanskje kan gjøre i Bodø? 

 

 

 

3 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ 
SPEIDERTINGET 2014 
 

Her skal det gjøres vedtak om hvilke anbefalinger representantene fra forumene skal gi Speidertinget.  

 

Fullstendige sakspapirer for Speidertinget 2014 kan sees på speidertinget.no. Der finnes hele 

beskrivelsen av hva de tre hovedelementene betyr. 

 

 

 

3.1 Visjon, langtidsmål og arbeidsplan 
 

Speiderstyret har jobbet med en visjon for 2024, langtidsmål for perioden 2015-2024 og arbeidsplan 

for 2015-2016. Til sammen er visjonen og langtidsmålene Strategi 2024. Arbeidsplanen gjelder tiltak 

på nasjonalt og regionalt nivå. I tillegg oppfordres kretser, korps og grupper til å lage egne 

arbeidsplaner med utgangspunkt i forbundets strategi. Den nye visjonen, langtidsmålene og 

arbeidsplanen erstatter Strategisk plan 2007-2016, som har fokus på lederkvalitet, samfunnsansvar 

og vekst.  

Hele forslaget og Speiderstyrets begrunnelse kan sees i sakspapirene til Speidertinget 2014, på 

speidertinget.no.   

 

 

3.1.1 Visjon 2024 og Langtidsmål 2015-2024 

Strategien har tre hovedelementer:  

 Speidere vil ut 

 Patruljen tar ansvar 

 Speiding når flere 

http://speidertinget.wordpress.com/saker/
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VISJON 2024 
 

Visjon 2024 – Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere 

I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som vil ut i 

naturen og i verden. Hos oss opplever alle å få og ta ansvar gjennom patruljesystemet. Speideren er 

en relevant bevegelse som når flere. Våre speidere blir utfordret i møte med samfunnet, naturen og 

seg selv, og våger å flytte egne grenser. 

Formålsparagrafen vår 
Norges speiderforbund utvikler mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i 
samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven. 
 
 

Speidere vil ut 
Speidere er nysgjerrige og utforskende, de vil ut av komfortsonen og bli utfordret. Speidere vil ut i 
naturen og oppleve nye ting, ut i verden og møte andre mennesker, både speidere og andre.  
 

 

Patruljen tar ansvar 
«Patruljesystemet er ikke et system å drive speiding etter, det er det eneste systemet», skrev Baden-
Powell i sin rapport etter Brownsea Island-leiren i 1907. Dette er like aktuelt nå, over 100 år etter. 
Ved å være i en patrulje lærer speidere seg å ta vare på hverandre.  

Speiding når flere 
I speideren skal barn og unge få unike opplevelser. De får utvikle seg etter erfaring, kunnskapsnivå og 
evner innenfor trygge rammer. Vår metode – speidermetoden – er vår oppskrift for å skape 
selvstendige og ansvarsbevisste mennesker. Vi har en bredde i aktivitetene og en kompetanse som 
samfunnet etterspør, og dette vil vi dele med flere! Vi skal være en inkluderende organisasjon uten 
innbytterbenk. Det betyr at vi tiltrekker oss medlemmer med ulik bakgrunn og forutsetninger, og gir 
barn, unge og voksne et godt speidertilbud der de bor. I speideren får medlemmene erfaringer de 
kan bruke på andre områder og i andre faser av livet.  
 
 

LANGTIDSMÅL 2015–2024 
 

Speidere vil ut: 
 Alle medlemmer utforsker naturen, og inviterer andre til å være med. 
 Alle medlemmer har grunnleggende kompetanse innen det enkle friluftslivet. 
 Alle medlemmer utfordres gjennom relevante og spennende programaktiviteter og 

arrangementer. 
 Alle medlemmer øker sin deltakelse i demokratiske prosesser i organisasjonen. 
 Speidere bidrar konstruktivt i samfunnsdebatten, og oppleves som engasjerte/inspirerende, 

løsningsorienterte og reflekterte. 
 Flere av våre medlemmer opplever verden gjennom internasjonal speiding, og kjenner 

tilhørigheten til en verdensomspennende bevegelse. 
 

Patruljen tar ansvar: 
 Alle nivåer i organisasjonen bruker patruljesystemet, og gruppene har aktive førerpatruljer. 
 Alle patruljene deltar jevnlig i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og -turer. 
 Flere av gruppene deltar i nasjonale eller internasjonale prosjekter, eller gjennomfører egne. 
 Alle rovere og ledere tar aktivt ansvar for sin egen lederutvikling gjennom tilbud om en 

attraktiv og tydelig lederutdanning. 
 Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker speidermetoden aktivt. 
 Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker treningsprogrammet aktivt. 



Side 6 av 10 
 

 

Speiding når flere: 
 Flere barn og unge begynner i speideren, og flere av speiderne fortsetter i / går over til neste 

enhet. 
 Flere barn og unge får tilbud om speiding gjennom nystarting av grupper i områder med 

potensiale for speiding. 
 Alle grupper fokuserer på å gjøre seg attraktive gjennom ambisiøse aktiviteter, positiv 

synlighet, forenkling av rutiner og et godt ledermiljø. 
 Flere engasjerer seg i langvarige og kortvarige verv på alle nivåer i organisasjonen. 
 Alle nåværende og nye medlemmer føler seg velkomne, og får muligheter til å ta ansvar og 

bidra med sin kompetanse. 
 Flere grupper er synlige bidragsytere i lokalsamfunnet gjennom aktiviteter for ikke-speidere, 

prosjekter i nærmiljøet og lokale samarbeid. 
 Flere av forbundets prosjekter og satsinger skjer i samarbeid med andre nasjonale 

samfunnsaktører og internasjonale organisasjoner. 
 

3.1.2 Arbeidsplan 2015-2016 

Speiderstyrets forslag til arbeidsplan for perioden 2015-2016: 

Speidere vil ut  
 Friluftslivsløft: Friluftslivets år 2015 (FÅ15) – Norges speiderforbund vil vise fram speiderens 

nisje i friluftslivet – barn og unge på egen tur – og at vi er en kompetent og troverdig aktør på 
friluftsliv. Vi skal benytte muligheten FÅ15 gir oss til å styrke kompetansen på det enkle 
friluftslivet, slik at alle speidere drar på tur.  

 Synlighet – vi vil løfte fram og dele gode lokale og regionale tiltak som kobler friluftslivet med 
patruljearbeidet, ledertreningen og treningsprogrammet. 

 Friluftslivsveiledere – utdanning av friluftslivsveiledere for å fremme friluftslivskompetanse 
og -engasjement, og for å sette i gang friluftslivsaktiviteter på alle nivåer i organisasjonen. 

o Friluftslivskurs og -samlinger i regi av nettverket for friluftsliv for å styrke 
friluftslivskompetansen og gi smakebiter på det brattere, våtere og kaldere 
friluftslivet. 

o Aktivitetshefte og prosjektmerke for speidere for å løfte friluftslivsmulighetene i 
treningsprogrammet.  

 Internasjonalt nettverk som kan støtte og drive framover det internasjonale arbeidet og 
samarbeidet til Norges speiderforbund.  

 Internasjonale møteplasser – vise fram og motivere til deltakelse i internasjonale 
arrangementer og prosjekter, bl.a. World Scout Jamboree. 
 

Patruljen tar ansvar 
 Videreutvikle opplæringen, og tilby nasjonale kurs innen patrulje- og 

førerpatruljearbeid for å gi gode verktøy, og styrke patruljesatsingen i 
grupper/kretser/korps/regioner.  

 Tilby støtte til kretser og regioner til årlige peffkurs for å gi alle patruljeførere trygghet til å 
planlegge og gjennomføre egne patruljemøter og -turer.  

 På egne bein 2016 – nasjonalt arrangement for patruljeførere og -assistenter hvor man tilbyr 
opplæring og øvelse i forberedelser til og gjennomføring av patruljeturer. 

 Friluftslivsløft 2015 – nasjonalt arrangement for ledere og rovere med fokus på 
friluftslivskompetanse, friluftsliv i treningsprogrammet og førerpatruljearbeid.  

 Gruppelederens verktøykasse – videreutvikling av denne for å styrke og forenkle arbeidet i 
speidergruppene. 

 Kurs i styrearbeid kretser og korps – utvikle styremedlemmenes kompetanse i styrearbeid. 
 Tverregionalt kurssamarbeid: Fortsettelse av ledertrenersamarbeidet på tvers av kretser, 

med mål om å gjennomføre flere kurs i grunntreningen.  
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Speiding når flere 
 Unge talspersoner – opprettelse av en gruppe talspersoner bestående av rovere og unge 

ledere som får trening i verdibasert omdømmebygging. 
 Medlemsanalyse for vekst 

Kartlegge og utarbeide en analyse av vår medlemsmasse for å avdekke hvilke tiltak som 
trengs for å få til vekst og kvalitetsheving i organisasjonen. 

 Nystarting av speidergrupper 
Definere områder i Norge hvor det er stort potensiale til å etablere nye grupper, og aktivt 
sette inn ressurser for å starte nye grupper.  

 Synlighet på digitale plattformer 
Videreutvikling av vår bruk av digitale plattformer, herunder hjemmesiden speiding.no, og 
tilstedeværelse på sosiale medier.  

 Speiderbasen – videreutvikling av innholdet og funksjonaliteten, slik at den bedre 
tilfredsstiller behovene i organisasjonen. 

 Friluftslivsløftet: Friluftslivets år 2015 (FÅ15) 
o Klatrekampanje Mitt tre - landsomfattende kampanje for å få barn, unge og voksne 

ut i skogen og opp i trærne.  
o Lokale prosjektledere for FÅ15 – utdanning av rovere og ledere mellom 17 og 25 år 

som skal promotere FÅ15 og Mitt tre.  
o Folkemøter og fagkonferanse – egne arrangement om temaet selvstendige og 

ansvarsbevisste barn og friluftsliv.  
o Hundremeterskogen/Speidingens dag – tilrettelegge for speideraktivitetsdager og 

friluftslivsaktiviteter i lokalmiljøet i løpet av 2015. 
 Speider-sport AS – videreutvikle Speider-sport AS som vår kommersielle salgskanal og 

totalleverandør til speidergrupper. 
 Lansere boka Ungdom leder ungdom! 

 
 
 

3.2 Religion i speideren  
 

3.2.1 Fjerning av religiøse elementer fra grunnreglene (§1-5-2) 

Forslagsstiller foreslår å fjerne det religiøse elementet fra grunnreglenes § 1-5-2 som gjelder 

forbundets mål. 

 

Gjeldende ordlyd i § 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 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. Har 
alle medlemmene i en gruppe en slik tilknytning, legges deres religion til grunn for gruppens 
speiderarbeid. 

Forslag til ny § 1-5-2  
Speiding er en internasjonal og ideell bevegelse, åpen for alle. 
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3.2.2 Flytte behandling av speiderloven 

Forslagsstiller ønsker å flytte behandlingen av speiderloven og valgspråket fra Speidernes 

fellesorganisasjon til Speidertinget i NSF, og fjerne speiderbønnen fra paragrafen om 

speideridealene. Hva synes dere om denne endringen som da går imot Speidertingets avgjørelse i 

2003? Dette kan føre til at speiderne i Norge ikke lengre har felles lov, bønn og valgspråk. 

Gjeldende ordlyd i § 1-6: 
Speideridealene kommer til uttrykk gjennom speiderloven, speiderløftet, valgspråket og 
speiderbønnen. Speiderloven, speiderbønnen og valgspråket fastsettes av Speidernes 
fellesorganisasjon. 

Forslag til ny § 1-6: 
Speideridealene kommer til uttrykk gjennom speiderloven, speiderløftet og valgspråket. Speiderloven, 
speiderløftet, og valgspråket fastsettes av Speidertinget i Norges speiderforbund. 
 

3.2.3 Forkorte speiderløftet 

Forslagsstiller ønsker å korte ned speiderløftet ved å fjerne punktene om religion og om å hjelpe 

andre. Hva legger dere i speiderløftet og hva synes dere om forslaget? 

 

Gjeldende ordlyd i § 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 leva etter speidarlova. 

Forslag til ny § 1-7: 
Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet som lyder: 

Jeg lover etter beste evne å leve etter speiderloven. 

eller 

Eg lovar etter beste evne å leva etter speiderlova. 

 

3.2.4 Prosess for å gå gjennom lovverket med tanke på åndelighet 

Det foregår nå en prosess både her til lands og globalt i speiderbevegelsen angående spørsmålet om 

åndelighet. Diskusjonene går ut på å gjøre speideren enda mer åpen til forskjellige syn, både for tro, 

undring, tvil og ikke-tro. Forslaget her går på å oppnevne en bredt sammensatt gruppe som, gjennom 

en prosess som involverer flest mulig, skal utarbeide forslag som reviderer grunnreglene med hensyn 

til åndelighet. 
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3.3 Landsleir, endring av fast 4-årssyklus  
 

Forslag om at Speiderstyret skal få bestemme når landsleir skal være, og at det ikke skal være en 

fireårssyklus slik som nå. Formålet er at vi kan plassere landsleiren vår på andre år enn f.eks. 

utenlandske landsleirer, slik at gruppene kan velge å dra på begge. Dette er en sak hvor det er viktig å 

presisere at formålet ikke er å endre fireårssyklusen, men å fristille Speiderstyret til å flytte landsleir 

ved spesielle anledninger. Dette kan for eksempel være en felles Nordisk speiderleir eller lignende. 

 

 

3.7 Speiderloven 
 

Prosessen med en ny speiderlov ble startet i 2010 og har nå resultert i forslag til en ny speiderlov for 

KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund. Høringsfristen er ute og det er for seint å komme 

med innspill. Forslaget er nå oppe til behandling og dere som speider-/roverforumdelegater kan si 

deres mening om det nye forslaget. Det er opp til Speidernes fellesorganisasjon å bestemme om 

forslaget blir vedtatt, etter anbefaling fra Speidertinget og KM-speidernes landsting, men Speider- og 

Roverforum kan komme med innspill til Speidertinget.   

 

Dagens speiderlov 

1. En speider er åpen for Gud og hans 

ord. 

2. En speider kjenner ansvar for seg selv 

og andre. 

3. En speider er hjelpsom og hensynsfull. 

4. En speider er en god venn. 

5. En speider er ærlig og pålitelig. 

6. En speider kjenner naturen og verner 

om den. 

7. En speider tenker og handler 

selvstendig og prøver å forstå andre. 

8. En speider gjør sitt beste i motgang og 

vansker. 

9. En speider er nøysom og prøver å 

klare seg selv. 

10. En speider arbeider for fred og 

forståelse mellom mennesker. 

Forslag til ny speiderlov 

1. En speider søker sin tro og respekterer 

andres. 

2. En speider er en god venn. 

3. En speider kjenner og tar vare på 

naturen. 

4. En speider er til å stole på. 

5. En speider er nøysom. 

6. En speider arbeider for fred. 

7. En speider tar ansvar og viser vei. 
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4 ÅPENT FORUM 
 

 

4.1 Åpent forum  
 

Her kan dere ta opp saker dere ønsker Speiderstyret skal jobbe videre med. Redaksjonskomiteen vil 

også utarbeide henstillinger på bakgrunn av diskusjonene på forum. Det stemmes over om 

henstillinger skal tas med videre til Speidertinget. 

 

 

 

5 VALG 
 

 

5.1 Valg av prosjektgruppe for Speiderforum 2016 
 

Kandidatene presenteres i møtet. 

 

 

5.2 Valg av to representanter til Speidertinget 2014 og to varaer 
 

Kandidatene presenteres i møtet. 

 


