PROTOKOLL FRA SPEIDERFORUM 2014
EIDSVOLL 3.-5. OKTOBER 2014
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1 KONSTITUERING AV SPEIDERFORUM
1.1 Godkjenning av representantene
Se vedlagt liste over valgte representanter for kretser og korps til Speiderforum 2014.
Prosjektgruppens innstilling:
Representantene til Speiderforum 2014 godkjennes.
Vedtak:
Alle fremmøtte representanter ble godkjent ved akklamasjon.

1.2 Valg av tellekorps
Tellekorps presenteres i møtet.
Kandidater:
Knut Slettebakk (Speiderstyret)
Henning Holmsberg Johansen (observatør)
Johan Christian Ferstad (observatør)
Vedtak:
Knut Slettebakk, Henning Holmsberg og Johan Christian Ferstad ble valgt ved akklamasjon.

1.3 Valg av ordstyrere
Prosjektgruppens innstilling:
Sander Kildal
Vedtak:
Sander Kildal og Karen Mostad Coward ble valgt ved akklamasjon.

1.4 Valg av referenter
Prosjektgruppens innstilling:
Christina Eide og Sigurd Fløistad
Vedtak:
Christina Eide og Sigurd Fløistad ble valgt ved akklamasjon.

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.
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent ved akklamasjon.
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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.
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.
Vedtak:
Forretningsordenen ble godkjent ved akklamasjon.
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1.7 Valg av to representanter til å underskrive protokollen
Prosjektgruppens innstilling:
Protokollunderskrivere presenteres i møtet.
Kandidater:
Torbjørn Furu (22)
Fredrik Sundby Nygård (10)
Vedtak:
Disse ble valgt.

1.8 Valg av valgkomite
Prosjektgruppens innstilling:
Forslag til valgkomite presenteres i møtet.
Kandidater:
Hanna Mastad (9)
Elisabeth Koren Halvorsen (12)
Heidi Slungaard (32)
Vedtak:
Disse ble valgt.

1.9 Valg av redaksjonskomite
Prosjektgruppens innstilling:
Velges etter forslag fra representantene i forumet.
Kandidater:
Elisabeth Koren Halvorsen (12)
Magnus Gravset Morken (14)
Hedda Ringstad (15)
Astrid Karin Vingen Endal (19)
Torbjørn Furu (22)
Ivar Vamnes Enge (27)
Anine Guldhaug (29)
Heidi Slungaard (32)
Håkon Löve (35)
Marie-Synøve P. Nordby (55)
Brage Minge (56)
Tuva Moholdt (58)
Vedtak:
Redaksjonskomiteen ble godkjent ved akklamasjon.
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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?
BRA MED STAVANGER 2013:







Wifi for alle
Haikerutene
Bra konsert og musikk
Bra doer
Radio Rotor
Mediedekning

KAN FORBEDRES FRA STAVANGER 2013:
 Dusj til alle
 Bedre organisering til mat
 Sunnere kostholdstilbud, også i kioskene
 Spre kretsene mer i underleirer, grupper fra samme krets i forskjellige underleirer
 Bedre kommunikasjon mellom krets og arrangører
 Mer fokus på norsk speiding
 Bruke penger på noe annet enn store byggverk
 Informasjonskanal direkte til peffer og asser. Ikke via troppsledelse
 Mer fritid
 Flere leirbål
 Mer rovervennlig aktiviteter
 Ikke lage underleirene så langt unna hverandre
FORSLAG TIL BODØ 2017:
 Midnattsol - bruke denne til noe
 Lengre leir?
 Paintball-aktivitet
 Stor vannkrig
 Ass-program, ikke bare for peff
 Legger opp til å ta flere merker på leiren - kan være merker for kun denne leiren
 Pågående konkurranser gjennom hele leiren
 Markedsdag slik som på Utopia 2009
 Frivillig sofaspeiding og vice versa
 Portal konkurranse
 Mer media dekning rundt speiding utenfor speiding
 Besøksdag for andre
 Bruke byen
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Invitere de store avisene
Rovere på en overlevelseshaik på en øy.
Vannaktiviteter
Nattmanøver for hele leiren
Vinteraktiviteter på sommeren
Sjøspeidere lærer opp landspeiderne

Følgende delegater hadde ordet i saken:
Guro Sørli (24), Elisabeth Koren Halvorsen (12), Anine Guldhaug (29), Karl Fredrik Honningsvåg (51),
Hanna Mastad (9), Ivar Vamnes Enge (27), Torbjørn Furu (22), Kristian Marstrander (5), Jesper Mohn
Sten (1), Heidi Slungaard (32), Karen Mostad Coward (72), Anine Guldhaug (29), Frida Sletten (64),
Halvard Vestad (33), Ann Helen Hagen (49), Bjørnar Langeland (50), Christina Eide (69), Fredrik Olsen
(4), Caroline Skogaker (28), Sigurd Fløistad (70), Tuva Moholdt (58), Christina Eide (69), Ole Jacob
Dagsland (39), Nine Emanuelsen (59) og Karl Martin Søderstrøm (2).

3 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ
SPEIDERTINGET 2014
3.1 Visjon, langtidsmål og arbeidsplan
Begge saker under 3.1 er behandlet under ett.

3.1.1 Visjon 2024 og Langtidsmål 2015-2024
Speiderstyret har foreslått visjon og landtidsmål for perioden 2015-2024.
Forslag 1:
Vi er for visjon 2024, langtidsmål 2015-2024 og arbeidsplan 2015-2016, fordi vi synes det høres ut
som gode mål, det er gjennomførbart og vil føre speiderbevegelsen framover.
Forslag 2:
Vi er mot visjon 2024, langtidsmål 2015- 2024 og arbeidsplan 2015-2016, fordi vi ikke synes det høres
logisk og gjennomførbart ut.
Vedtak:
Forslag 1: 50 stemmer
Forslag 2: 0 stemmer
Blanke stemmer: 1
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3.1.2 Arbeidsplan 2015-2016
Speiderforums innspill til Speiderstyrets forslag til arbeidsplan for 2015-2016:
SPEIDERE VIL UT:
Som måter å synliggjøre speiding under punktet ”Synlighet” i Speidere vil ut, kom forslagene om å
besøke skoler, urban scouting (byspeiding), naturstier og andre aktiviteter for nærområdet, oppsøke
andre ungdomsgrupper med friluftslivstema, nasjonal speiderskjerfdag i Norge, henge opp bilder og
informasjon om speidergruppene i området og å bruke sosiale medier aktivt.
Patruljen tar ansvar
Delegatene mener at ved å arrangere nasjonale og regionale peffkurs, ikke bare i kretsen, vil peffer
og asser lære like mye av hverandre som av veilederne. Det var også ønskelig at peffkurset går som
et sammenhengende kurs og ikke oppdelt slik som det er i dag
På egne bein ble dratt opp som noe av det beste mange av peffene blant delegatene hadde opplevd.
Der hadde de møtt andre peffer og delt erfaringer samtidig som de lærte i praksis.
Speiding når flere
Sosiale medier er en måte å få promotert speideren på, sammen med tv, aviser og radio. Mange
grupper og kretser lager Facebook-arrangementer for å promotere seg selv.
Mange tenkte i tillegg på å lage en klatrekampanje på sosiale medier. Noe lignede slik som den
kreftforeningen hadde tidligere i våres.
Følgende hadde ordet til saken:
Astrid Karin Vingen Endal (19), Heidi Slungaard (32), Magnus Aalde (6), Anine Guldhaug (29),
Elisabeth Koren Halvorsen (12), Karen Mostad Coward (72), Karl Fredrik Honningsvåg (51), Trym
Bolland Laanke (46), Ann Helen Hagen (49), Magnus Gravset Morken (14), Brage Minge (56), Torbjørn
Furu (22), Frida Sletten (64), Karl Martin Søderstrøm (2), Hanna Mastad (9), Nine Emanuelsen (59) og
Tuva Moholdt (58).

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.
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Forslag til ny § 1-5-2
Speiding er en internasjonal og ideell bevegelse, åpen for alle.
Fra diskusjonen på Speiderforum:
Norges speiderforbund er en kristen organisasjon der storparten av medlemmene er kristne i
varierende praktiserende grad så gjeldende ordlyd passer. Samtidig bør vi være en internasjonal
organisasjon åpen for alle. Speiderforum bestemmer at dette er en avgjørelse som er for stor for
Speiderforum og Speidertinget til å vedta.
Følgende hadde ordet i sak 3.2.1:
Magnus Aalde (6), Torbjørn Furu (22), Elisabeth Koren Halvorsen (12), Karl Fredrik Honningsvåg (51),
Ole Jacob Dagsland (39), Anine Guldhaug (29), Magnus Gravset Morken (14), Magnus Aalde (6),
Astrid Karin Vingen Endal (19), Karl Fredrik Honningsvåg (51), Heidi Slungaard (32) og Hanna Mastad
(9).
Vedtak:
Se sak 3.2.4.

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.
Fra diskusjonen:
Dette vil kreve en lang prosess og et fortsettende samarbeid med KFUK- KFUM-speiderne. NSF og
KM-speiderne har i mange år nå samarbeidet mer om arrangementer, blant annet NM i speiding. Om
Speidertinget får behandlingen av dette alene, er det ikke sikkert vi kan samarbeide like mye med KM
som i dag. Dette er ikke noe Speiderforum og Speidertinget kan vedta alene og det bør komme en
utsettelse på dette valget.

Følgende hadde ordet i saken:
Elisabeth Koren Halvorsen (12), Halvard Vestad (33), Fredrik Olsen (4), Astrid Karin Vingen Endal (19),
Sigurd Fløistad (70), Karl Fredrik Honningsvåg (51), Christina Eide (69), Olai Bjerck Hovden (40),
Magnus Aalde (6), Karen Mostad Coward (72), Magnus Gravset Morken (14), Magnus Aalde (6) og
Kristian Marstrander (5).
Vedtak:
Se sak 3.2.4.

Side 8 av 13

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.
Fra diskusjonen:
Ved å forkorte speideløftet forsvinner mye av speiderens kjerne. Vi er en kristen organisasjon, men vi
kan ikke nekte noen å bli med om de ikke er kristne. I dagens speiderløfte står det heller ikke hvilken
spesifikke gud det er, den står mer for åpenhet og respekt. Speiderforum mener også her at dette er
en sak som ikke Speiderforum og Speidertinget kan vedta selv.
Følgende hadde ordet i saken:
Anine Guldhaug (29), Elisabeth Koren Halvorsen (12), Karen Mostad Coward (72), Speiderstyret,
Bjørnar Langeland (50), Astrid Karin Vingen Endal (19), Nora Dingstad (52), Fredrik Olsen (4),
Torbjørn Furu (22), Karl Fredrik Honningsvåg (51), Guro Sørli (24), Nine Emanuelsen (59), Hanna
Mastad (9), Heidi Slungaard (32), Olai Bjerck Hovden (40), Magnus Gravset Morken (14), Tuva
Moholdt (58) og Magnus Aalde (6).
Vedtak:
Se sak 3.2.4.

3.2.4 Prosess for å gå gjennom lovverket med tanke på åndelighet
Speiderstyret har foreslått å oppnevne en bredt sammensatt gruppe som, gjennom en prosess som
involverer flest mulig, skal utarbeide forslag som reviderer grunnreglene med hensyn til åndelighet.
Vedtak:
Speiderforum vil at det skal settes ned en gruppe som skal jobbe med dette i framtiden. Vedtatt ved
akklamasjon.

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.
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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.
Følgende hadde ordet i saken:
Heidi Slungaard (32), Astrid Karin Vingen Endal (19), Karl Fredrik Honningsvåg (51), Kristian
Marstrander (5), Olai Bjerck Hovden (40), Karl Martin Søderstrøm (2), Anine Guldhaug (29), Ann
Helen Hagen (49), Elisabeth Koren Halvorsen (12), Fredrik Olsen (4), Karen Mostad Coward (72),
Halvard Vestad (33) og Renate Bjerke Bønaa (31).
Forslag 1:
Vi stiller oss bak forslagsstiller fordi dette kan fristille Speiderstyret til å skyve på året det er landsleir
om store utenlandske leirer kommer opp. Syklusen beholdes i utgangspunktet som den er i dag, men
Speiderstyret står mer fritt enn i dag.
Forslag 2:
Vi stiller oss ikke bak forslagstiller siden det fort kan oppstå misforståelser på grunn av dårlig
kommunikasjon, usikkerhet og feilinformasjon mellom kretser og Speiderstyret.
Vedtak:
Forslag 1: 45 stemmer
Forslag 2: 4 stemmer
Blanke stemmer: 3

3.7 Speiderloven
Speiderforums innspill til Speidertinget om forslaget til ny speiderlov.
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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Følgende delegater hadde ordet i saken:
Karl Martin Søderstrøm (2), Astrid Karin Vingen Endal (19), Elisabeth Koren Halvorsen (12), Anine
Guldhaug (29), Karl Fredrik Honningsvåg (51), Torbjørn Furu (22), Kristian Marstrander (5), Tuva
Moholdt (58), Guro Sørli (24), Heidi Slungaard (32) og Victoria Røed (13).
Forslag 1:
Vi stiller oss bak forslaget om den nye speiderloven på bakgrunn av at den har en mer inkluderende
vinkling, også overfor andre trosretninger og ikke-troende. Den nye speiderloven er mer kortfattet og
vil fungere bedre i et mer moderne samfunn, den vil også ha en større mottakergruppe, og kan
derfor også brukes av speidere i hele aldersspennet fra beverspeidere til rovere.
Forslag 2:
Dagens speiderlov oppsummerer i større grad hva vi ønsker i vår speiderlov. Og vi stiller oss bak dette
fordi den nye speiderloven er for redusert og virker mindre seriøs. Dessuten ser vi at den
speiderloven vi har i dag, har en lang tradisjon i Norges speiderforbund. Vi ønsker derfor også å
beholde denne av historiske grunner.
Forslag 3:
Vi stiller oss ikke bak den endrede speiderloven ved denne anledningen. Dette er fordi den nye
speiderloven er for redusert og virker mye mindre formell. Vi ser at den speiderloven vi har i dag
trenger en ny revisjon og ønsker derfor en ny prosess med å lage en ny speiderlov.
Vedtak:
Forslag 1: 15 stemmer
Forslag 2: 27 stemmer
Forslag 3: 10 stemmer
Blanke stemmer: 1

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.
Henstillinger fra Speiderforum til Speidertinget:

4.1.1 For lite nynorsk
Forslagsstiller fra Romsdal og Nordmøre mener at det er for lite nynorsk i Norges speiderforbund,
deriblant spesifikke ting som sakspapirer og lignende dokumenter.
Mer nynorsk er ønskelig.
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Vedtak:
For: 27
Mot: 16
Blanke: 10

4.1.2 Årlig Speiderforum
Forslagsstiller fra Romerike krets mener at de som blir valgt til Speiderforum i forkant av
Speidertinget burde ha møte hvert år. Det vil si at delegatene til Speiderforum blir valgt for to år.
Vedtak:
For: 32
Mot: 9
Blank: 11

4.1.3 Nærmere samarbeid med andre aktivitetstilbud
Forslagsstiller fra Hålogaland krets foreslår et tettere samarbeid mellom Speiderstyret og diverse
ekstremsportleverandører. Dette skal gi et enklere tilbud for gruppe- og kretsarrangementer som
ønsker et mer allsidig og ekstremt tilbud.
Vedtak:
For: 48
Mot: 0
Blanke: 4

5 VALG
5.1 Valg av to representanter til Speidertinget 2014 og to varaer
Kandidatene ble presentert i møtet.
Kandidater:
Elisabeth Koren Halvorsen (12)
Fredrik Sundby Nygård (10)
Guro Sørli (24)
Bjørnar Langeland (50)
Eirik Røe Rasmussen (63)
Karl Fredrik Honningsvåg (51)
Markus Fagerholt (52)
Tuva Moholdt (58)
Halvard Vestad (33)
Kristian Marstrander (5)
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Vedtak:
Karl Fredrik Honningsvåg ble valgt med 29 stemmer i andre stemmerunde i første valgomgang.
Guro Sørli ble valgt med 27 stemmer i femte stemmerunde i andre valgomgang.
Varaer: Elisabeth Koren Halvorsen og Fredrik Sundby Nygård.

5.2 Valg av prosjektgruppe for Speiderforum 2016
Kandidatene presenteres i møtet.
Kandidater:
Bjørnar Langeland (50)
Fredrik Sundby Nygård (10)
Hanna Mastad (9)
Heidi Slungaard (32)
Anine Guldhaug (29)
Nine Emanuelsen (25)
Caroline Skogaker (28)
Karl Fredrik Honningsvåg (51)
Markus Fagerholt (52)
Magnus Gravset Morken (14)
Tuva Moholdt (58)
Torbjørn Furu (22)
Elisabeth Koren Halvorsen (12)
Magnus Aalde (6)
Frida Sletten (64)
Ole Jacob Dagsland (39)
Vedtak:
Ved endring av forretningsordenen med å velge de fire prosjektgruppemedlemmene på en
stemmerunde fikk vi disse resultatene. De 4 med flest stemmer ble prosjektgruppe og de neste 4 ble
varaer.
Disse ble valgt til prosjektgruppe for Speiderforum 2016:
Karl Fredrik Honningsvåg
Torbjørn Furu
Elisabeth Koren Halvorsen
Hanna Mastad
Varaer:
1.Tuva Moholdt
2. Anine Guldhaug
3. Heidi Slungaard
4. Caroline Skogaker
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