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Protokoll fra Speiderforum 2008 
 
Sak 1 – Konstituering 

a) Valg av ordstyrer 
Prosjektgruppen foreslo Erlend Koppergård (prosjektgruppen) 

Vedtak: Erlend Koppergård (prosjektgruppen) ble valgt ved akklamasjon. 

b) Valg av tellekorps 
Prosjektgruppen foreslo Arne Nørstebø (KS) og Harald Edvardsen (teknisk arrangør, 
Telebusk krets) 
 
Vedtak: Arne Nørstebø (KS) og Harald Edvardsen (teknisk arrangør, Telebusk krets) ble 
valgt ved akklamasjon. 
 

c) Valg av referent(er) 
Prosjektgruppen foreslo Ida Henriette Lervik Kiledal (prosjektgruppen) 
 
Vedtak: Ida Henriette Lervik Kiledal ble valgt ved akklamasjon 
 

d) Valg av representanter til å underskrive protokollen 
Prosjektgruppen foreslo Janne Kristensen (Hordaland krets) og Johannes Botne (Vestfold 
krets) 
 
Vedtak: Janne Kristensen (Hordaland krets) og Johannes Botne (Vestfold krets) ble 
valgt ved akklamasjon 

 

Sak 2 – Godkjenninger 
a) Godkjenning av delegater 

 
I henhold til retningslinjene for speiderforum § 3.3, kan ikke delegat nr. 45, Aleksander Wehus 
godkjennes. Prosjektgruppen foreslo at han kan få talerett, men ikke stemmerett. 
 
Vedtak: Godkjent med 44 stemmeberettigede delegater. Delegat nr. 44, Aleksander 
Wehus (Sørlandet krets), fikk talerett, men ikke stemmerett. 
 

b) Godkjenning av forretningsorden 
 
Vedtak: Godkjent ved akklamasjon 
 

c) Godkjenning av innkalling til Speiderforum 2008 
 
Vedtak: Godkjent ved akklamasjon, på tross av at delegatene 29, 22, 28, 7, 6, 18, 19, 1, 
5, 31, 38, 43, 12, 13, 24, 45, 20, 17, 41 ikke hadde mottatt all informasjon som hadde blitt 
sendt ut på forhånd. 
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Sak 3 – Retningslinjer for speiderforum 
a) Retningslinjer for speiderforum § 3.1 

 
Retningslinjer for speiderforum § 3.1 lyder: 
”Kretsene skal velge to representanter til Speiderforum, som fortrinnsvis bør være en gutt og 
ei jente, og det skal velges personlige vararepresentanter.” 
 
Prosjektgruppen foreslo endring til: 
”Kretsene skal velge to representanter til Speiderforum, og det skal velges personlige 
vararepresentanter.” 

Etter diskusjon i grupper kom det opp følgende nye forslag: 

I) Kretsene skal velge to representanter til speiderforum, gjerne en gutt og en jente. 
 

II) Kretsene skal velge to representanter til speiderforum, og det skal velges to 
vararepresentanter. 
 

III) Kretsene skal velge to representanter til speiderforum, om mulig – en gutt og ei jente, 
men ikke nødvendigvis. 
 

IV) Hver krets sender to frivillige representanter som fortrinnvis er en gutt og ei jente. 
 

V) Kretsene skal velge to delegater til speiderforum. Disse bør være aktive og fortrinnsvis 
være av forskjellige kjønn. Det skal også velges personlige vararepresentanter. 

Følgende hadde ordet under plenumsdebatten: 
29, 20, 50, 47, 26, 49, 45, 9, 49 

Prosjektgruppen kom opp med disse resolusjonene: 

Resolusjon 1(ingen endring):Kretsene skal velge to representanter til Speiderforum, som 
fortrinnsvis bør være en gutt og ei jente, og det skal velges personlige vararepresentanter. 

Resolusjon 2: Kretsene skal velge to representanter til Speiderforum, og det skal velges 
personlige vararepresentanter. 

Resolusjon 3: Kretsene skal velge to representanter til Speiderforum, gjerne en gutt og ei 
jente, og det skal velges personlige vararepresentanter. 

Resolusjon 4: Kretsene skal velge to representanter til Speiderforum, som fortrinnsvis bør 
være en gutt og ei jente, og det skal velges to vararepresentanter. 

Resolusjon 5: Kretsene skal velge to representanter til speiderforum og det skal velges to 
vararepresentanter i prioritert rekkefølge. 

Resolusjon 6: Kretsene skal velge to representanter til speiderforum og det skal velges 
vararepresentanter. 
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b) Sak 3.2 Retningslinjer for speiderforum § 3.2 

 
Retningslinjer for speiderforum § 3.2, lyder: 

”Representantene skal velges på kretsting av tilstedeværende speiderrepresentanter. Hvem 
som er valgt innberettes til Forbundskontoret innen samme frist som for kretsens valgte 
representanter til Speidertinget samme år.” 
 
Hva kan gjøres for at dette blir fulgt opp? 
 
Følgende hadde ordet under plenumsdebatten: 
 
26, 33, 29, 49, 27, 26, 33, 39,50, 49, 10, 47,26, 9, 29, 48, 40, 49, 39 

Dette kom opp som forslag etter diskusjon i grupper: 

I) Kretsen bør i god tid før kretstinget informere gruppeledere om at de må informere 
speiderne om at de kan bli valg til speiderforum på kretstinget og bruke litt av tinden 
på et møte til å snakke om hva speiderforum er, og litt om hva vi gjør her. 
 

II) I følge NSFs lover skal det være gruppeting i gruppene. Dette burde håndheves for og 
få speidere engasjert til gruppene. Demokratisk kretsting er noe det burde legges vekt 
på. 
 

III) For å få flere på kretsting må vi gi ut informasjon til gruppene i kretsen og gjøre det litt 
spennende å være på kretsting. Gi informasjon om speiderforum er viktig. 
 

IV) Gi beskjed litt før angående valginfo. Da får speiderne mer tid til å tenke på om dette 
er noe de vil. Gruppene bør holde egne valg og sende representanter til kretstinget. 
Gruppene må informere om speiderting.  Dette kan være møtetema på gruppenes 
speidermøter. 
 

V) Speidere som ikke kan stille på kretstinget bør allikevel kunne stille til valg som 
representant til speiderforum, men er det flere som kommer på kretstinget bør de bli 
prioritert først. Hvis du stiller til valg bør vite hva speiderforum er. 
 

VI) Det er viktig at speiderne og gruppelederne får informasjon om speiderforum, hva det 
er og at de kan stille til valg. Valget forgår på kretsting, mellom de som har stilt til valg. 
 

Prosjektgruppen kom opp med følgende resolusjoner: 

Resolusjon 1: Saken om oppføling av retningslinjer for speiderforum tas ikke videre til 
Speidertinget. 

Resolusjon 2: De valgte representantene fra Speiderforum tar saken om oppfølging av 
retningslinjene for speiderforum videre til Speidertinget, og oppfordrer der alle kretslederne til 
å følge opp saken. 
 
Vedtak: Resolusjon nr. 2 ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 4 – Endring av lover og retningslinjer 
a) Sak 4.1 - Endring av formålsparagraf 

Bakgrunn:  
Endring av § 1-5-1: 
Forslag fra speiderstyret. 
Behandlet første gang på Speidertinget 2006. 
Andregangsbehandling. 

Forslaget lyder:  
” § 1-5-1 endres til:  
Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt 
ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven.” 

Etter diskusjon i grupper ble det påpekt: 

Den nye formålsparagrafen er mer oversiktelig og lettere å forstå, men det burde være med 
noe om friluftsliv. 

Prosjektgruppen kom opp med følgende resolusjoner: 

Resolusjon 1: Speiderforum stiller seg enig i Speiderstyrets forslag til endring av 
formålsparagrafen § 1-5-1, fordi de nye endringene gjør den mer forstålig og oversiktlig.  

Resolusjon 2: Speiderforum stiller seg enig i speiderstyrets forslag til endring av 
formålsparagrafen § 1-5-1, fordi de nye endringene gjør den mer forståelig og oversiktelig, 
men mener også at friluftsliv burde være med i det nye forslaget, da Speiderforum mener at 
friluftsliv er et viktig element innen speiding. 

Resolusjon 3: Speiderforum er ikke enig i Speiderstyrets forslag til endring av 
formålsparagrafen § 1-5-1, fordi det nye forslaget ikke nevner noe om friluftsliv, og 
Speiderforum finner friluftsliv som et viktig element innen speiding. 
 

Vedtak: Resolusjon 2 vedtas med 35 av 44 stemmer. 

 
b) Sak 4.2 – Krav om politiattest 

Anna Røed (SST) presenterte saken. 
I NSFs lover står det i dag: 

”En tillitsvalgt og en leder må ved sin underskrift ha forpliktet seg til å følge forbundets lover og 
til å legge opp sitt arbeid i overensstemmelse med de retningslinjer som gjelder.”  
  
Forslaget er å legge til følgende: 

”Norges speiderforbund kan kreve politiattest av alle ledere og tillitsvalgte etter retningslinjer 
fastsatt av Speiderstyret.” 

 

Følgende hadde ordet under plenumsdebatten: 

26, 40, 50, 16, 46, 29, 49, 29, 50, 10, 38, 26, 27, 50, 29, 47,9, 50, 26, 33, 50 
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Resolusjon 1: Speiderforum stiller seg enig til Speiderstyrets forslag om innføringen i lovene 
at Speiderforbundet kan kreve politiattest av alle ledere og tillitsvalgte, fordi kravet skaper en 
trygghet blant speidere, foreldre og ledere, men mener det er viktig at det lages gode og 
gjennomtenkte retningslinjer for hvordan det skal fungere i praksis. Dette gjelder særlig 
vedrørende håndtering av personinformasjon.  

Vedtak: Resolusjon 1 ble vedtatt med 43 av 44 stemmer 
 

Sak 5 - Diskusjonsforslag 
a) Sak 5.1 - Eiendomsmasse i Norges speiderforbund 

Anna Røed (SST) presenterte saken. 
Følgende forslag kom opp etter diskusjon i grupper: 
 
I) Vi er for å selge noen eiendommer, men ikke for mange. Vi mener det ikke er så viktig 

å bruke så mye penger på å pusse opp stedene, vi er speidere og klarer oss uten 
luksuriøse hus. 
 

II) VI mener inntekter er uvesentlig, man kan leie ut eiendommene til for eksempel 
utenlandske speidere. De som blir minst brukt burde bli solgt. 

III)  Er for temabasert løsning. Vi bør bruke Nord-Norge mer. Mer PR rundt stedene, slik 
at det blir mer aktuelt for de enkelte gruppene å benytte seg av dem. 

IV)  Vi vil beholde Ingelsrud. 

VI) Ikke mindre enn tre. Kretsene kan stemme over hvilke steder vi skal kvitte oss med, 
om vi skal kvitte oss med noen. 

Disse hadde ordet under plenumsdebatten: 

16, 48, 40, 5, 16, 50, 18, 9, 44, 43, 16, 50, 16, 27, 50, 26, 10, 11, 50 

Følgende resolusjoner ble satt opp av prosjektgruppen: 

Resolusjon 1: Speiderforum mener at Norges speiderforbund ikke skal avhende noen av 
eiendommene, og at de heller skal gjøres tiltak for at eiendommene blir hyppigere brukt. 

Resolusjon 2: Speiderforum mener at Norges speiderforbund skal beholde noen få av 
eiendommene og bygge opp disse, de resterende eiendommene skal avhendes. 

Resolusjon 3: Speiderforum mener at Norges speiderforbund skal beholde tre av 
eiendommene og bygge opp disse, de resterende eiendommene skal avhendes. 

Resolusjon 4: Speiderforum mener at Norges speiderforbund skal beholde de tre 
eiendommene Ingelsrud, Tredalen og Solstølen og satse på en temabasert løsning. De 
resterende eiendommene avhendes. 

 

Vedtak: Resolusjon 3 ble vedtatt med 22 av 42 stemmer 
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b) Sak 5.2 - Avhending av eiendommer i Norges speiderforbund 

Prosjektgruppen støtter forslaget om temabaserte eiendommer. 
 
Det ble ingen plenumsdebatt, da det meste ble sagt under forrige sak. 
 
Prosjektgruppen lagde disse resolusjonene: 

Resolusjon 1: Speiderforum mener det skal satses på tre temabaserte speidersentre fordi 
dette er et gunstig antall eiendommer, og fordi de tre sentrene vi gi oss varierte 
speideropplevelser. 

Resolusjon 2: Speiderforum mener alle eiendommene bortsett fra Ingelsrud skal avhendes, 
og at det blir brukt penger på å bygge opp dette stedet. 

Resolusjon 3: Speiderforum mener det bør satses på temabaserte speidersentre, og vil 
beholde Ingelsrud, Tredalen, og Solstølen, for så å avhende de resterende eiendommene. 
Ved en eventuell avhending bør eiendommene så langt det er mulig selges eller overføres til 
interesserte kretser/grupper. 

Resolusjon 4: Speiderforum støtter forslaget om at Norges speiderforbund skal beholde 
maks tre av eiendommene. 

Innvendinger fra flere delegater gjorde at en ny resolusjon ble laget i tillegg: 

Resolusjon 5: Speiderforum mener at Norges speiderforbund skal beholde to eller tre av 
eiendommene. 

Vedtak: Resolusjon 3 ble vedtatt med 29 av 42 stemmer. 
 
 

c) Sak 5.3 Ingelsrud som fast landsleirsted 
 
Etter diskusjon i grupper kom disse forslagene opp: 

 
I) Vi syns det er helt greit å ha landsleirene på samme sted hvert 4. år, fordi de 

fleste speidergruppene drar på leir andre steder i mellom landsleirene. 
 

II) Vi ønsker Ingelsrud som landsleirsted hvert 8. år.  De ekstra kostnadene kan 
legges til leiravgiften. 

 
I samarbeid med Roverforum kom vi fram til følgende henstilling: 

Forslaget lyder: 
Ingelsrud speidersenter brukes som landsleirsted annenhver landsleir. 

 Forslagsstillers begrunnelse: 
Speider- og roverforum ønsker at Ingelsrud speidersenter skal brukes som leirsted for 
annenhver landsleir. Ingelsrud speidersenter er NSF sitt nasjonale speidersenter med størst 
leirkapasitet, og derfor et naturlig sted å bruke til landsleir. 
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Vi mener at en slik bruk av speidersenteret vil blant annet bidra til følgende positive faktorer 
for organisasjonen: 

 Senke kostnader på avvikling 
- Minke arbeidet med planlegging ved å overføre kompetanse og erfaringer fra tidligere 
- Styrke infrastruktur på speidersenteret 
 

Ved å styrke leirstedet Ingelsrud speidersenter vil stedet i tillegg til å kunne lettere ta på seg 
større leire grunnet bedret infrastruktur, også kunne arrangere helgearrangement med større 
deltakerantall. Dette vil være et større behov i fremtiden, da satsningen i de strategiske 
områdene på både vekst og lederkvalitet vil gjøre at vi må arrangere kursing og 
sammenkomster i større skala enn tidligere. Bruken av leirstedet til eksternt bruk kan også 
vurderes, men ikke sees på som en hovedprioritet i løpet av de første årene da vi ønsker at 
speidersenteret i første omgang er ment til internt bruk og styrking av eget program- og 
aktivitetstilbud. 

Samtidig vil forslaget opprettholde en nødvendighet av variasjon i landsleirtilbudet, i og med at 
landsleiren annenhver gang vil variere i geografisk plassering. Landsleiren fører med seg 
ettervirkninger av arrangementet, der økt engasjement, større lokal fokus på speiding og økt 
bevissthet i lokalmiljøet i de nærliggende regioner vil være viktige faktorer for og fortsatt kunne 
flytte landsleiren rundt om i landet. 

Vi ser små problemer i forhold til å arrangere landsleir annenhver gang på Ingelsrud 
speidersenter når det gjelder momenter som påpeker misnøye med å reise til samme sted for 
å være på leir. I løpet av en eventuell åtteårsperiode vil de to leiropplevelsene innebære store 
forskjeller, enten en går fra 13 til 21 eller 21 til 29 år. En gjennomsnittlig speider får ikke med 
seg særlig mer enn en landsleir, og hos de som engasjerer seg nok til å være med på flere 
leire vil det antakelig være ønske om å kunne bidra med mer enn bare å delta. Dermed vil 
utfordringene og opplevelsen øke ettersom en får erfaring og kompetanse innenfor ulike felt 
som kan være nyttige på en landsleir. 

Økonomisk sett vil en landsleir på samme sted annenhver gang være til fordel, da det er en 
del byggtekniske og logistikkmessige løsninger som kan gjøres permanente, og dermed være 
en engangsinvestering i stedet for å måtte investere hvert fjerde år. 

Speider- og Roverforum ønsker herved å fremme dette motforslaget til å gjelde annenhver 
gang på Ingelsrud speidersenter. Og på den måten både kunne bevare en nødvendig bruk, 
oppfølgning og oppgradering av et nasjonalt speidersenter som er essensielt for arbeid og 
behov på det nasjonale plan. 

Vedtak: Henstillingen ble vedtatt med absolutt flertall 

d) Sak 5.4 Strategisk plan 2007 – 2016 
Anna Røed (SST) presenterte saken 
Disse forslagene kom opp etter diskusjon i grupper: 

 
- Flere og bedre kurs, lederkurs, lederkursene opprettholdes, motivere ledere 
- Rekruttere unge speidere, holde på medlemmene 
- Markedsføring, reklame, vise oss frem 
-  Politiattest  
- Arrangementer åpne for alle 
- Ta tak i miljøproblemer 
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- Mer spennende i småspeideren 
- Gi speiderne noe å stekke seg etter 
- Satse på patruljeførere 
- Unngå negativt syn på speideren 
- Hjelpe andre i lokalmiljøet 

Prosjektgruppen kom opp med to til deltiltak, men etter diskusjon kom det opp et nytt forslag til 
deltiltak 1. 

Deltiltak I, forslag 1: Speiderforum mener det fortsatt skal satses på lederkurs og 
lederutvikling, men at det også bør tilbys et treningsprogram for patruljeførere, gjerne gjennom 
nasjonale, regionale og lokale emnekurs og sammenkomster.  

Deltiltak I forslag 2: Speiderforum mener det fortsatt skal satses på lederkurs og 
lederutvikling, gjerne gjennom nasjonale, regionale og lokale emnekurs og sammenkomster. 
Og at patruljeførere også blir anerkjent som ledere i NSF. 
 

Deltiltak II: Et annet mål kan være synliggjøring av speiderarbeidet gjennom åpne 
arrangementer, gjerne på lokalt plan der utenforstående får ta del i ulike speideraktiviteter.  

Vedtak:  
Deltiltak I, forslag 1 ble vedtatt med 37 av 42 stemmer. 
Deltiltak I ble enstemmig godkjent 
Deltiltak II ble enstemmig godkjent 

 

Sak 6 – Valg 
a) Valg av to representanter til Speidertinget 2008 i Haugesund 

Disse stilte til valg: 

Johannes Botne (Vestfold krets) 
Julie Alexandra Haugerud (Glåmdal krets) 
Jonas Espeland (Sunnmøre krets) 
Christian Asdahl (Grenland krets) 
Johanne Prestegård (prosjektgruppen) 
Charlotte Skoge (Vesterlen krets) 
Åshild Charlotte Monsø (Sør-Trøndelag krets) 
Magnus Wardeberg (Vestoppland krets) 
Henrik Kleppe (Grenland krets) 
Ida Henriette Lervik Kiledal (prosjektgruppen) 
 
Vedtak: Disse ble valgt som representanter for Speiderforum til Speidertinget 2008: 

Johannes Botne (Vestfold krets) 
Johannes Prestegård (prosjektgruppen) 

Vara:  
Magnus Wardeberg (Vestoppland krets) 
Julie Alexandra Haugerud (Glåmdal krets) 

Side 8 av 9 

 



Protokoll fra Speiderforum 2008 – Notodden, 3. -5. Oktober 2008 

Side 9 av 9 

 

b) Valg av prosjektgruppe for speiderforum 2010 

Følgende stilte til valg: 

Johannes Botne (Vestfold krets) 
Magnus Wardeberg (Vestoppland krets) 
Christoffer Stenseth (Gudbrandsdalen krets) 
Charlotte Skoge (Vesterlen krets)  
Aleksander Fagereng (Sogn og fjordane krets) 
Henrik Kleppe (Grenland krets) 
Nora Heidsve (Gudbrandsdalen krets) 
Åshild Charlotte Monsø (Sør-Trøndelag krets) 
Andreas Kasin (Aust Agder Krets) 

 
Vedtak: Følgende ble valgt til prosjektgruppen for Speiderforum 2010: 

Charlotte Skoge (Vesterlen krets) 
Nora Heidsve (Gudbrandsdalen krets) 
Christoffer Stenseth (Gudbrandsdalen krets) 
Magnus Wardeberg (Vestoppland krets) 

Vara:  

Åshild Charlotte Monsø (Sør-Trøndelag krets) 
Johannes Botne (Vestfold krets) 

   

 

 

 

X
Erlend A. Koppergård
Ordstyrer  

X
Ida Henriette Lervik Kiledal
Referent

 

X
Janne Kristensen
Valgt representant til å underskrive protokollen  

X
Johannes Botne
Valgt representant til å underskrive protokollen  


