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          Dok. nr. 114/04 
          Sak nr. 90/04 

        

PROTOKOLL FRA SPEIDERFORUM 2004 
8 – 10. OKTOBER 2004 

 
 
 
1. Godkjenning av delegatene 
Godkjent med 51 stemmeberettigede. 
 
 
2. Valg av ordstyrer  
 Bjørn Steine ble valgt med akklamasjon. 
 
 
3. Godkjenninger 
 
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 referenter 
Foreslått: Stina Kommedal, Prosjektgruppen og Odin Strand, Prosjektgruppen. Valgt av forumet med 
akklamasjon. 
 
 
6. Valg av tellekorps 
Foreslått representantene fra Speiderstyret og Komite speiding. Valgt av forumet med akklamasjon. 
 
 
7. Valg av redaksjonskomiteen 
Prosjektgruppa ble valgt med akklamasjon. 
 
 
8. Valg av personer til å skrive under på protokollen 
Harald Husum, Gudbrandsdal og Therese Skatevold, Sør-Trøndelag ble valgt. 
 
 
 
LOVSAKENE 
 
Alle lovsakene ble først diskutert i grupper, hver gruppe la frem sitt standpunkt med begrunnelse. 
 
10. Sak 1.1 Foreslått endring av Formålsparagrafen § 1-5-1 
Speiderforum vedtok ikke Bø studentspeidergruppe sitt forslag, enstemmig. 
 
Speiderforum vedtok at følgende begrunnelse for å ikke vedta oversendes speidertinget: 

- Den eksisterende paragrafen inviterer til alle religioner. 



Protokoll fra Speiderforum 2004 

Side 2 av 5 

- Speideren skal være en kristen organisasjon, men åpen for andre religioner og livssyn. 
- Det er ikke nødvendig å endre formålsparagrafen, fordi det er nesten det samme som står. Uten om 

at den nye ikke knytter oss til en spesiell tro. Vi vil praktisere den kristne tro, og da bli akseptert av 
verdensorganisasjonen. 

 
  
11. Sak 1.2 Foreslått endring av Formålsparagrafen § 1-5-1c 
Speiderforum vedtok ikke 1. Bekkelaget speidergruppe sitt forslag med 41 stemmer. 
 
Speiderforum vedtok å oversende følgende begrunnelse for å ikke vedta forslaget: 

- Vi bør beholde det kristne i speideren, fordi speideren skal bygge på en religion, og det har den 
alltid gjort. Hvilken er opp til hver enkelt og det står det i den gjeldende paragrafen. 

 
Følgende forslag ble ikke vedtatt mot 10 stemmer: 
"Vi mener den nye bokstavendringen utvider målgruppen - samtidig som den ikke går bort fra den andre - 
bokstavendringen inkluderer alle."  
 
 
12. Sak 1.3 Foreslått endring av bestemmelse om religiøst forankring § 1-5-2 
Speiderforum vedtok ikke 1. Bekkelaget speidergruppe sitt forslag med 50 stemmer. 
 
Speiderforum vedtok å oversende følgende begrunnelse for å ikke vedta forslaget: 

- Vi vil ikke ta bort det kristne budskapet, for mye av speiderarbeidet bygger på den kristne tro, men 
er allikevel åpen for andre. 

- Det står at den gjeldende paragrafen at du ikke trenger å være kristen, og at speideren skal hjelpe 
deg med å utvikle din tro. 

 
Følgende forslag ble ikke vedtatt mot 1 stemme: 
”Var for forslaget, uten begrunnelse”. 
 
 
13. Sak 1.3 Foreslått endring av speiderløftet § 1-7 
Speiderforum vedtok å støtte Speiderstyrets forslag med 40 stemmer. Speiderforum var enige om at de 
andre forslagene var uaktuelle.  
 
Speiderforum vedtok å oversende følgende begrunnelse for vedtaket: 

- Å tjene Gud er veldig strekt formulert, åpen for Gud er et videre og inkluderende ordlyd. 
 
Følgende forslag ble vedtatt mot 11 stemmer: 
"Vi må holde med tradisjonen. Vi ønsker ikke ødelegge noe som alltid har vært der i vår tid. Vi har ikke godt 
av for mye nytt. Hvis det skal redigeres hele tiden, blir speiderens mål og mening, sakte men sikkert hvisket 
ut." 
 
 
14. Sak 3. Forslag om endring av gruppens representasjon til kretstinget § 2-3-2 
Speiderforum vedtok å støtte Romsdal og Nordmøre krets sitt forslag, enstemmig.  
 
Speiderforum vedtok å oversende følgende begrunnelse for å vedta forslaget: 

- Det er en god måte å få lederne til å skjønne at de må ha med speidere og rovere på kretstinget. 
 
 
14.1. Sak 3.1. Deltagelse på gruppe- og kretsting 
Speiderforum vedtok å sende alle gruppeoppgavene angående deltagelse på gruppe- og kretsting, 
enstemmig. 
 
Gruppe 1 
Lederne i de enkelte grupper må bli flinkere til å informere speiderne og roverne. Evt. kan kretsen sende ut 
innbydelser til speiderne og roverne direkte. 
 
Gruppe 2 
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Vi støtter forslaget. Lederne må nesten da få med speiderne og roverne. Speidere og rovere må få beskjed. 
Nesten ingen vet at det foregår et kretsting som de kan være med på. 
 
Gruppe 3 
Vi er for forslaget. Ledere bør bli flinkere til å informere speidergruppene må selv velge hvem som skal på 
tinget. Legge opp til aktiviteter, og sørge for mat, drikke og annet utstyr. 
 
Gruppe 4 
Ved å arrangere en morsom aktivitet om kvelden, f.eks. film, kan flere bli interessert. Enig med lovendring, 
ellers blir det bare eldre folk der og lite nytenkning. Det blir også mindre attraktivt å bli med for speidere å bli 
med hvis det bare er eldre folk der. 
 
Gruppe 5 
Det er viktig at ingen speidere føler tvang til å dra, men det er et bra forslag. Vi mener at det å ha tinget 
over en hel helg med aktiviteter. For både speidere, rovere og ledere hadde vært en bra måte og gjøre det 
på. 
 
Gruppe 6 
Vi vil at kretsen gjør et arrangement ut av kretstinget er det best å bare ha som et møte. Vi synes at 
forslaget er bra, det er tross alt vi som er medlemmene. 
 
Gruppe 7 
Speidere og rovere burde velge noen representanter som deltar på gruppe og kretsting. Kretstinget burde 
være en helg med forskjellige aktiviteter i tillegg til kretstinget. 
 
Kretstinget bør bestå av speidere/rovere som er valgt (har stilt til valg) på et gruppeting. For å motivere bør 
gruppene åpne for innspill før gruppetinget, som kan taes med videre til kretsting og nasjonalt. ”Speideren” 
og kretsaviser burde i forkant av kretsting gå ut med info om hva det dreier seg om, samt aktuelle saker. 
 
 
15. Forslag om definering av begrepet rover § 2-2-11 
Speiderforum vedtok Speiderstyrets forslag med 48 stemmer.  
 
Speiderforum vedtok å oversende følgende begrunnelse for å vedta forslaget: 

- Den er en god endring på å unngå at de eldste i roverlaget skal bestemme hva som skjer. 
 
 
 
DISKUSJONER 
 
16. fri:05 
Speiderforum vedtok enstemmig å sende følgende innspill til Landsleirkomiteen: 
 
- Offisiell konkurranse om portaler 
- Paint-ball 
- Kino 
- Taubane, rappellering 
- Valgfrie aktiviteter 
- Kø-kultur  –  kø-lapp  
- Gapestokk på torget 
- Merke for aktivitetene 
- Aktiviteter med vann 
- Marked 
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17. Speiderbasen 
Speiderforum vedtok å sende følgende innspill til Komite speiding med 28 stemmer: 
 
- Vi synes at speiderbasen er litt uoversiktlig. Den er ellers grei og veldig god å bruke. 
 
17.1. Speiderbasen: Introprogram 
Speiderforum vedtok å sende følgende innspill til Komite speiding om hva som skal være med i 
introprogrammet, med 47 stemmer: 
 
- De fem program elementene 
- Turkunnskaper (sekk o.l.) 
- Lov, løfte og bønn 
- Litt historie 
- Grunnleggende knuter og surringer 
- Førstehjelp 
- De må lære hva speideren står for og går ut på. 
- Hva er spiselig i naturen? 
- Kniv/øks 
- Fornuftig bekledning/utstyr. 
 
 
 
VALG 
 
18. Valg av to representanter til Speidertinget 2004 
 
Det forelå 10 kandidater til valget. Det skulle stemmes på en gutt og en jente. 
 
Speiderforum valgte følgende representanter: 
 
Andreas Øvstebø  Vesterlen Krets   
Ingeborg S. Torpe  Vesterlen Krets 
  
Speiderforum valgte følgende vararepresentanter:  
 
Stian Seland (1.vara)  Oslospeiderne 
Martine Firing (1.vara)   Vestfold 
 
 
19. Valg av prosjektgruppe for Speiderforum 2006 
Det forelå 8 kandidater til valget. En trakk seg like før man skulle begynne å stemme, slik at man under 
valget hadde ni kandidater. 
 
Speiderforum valgte følgende prosjektgruppe: 
 
Stian Seland    Oslospeiderne  
Morten Rostad    Sør-Trøndelag 
Maren Sofie Løfsgård   Glåmdal 
Martine Firing    Vestfold 
 
Speiderforum valgte følgende vararepresentanter:  
 
Kristine Schiager (1. vara)  Vestoppland 
Ingeborg S. Torpe (2. vara)  Vesterlen 
Sandra Christensen (3. vara)  Hordaland 
Ann Elin Mortensen (4. vara)  Gudbrandsdal 
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Prosjektgruppen for speiderforum takker alle for et fint gjennomført speiderforum! 
 
 

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

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

 
 
 
 

 


