SAKSPAPIRER

Speiderforum 2016
Velkommen til årets Speider- og Roverforum!
Ta med alle gode ideer, diskuter i vei og ha det gøy.

Representant nr.: ____________
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 2016.
Prosjektgruppens innstilling:
Representantene til Speider- og Roverforum 2016 godkjennes.

1.2 Valg av tellekorps
Tellekorps presenteres i møtet.

1.3 Valg av møteledere
Prosjektgruppens innstilling:
Tuva Moholdt og Hanna Maria Mastad

1.4 Valg av referenter
Prosjektgruppens innstilling:
Torbjørn Furu og Caroline Skogaker

1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sakspapirer ble sendt på e-post til alle påmeldte representanter og observatører 7. oktober, og er også
tilgjengelige på speidertinget.no/speider-og-roverforum.
Prosjektgruppens innstilling:
Innkalling og saksliste godkjennes.

1.6 Godkjenning av forretningsorden
Forretningsorden for Speiderforum 2016
Speiderforum er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter som har møtt.
Speiderobservatører har stemmerett i saker som ikke er speidertingssaker.

1. 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.

2. Protokoll føres av valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, møtereferentene og de
to valgte representantene.

3. 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.

4. Alle forslag må leveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn og
delegatnummer.
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Nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt.
Åpenbare trykkfeil kan rettes i forslag før avstemming.

5. Vedtak krever normalt alminnelig flertall, det vil si 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.

6. I protokollen føres alle forslag og de vedtak som er gjort inn, med antall avgitte stemmer for og
mot. Ved valg føres antall stemmer i protokollen. Representantnummer på alle representanter
som har hatt ordet under de forskjellige sakene føres også inn i protokollen.

7. En elektronisk versjon av protokollen sendes etter Speiderforum til dem som deltok i møtet.
8. Speiderforum er åpent for tilhørere i den grad det er plass til det.
9. 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 Speiderens omdømme
Sak sendt inn av representant 40 Eirik Håland Moen fra Sogn og Fjordane krets.
Hvorfor slutter folk i speideren? Og hvorfor får de fleste unge inntrykk av at speideren bare
handler om å knyte knuter, være våt og kald, negative ting? Hvordan kan vi endre dette?
Er det slik at speideren har dårlig rykte?

3 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ
SPEIDERTINGET 2016
Her skal det gjøres vedtak om hvilke anbefalinger representantene fra forumene skal gi
Speidertinget.
Fullstendige sakspapirer for Speidertinget 2016 kan sees på speidertinget.no.

3.1 Speiderløftet (sak 5.1.2 på Speidertinget)
Det er foreslått fire alternativer til nytt speiderløfte i nåværende § 1-7. I sak 5.1.1. er ordlyden på
speiderløftet foreslått flyttet til ny § 1-3.
Nåværende ordlyd i § 1-7:
«§ 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.»
Lovutvalgets kommentarer:
Før endringen vedtas må en forsikre seg om at forslaget ikke er i strid med føringer med hensyn til
utformingen av speiderløftet gitt av WOSM eller WAGGGS.

Endring av § 1-7 foreslått av Speiderstyret, alternativ 1.
Forslag til ny ordlyd:
«Speiderløftet lyder:
Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven.
eller
Eg lovar etter beste evne å søkje mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speidarlova.»
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Speiderstyrets begrunnelse:
Speidertinget 2014 vedtok i sak 7.2 å sette ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag som
reviderer grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Etter to høringsrunder satt arbeidsgruppen
igjen med tre forslag til nytt speiderløfte. Dette er ett av dem.
Speiderstyret vektlegger at speiderløftet kan inkludere alle og at det bygger tydelig opp under Norges
speiderforbunds formål. Å utvikle mennesker til selvstendighet og ta aktivt ansvar i samfunnet krever
refleksjon om hva det vil si å være menneske i samfunnet. Å søke sitt livssyn innebærer å utvikle sin
oppfatning om hvordan man får kunnskap om verden, hvordan man bør leve, om menneskeverd og
oppfatninger om hva som er riktig og galt, godt og ondt. Livssyn dekker på denne måten både religiøse
og sekulære aspekter ved menneskets søken etter mening med livet. Ved dette forslaget til ny § 1-3
knyttes speiderløftet dermed tydelig til forbundets formål.
Et speiderløfte med tre deler har lang tradisjon i NSF, og knyttes ofte mot symbolikken i
speiderhilsenen. Dette forslaget dekker både den åndelige dimensjonen, god-tørn og omtanke for
andre, og levereglene som speiderloven beskriver.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.

Endring av § 1-7 foreslått av Speiderstyret, alternativ 2.
Forslag til ny ordlyd:
«Speiderløftet lyder:
Jeg lover etter beste evne å søke min tro, hjelpe andre og leve etter speiderloven.
eller
Eg lovar etter beste evne å søkje mi tru, hjelpe andre og leve etter speidarlova.»
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.
Speiderstyrets begrunnelse:
Speidertinget 2014 vedtok i sak 7.2 å sette ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag som
reviderer grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Etter to høringsrunder satt arbeidsgruppen
igjen med tre forslag til nytt speiderløfte. Dette er ett av dem, og det som arbeidsgruppen anbefalte.
Styret ønsker å gi tinget mulighet til å vurdere dette alternativet og legger det derfor fram til votering,
til tross for at styret ikke innstiller på dette forslaget.

Endring av § 1-7 foreslått av Speiderstyret, alternativ 3.
Forslaget sammenfaller med innsendt forslag fra Marit Carlsen, Follo krets.
Forslag til ny ordlyd:
«Speiderløftet lyder:
Jeg lover etter beste evne å leve etter speiderloven.
eller
Eg lovar etter beste evne å leve etter speidarlova.»
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.
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Speiderstyret begrunnelse:
Speidertinget 2014 vedtok i sak 7.2 å sette ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag som
reviderer grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Etter to høringsrunder satt arbeidsgruppen
igjen med tre forslag til nytt speiderløfte. Dette er ett av dem.
Styret ønsker å gi tinget mulighet til å vurdere dette alternativet og legger det derfor fram til votering,
til tross for at styret ikke innstiller på dette forslaget.

Endring av § 1-7 foreslått av Eskild Gausemel Berge, Follo krets, alternativ 4.
Forslag til ny ordlyd:
«Speiderløftet lyder:
Jeg lover etter beste evne å hjelpe andre, ta vare på naturen og leve etter speiderloven
eller
Eg lovar etter beste evne å hjelpe andre, ta vare på naturen og leve etter speidarlova.»
Forslagsstillers begrunnelse:
Jeg mener komiteens innstilling har religiøse undertoner, noe det er på tide at den sentrale
speiderbevegelsen kvitter seg med for å kunne styrke sin posisjon og omdømme.
Jeg mener friluftsliv burde stå i sentrum for speidingen. Derfor har jeg tatt inn «ta vare på naturen».
Det låter bedre med tre lovnader, enn to.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.
Speiderstyrets begrunnelse:
Speiderstyret mener speiderløftet bør inneha elementer som bygger opp under formålet vårt.
Friluftsliv er en del av speidermetoden. Speiderstyret mener løftet heller bør inneholde våre verdier og
vårt formål, fremfor en metode. Naturvern er kun en mindre del av speidingens samfunnsoppdrag, og
vi ønsker at speiderløftet skal representere større deler av vårt formål, som er å utvikle mennesker til
selvstendighet og ta aktivt ansvar i samfunnet.

3.2 Definisjon på en speidergruppe (sak 5.2.1 på Speidertinget)
Det er to ulike forslag til endringer av §§ 2-1 og 2-2, ett fra kretsstyret i Vesterlen krets og ett fra
Speiderstyret.
Nåværende ordlyd:
«2-1 Norges speiderforbund
§ 2-1-1 Forbundet er bygget opp med organisasjonsleddene gruppe, krets, korps og forbund.
Alle grupper skal være tilknyttet en krets. Gruppene kan også være tilknyttet et korps.
2-2 Gruppe
§ 2-2-1 Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av:
a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år.
b) En representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer blant speidere i tropp som ikke fyller
12 år eller mer i løpet av kalenderåret.
Stemmerett ved valg har frammøtte medlemmer som fyller kravene i §§ 3-2-1 til 3-2-5 til å inneha
tillitsverv.
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§ 2-2-2 Gruppetinget skal ha minst to møter i året, og innkalles med minst en ukes varsel av
gruppeleder, eller når minst 1/3 av gruppetingets medlemmer krever det.
Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og dens
arbeidsenheter driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de mål som er satt
for arbeidet.
§ 2-2-3 Gruppetingets årsmøte skal behandle:
1 Konstituering av gruppetinget:
a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen
b) godkjenning av innkalling
c) godkjenning av sakliste
d) godkjenning av forretningsorden
2 Saker:
a) årsmelding
b) regnskap og eventuelt revisjonsberetning
c) arbeidsplan
d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent
e) innsendte saker
3 Valg av:
a) gruppeleder og eventuelle gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse
b) gruppens representanter til kretstinget
c) regnskapsfører og revisor
d) andre valg
§ 2-2-4 Gruppeledelsen består av gruppeleder og eventuelt en eller flere gruppeassistenter.
Gruppeleder velges for to år. Eventuelle gruppeassistenter velges for ett eller to år om gangen etter
gruppetingets bestemmelse.
Gruppens representanter til kretstinget velges for ett år om gangen.
Regnskapsfører og revisor velges for ett år om gangen.
§ 2-2-5 Gruppetingets møter ledes av valgt ordstyrer. Det føres protokoll for gruppetingets møter.
§ 2-2-6 Gruppen består av en eller flere av følgende arbeidsenheter:
• beverkoloni
• småspeiderflokk
• stifinner- og vandrertropp, eller speidertropp
• roverlag.
§ 2-2-7 Opprettelse av nye grupper skal godkjennes av Speiderstyret. Speiderstyret kan tilbakekalle
godkjenning av grupper som ikke har medlemmer som har betalt pliktig kontingent ett år etter forfall.
Hvis en gruppe ikke har hatt medlemmer i arbeidsenhetene de siste tre årene, kan Speiderstyret i
samråd med korps- og/eller kretsstyret oppløse gruppen.
§ 2-2-8 Gruppeledelsen leder gruppens arbeid og representerer gruppen utad. Den har det daglige
ansvaret for gruppens administrasjon og virksomhet, sørger for et godt samarbeid mellom gruppens
arbeidsenheter og ivaretar kontakten med foreldre og foresatte, så vel som med krets og forbund.
Gruppeledelsen arbeider for en best mulig ledersituasjon i gruppen og dens arbeidsenheter. Den
oppnevner ledere og assistenter i alle gruppens arbeidsenheter, med unntak av roverlag.
Gruppeledelsen skal opprettholde et godt forhold til lokale myndigheter, lokalsamfunn og andre
organisasjoner i sitt nærområde.
§ 2-2-9 Arbeidsenhetene ledes av godkjente ledere og assistenter.
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§ 2-2-10 I enhver speidertropp eller stifinner- og vandrertropp skal et ting sammensatt av troppens
ledere og patruljeførere, og eventuelt også patruljeassistenter, ta del i viktige avgjørelser.
§ 2-2-11 I roverlag skal alle ledere velges på et medlemsmøte for ett år om gangen.
Det innkalles til lagsmøte med minst en ukes varsel av lagleder, eller når minst 1/3 av roverlagets
medlemmer krever det. Rovere har stemmerett og er valgbare i roverlaget ut det året de fyller 25 år.
Medlemmer over denne alderen har talerett i alle saker.»
Endring av §§ 2-1-1 til 2-2-5, 2-2-7 og 2-2-10 foreslått av kretsstyret i Vesterlen krets
Forslaget lyder:
«2-1 Norges speiderforbund
§ 2-1-1 Forbundet er bygget opp av organisasjonsleddene gruppe, krets, nettverk og forbund.
Alle medlemmer er tilknyttet en gruppe som skal være tilknyttet en krets. Medlemmene kan også
være tilknyttet et nettverk. Medlemmer som er fylt 6 år og som har avlagt speiderløftet er speidere.
2-2 Gruppe
§ 2-2-1 Alle medlemmer i Norges speiderforbund er medlemmer gjennom en speidergruppe. En
speider i en arbeidsenhet er en speider det året hun eller han er minimum 6 år og til og med fylte 25 år.
En aktiv speidergruppe har minst 8 speidere (2 patruljer) i minst en arbeidsenhet (6-25 år i koloni,
flokk, tropp og/eller roverlag) og minst 3 over 18 år i et styre.
En speidergruppe som ikke har 8 speidere eller minst 3 over 18 år i styret er under oppbygging eller
under nedleggelse. Medlemmer i en speidergruppe som er under oppbygging eller under nedleggelse
har ikke stemmerett på krets- og speiderting.
Alle speidergrupper skal være registrert i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret med formål
gitt i Norges speiderforbunds lover.
Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av:
a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år.
b) En representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer blant speidere i tropp som ikke
fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret.
Stemmerett ved valg har frammøtte medlemmer.
§ 2-2-2 Gruppetinget skal ha minst to møter i året, og innkalles med minst en ukes varsel av
gruppeleder, eller når minst halvparten av styret, eller når 8 av gruppetingets medlemmer krever det.
Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og dens
arbeidsenheter driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de mål som er satt
for arbeidet.
§ 2-2-3 Gruppetingets årsmøte avvikles innen utgangen av mars og skal behandle:
1

Konstituering av gruppetinget:
a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen
b) godkjenning av innkalling
c) godkjenning av sakliste
d) godkjenning av forretningsorden

2

Saker:
a) Årsmelding
b) regnskap og revisjonsberetning
c) arbeidsplan
d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent
e) innsendte saker
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3

Valg av:
a) gruppeleder (styreleder) og minst 2 gruppeassistenter (styremedlemmer) over 18 år og minst 1
styremedlem under 25 år
b) gruppens representanter til krets- og speidertinget
c) regnskapsfører og revisor (kan ikke være et av styrets medlemmer)
d) andre valg

§ 2-2-4 Gruppeledelsen består av gruppeleder (styreleder) og minst 2 gruppeassistenter (styremedlemmer)
over 18 år og minst 1 styremedlem under 25 år.
Gruppeleder velges for to år. Eventuelle gruppeassistenter velges for ett eller to år om gangen etter
gruppetingets bestemmelse.
Gruppens representanter til kretstinget velges for ett år om gangen. Revisor velges for ett år om
gangen. Gruppens bankkonto skal være knyttet mot organisasjonen (registrering i
Brønnøysundregisteret).
§ 2-2-5 Gruppetingets møter ledes av valgt ordstyrer. Det føres protokoll for gruppetingets møter.
Styremøter ledes av styreleder og det føres referat fra møtene.
[…]
§ 2-2-7 Opprettelse av nye grupper skal godkjennes av Speiderstyret. Speiderstyret kan legge ned
speidergrupper som ikke driver etter NSFs lover, regler og målsetting. Grupper som er under
oppbygging eller under nedleggelse i mer enn 3 år legges ned.
[…]
§ 2-2-10 I enhver speidertropp eller stifinner- og vandrertropp skal førerpatruljen (troppens ledere og
patruljeførere, og eventuelt også patruljeassistenter), ta del i viktige avgjørelser.
Forslagsstillers begrunnelse:
Forslaget er gjort med bakgrunn i rapporten fra Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur.
Vi foreslår at det opprettes en definisjon av Nettverk. Nettverk kan opprettes for å ivareta
speidergruppers og speidermedlemmers spesielle satsing eller interesse. Nettverk skal få sitt formål
godkjent av Speiderstyret/kretsstyret. Speiderstyret/kretsstyret oppnevner leder for nettverket.
Nettverket velger selv sitt styre Nettverket skal levere årsrapport og regnskap (hvis egen økonomi) til
forbundskontoret på lik linje som Speidergrupper. Nettverk kan være registrert i Brønnøysund og ha
egen bankkonto.
- Beredskapsgrupper omdefineres til nettverk (for medlemmer - gruppene legges ned - nettverk i hvert
politidistrikt og nasjonalt).
- Korps omdefineres til nettverk (for grupper)
- Dagens sjøspeidersamarbeidet omdefineres til nettverk (for grupper)
- Skogvokterne omdefineres til Nettverk (for medlemmer - gruppen legges ned - nasjonalt nettverk)
Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur anbefaler:
5.2.1: Det fremmes lovforslag til speidertinget med definisjon på hva en speidergruppe
er. Samtidig gjennomgås virkemiddelapparatet for nedlegging av speidergrupper.
5.2.2: Det fremmes lovforslag til speidertinget om å gi gruppestyret en mer fremtredende funksjon i
styringen av speidergruppene, for å øke demokratiet i gruppene.
5.2.4 Det fremmes lovforslag der formålet er å tydeliggjøre kasserer og revisors rolle i
speidergruppene, og hvem som skal inneha disse vervene. Det må sikres at forslaget harmonerer med
offentlige regelverk.
Vi foreslår derfor at vi tydeligere definerer hva en speidergruppe er og hvordan den organiseres - gitt
etter de normer som er i dagens samfunn:
- Styret kalt gruppeledelse består av styreleder/gruppeleder og minst 2 eller 3
styremedlemmer/gruppeassistenter.
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- En aktiv speidergruppe har minst 8 speidere (2 patruljer) i en arbeidsenhet (bever/flokk/tropp eller
roverlag) og minst 3-4 over 18 år i et styret
- En gruppe som ikke har 8 speidere eller minst 4 i styre er under oppbygging eller passive gruppe.
Grupper som er under oppbygging eller er passive i mer enn 3 år legges automatisk ned.
- Speiderstyret gis i fullmakt å legge ned speidergrupper som ikke driver etter NSFs lover, regler og
målsetting
- Grupper som er under oppbygging eller er passive har ikke stemmerett på kretsting og Speiderting.
- Alle grupper skal være tilknyttet Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret. Gruppene skal kun
ha bankkonti knyttet mot organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.
Lovutvalgets kommentarer:
Forslaget er i stor grad konsumert av Speiderstyrets forslag, som fremstår som vesentlig bedre hva
angår lovteknikk og struktur. Forslagene mht. nettverk og korps og tilknytningen til disse fremstår
ikke som gjennomarbeidet.
Kravene til aktivitet i arbeidsenheter og angivelsene av disse fremstår som overdrevent formalistisk og
rigid, og vil kunne by på utfordring å praktisere.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.
Speiderstyret begrunnelse:
Speiderstyret ser at forslaget har store og omfattende konsekvenser for speidergrupper, kretser og
korps. Disse er ennå ikke tilstrekkelig utredet eller godt nok belyst. Dette gjelder blant annet
økonomiske konsekvenser for korps og forbund.
Speiderstyret mener at forslaget omfatter for store endringer i en tidlig fase i gjennomgangen av
organisasjonsstrukturen.

Endring av § 2-2 foreslått av Speiderstyret
Forslaget lyder:
«2-2 Gruppe
§ 2-2-1 En gruppe er det laveste juridiske og demokratiske organisasjonsleddet i NSF, og har minst en
aktiv arbeidsenhet og minimum 5 medlemmer under 26 år.
Gruppen skal være registrert i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret med formål gitt i
Norges speiderforbunds lover.
§ 2-2-2 Gruppen består av en eller flere av følgende arbeidsenheter:
• beverkoloni
• småspeiderflokk
• stifinner- og vandrertropp, eller speidertropp
• roverlag
§ 2-2-3 Opprettelse av nye grupper skal godkjennes av Speiderstyret.
Speiderstyret kan legge ned grupper som ikke driver i henhold til speiderforbundets lover, regler og
formål, eller som ikke tilfredsstiller kravene i § 2-2-1. Dette gjøres i samråd med krets- og korpsstyret.
§ 2-2-4 Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av:
a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år.
b) En representant for hver påbegynt ti betalende medlemmer blant speidere i tropp som ikke
fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret.
§ 2-2-5 Gruppetinget skal ha minst to møter i året, og innkalles med minst en ukes varsel av
gruppeleder, eller når minst 1/3 av gruppetingets medlemmer krever det.
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Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og dens
arbeidsenheter driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de mål som er satt
for arbeidet.
§ 2-2-6 Gruppetingets møter ledes av valgt ordstyrer. Det føres protokoll fra gruppetingets møter.
§ 2-2-7 Gruppetingets årsmøte skal behandle:
1. Konstituering av gruppetinget:
a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen
b) godkjenning av innkalling
c) godkjenning av sakliste
d) godkjenning av forretningsorden
2. Saker:
a) årsmelding
b) regnskap og eventuelt revisjonsberetning
c) arbeidsplan
d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent
e) innsendte saker
3. Valg av:
a) gruppestyre
b) gruppens representanter til kretstinget
c) regnskapsfører og revisor
d) andre valg
§ 2-2-8 Gruppestyret består av gruppeleder (styreleder) og minimum to styremedlemmer.
Gruppeleder og styremedlemmer velges for ett eller to år om gangen etter gruppetingets bestemmelse.
Gruppens representanter til kretstinget velges for ett år om gangen.
Regnskapsfører og revisor velges for ett år om gangen.
Gruppeleder kan ikke være regnskapsfører. Gruppeleder og regnskapsfører skal være formelt og reelt
uavhengige personer, og må ikke være i nær familie med hverandre.
Revisor kan ikke være medlem av gruppestyret. Revisor skal være myndig, og kan ikke være revisor for
egen juridiske enhet.
§ 2-2-9 Gruppestyrets oppgaver:
 Å lede gruppens arbeid og representere gruppen utad

Å ha det daglige ansvaret for gruppens administrasjon og virksomhet

Å sørge for et godt samarbeid mellom gruppens arbeidsenheter

Å ivareta kontakten med foreldre og foresatte, krets og forbund

Å arbeide for en best mulig ledersituasjon i gruppen og dens arbeidsenheter, og oppnevne
ledere og assistenter til alle gruppens arbeidsenheter, med unntak av roverlag

Å opprettholde et godt forhold til lokale myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner i
gruppens nærområde.
Styremøter ledes av gruppeleder, og det føres protokoll fra møtene.
§ 2-2-10 Arbeidsenhetene ledes av godkjente ledere og assistenter.
§ 2-2-11 I enhver speidertropp eller stifinner- og vandrertropp skal troppens ledere og patruljeførere,
og eventuelt også patruljeassistenter, ta del i viktige avgjørelser.
§ 2-2-12 I roverlag skal alle ledere velges på et medlemsmøte for ett år om gangen.
Det innkalles til lagsmøte med minst en ukes varsel av lagleder, eller når minst 1/3 av roverlagets
medlemmer krever det. Rovere har stemmerett og er valgbare i roverlaget ut det året de fyller 25 år.
Medlemmer over denne alderen har talerett i alle saker.»
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Forslagsstillers begrunnelse:
Speiderstyret fremmer i tråd med anbefalingene i rapporten til Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur
forslag om definisjon på en gruppe, gruppestyrets funksjon og avklaring vedrørende regnskapsførers
og revisors rolle.
Den foreslåtte definisjonen på en gruppe skal forstås som en minimumsdefinisjon. Minimumsantallet
på fem medlemmer under 26 år henger sammen med minstekravet for å være et tellende lokallag i
offentlige støtteordninger.
Gruppens bankkonto og eiendommer skal være knyttet mot Brønnøysundregisteret og
Frivillighetsregisteret for å sikre at speidergruppene oppfyller offentlige krav, og øke speidergruppenes
mulighet for å søke ekstern økonomisk støtte.
Det ønskes en sammenhengende og logisk rekkefølge i paragrafene som omhandler gruppe. Derfor
foreslås dagens §§ 2-2-6 og 2-2-7 trukket fram og justert.
Lovutvalgets kommentarer:
Dersom det skal gjøres endringer med det formål å bringe organiseringen av gruppen i mer
formaliserte former, mener lovutvalget at reglene kunne vært forbedret ytterligere. Lovutvalget mener
likevel at Speiderstyrets forslag representerer en forbedring i forhold til eksisterende regelverk, og kan
derfor anbefales.
Regelen om revisor («egen juridiske enhet») er uklar. Menes det at revisor ikke kan være medlem av
speidergruppen? I så fall anser Lovutvalget dette som i tråd med alminnelige habilitetsprinsipper, men
formuleringen bør endres på neste speiderting.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.

3.3 Grupperepresentasjon til Speidertinget (sak 5.2.5 på Speidertinget)
Endring av § 2-5-1 foreslått av Speiderstyret
Nåværende ordlyd:
«Speidertinget er forbundets øverste myndighet.
Det består av Speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i et av forbundets
organisasjonsledd, kretsledere og en valgt representant for hver påbegynte 300 medlemmer i kretsen,
korpsleder/-sjef og en representant for hver påbegynte 600 medlemmer i korpset, to valgte
representanter for forbundets speiderforum og to valgte representanter for forbundets roverforum.
Generalsekretæren og ledere for forbundets hovedkomiteer har møte- og talerett på Speidertingets
møter.
Kretsenes og korpsenes representanter:
For kretser/korps som kan velge 2 eller flere representanter, skal minst 1/3 av representantene være
25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret Speidertinget møtes. Dersom kretsen/korpset ikke
har slik(e) representant(er) mister kretsen/korpset denne/disse stemmen(e).
Vararepresentant for kretsleder er visekretsleder. Har også denne forfall, kan kretsstyret oppnevne et
av de øvrige styremedlemmene som representant. Det samme gjelder for korpsleder/korpssjef.
Kretsens valgte representant(er) velges blant kretstingets medlemmer for to år om gangen, og ingen
gruppe kan ha mer enn én av de valgte representantene. De valgte representantenes funksjonstid er fra
konstituering av ett speiderting til neste speiderting konstitueres.
Medlemstallet regnes etter siste årsmelding.
Representantene for de ansatte velges foran hvert møte i Speidertinget av og blant de ansatte i
forbundets organisasjonsledd.
Valgkomiteen, lovutvalget og revisor har møte- og talerett ved behandling av relevante saker.»
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Forslaget lyder:
«Speidertinget er forbundets øverste myndighet.
Speidertinget består av følgende medlemmer som har møte-, tale- og stemmerett:
 Speiderstyrets medlemmer.
 To valgte representanter for ansatte i et av forbundets organisasjonsledd.
 Kretsledere og korpsledere. Vararepresentant for kretsleder er visekretsleder. Har også denne
forfall, kan kretsstyret oppnevne et av de øvrige styremedlemmene som representant. Det
samme gjelder for korpsleder/korpssjef.
 Gruppeleder og en valgt representant fra hver gruppe. Minst en av gruppens representanter
må være under 26 år ved utgangen av kalenderåret Speidertinget møtes. Vararepresentant for
gruppeleder velges av og blant gruppestyrets medlemmer.
De valgte representantenes funksjonstid er fra konstituering av ett speiderting til neste ordinære
speiderting konstitueres.
Representantene for de ansatte velges foran hvert møte i Speidertinget av og blant de ansatte i
forbundets organisasjonsledd.
Generalsekretæren har møte- og talerett på Speidertingets møter.
Valgkomiteen, lovutvalget og revisor har møte- og talerett ved behandling av relevante saker.»
Endringene får konsekvens for følgende paragrafer, som også foreslås endret:
Foreslått ordlyd i § 2-2-3 (dersom Speiderstyrets forslag i sak 5.2.1 blir vedtatt blir dette § 2-2-7),
pkt. 3 Valg, nytt punkt c), og de andre punktene forskyves:
«c) gruppens representanter til Speidertinget»
Foreslått ordlyd i § 2-2-4 «Gruppeledelsen består av…» (dersom Speiderstyrets forslag i sak 5.2.1 blir
vedtatt blir dette ny § 2-2-8), ny setning:
«Gruppens valgte representant til Speidertinget velges for to år om gangen»
Foreslått endring i § 2-3-4, pkt. 3:
Nåværende kulepunkt c) strykes.
Forslagsstillers begrunnelse:
I arbeidet med organisasjonsstruktur har det hele tiden vært framholdt at vår organisasjon må bygges
slik at det støtter gruppene på best mulig måte. Det er gruppene som utgjør speiderbevegelsen i Norge,
mens øvrige enheter i vårt forbund er til for å støtte opp om gruppenes arbeid. Dette gjelder også det
nasjonale nivået. Derfor mener Speiderstyret også at det er riktig å gi speidergruppene mer innflytelse
på utviklingen av Norges speiderforbund ved å gi gruppene direkte representasjon i Speidertinget. De
fleste speiderforbund i Norden har hatt ulike modeller for grupperepresentasjon i flere år.
Speiderstyret mener dette er å ta gruppene på alvor – med å legge om til at flertallet av delegatene til
Speidertinget blir valgt fra gruppetinget. Med grupperepresentasjon vil speidergruppene ha større
medbestemmelse og eierskap på NSFs veivalg for videre utvikling.
En betingelse for forslaget er at Speidertingets gjennomføring endres. Grupperepresentasjon vil gi en
annerledes og bredere sammensetning av Speidertinget. Med et større speiderting må også
arbeidsform og prosesser i speidertinget endres, men basert på erfaringene fra våre søsterforbund i
Norden gir det også en rekke synergieffekter – større og bredere demokratisk engasjement, åpne
beslutningsprosesser, og kortere kommunikasjonsveier mellom gruppene og forbundet.
Lovutvalgets kommentarer:
Lovutvalget slutter seg til Speiderstyrets kommentar nedenfor. Det bør imidlertid vurderes om det er
tilstrekkelig demokratisk at samtlige grupper får samme representasjon, uavhengig av størrelse. Man
kunne f.eks. tenkt seg en «sperregrense», f.eks. ved 10 medlemmer i gruppen, samt en ekstra delegat
pr. påbegynte 50 medlemmer.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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3.4 Arbeidsplan 2017-2018 (sak 4 på Speidertinget)
På Speidertinget i 2014 ble det vedtatt en ny visjon for 2024, langtidsmål for 2015-2024 og en arbeidsplan for 20152016. Nå foreslår Speiderstyret en justering og et tillegg til langtidsmålene og tiltak på arbeidsplanen for 2017-2018.
I innledningen til visjonen og langtidsmålene står det:
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 BadenPowell 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.
Tiltakene i Arbeidsplan 2017-2018 skal bidra til å oppnå langtidsmålene.
Arbeidsplan 2017-2018
Arbeidsplanen konkretiserer hvordan vi skal jobbe for å oppfylle visjonen og langtidsmålene i den
neste toårsperioden. Speiderstyret presenterer forslag til arbeidsplan som beskriver nasjonale tiltak
som iverksettes av Speiderstyret, Komité speiding, forbundskontoret og andre komiteer, nettverk,
utvalg og prosjektgrupper.
Det vil være behov for ytterligere tiltak og satsinger for at vi skal nå langtidsmålene, og Arbeidsplan
2017–2018 beskriver de neste trinnene. Selv om vi har et høyt ambisjonsnivå, har vi begrensninger i
både menneskelige og økonomiske ressurser. Speiderstyret har tatt høyde for de foreslåtte tiltakene i
forslaget til budsjett, slik at de kan gjennomføres i perioden. Omfanget av enkelte tiltak vil være
avhengige av ekstern økonomisk støtte fra myndigheter eller andre.
For at vi sammen skal oppfylle strategien må alle ledd i organisasjonen trekke i samme retning.
Utfordringene rundt omkring i speider-Norge er forskjellige i ulike kretser, korps og grupper.
Speiderstyret mener at gruppene i hver krets kjenner situasjonen best lokalt, og derfor bør hver krets,
korps og gruppe utarbeide sine egne arbeidsplaner som kan støtte opp om visjonen og langtidsmålene.
I arbeidet med Arbeidsplan 2017-2018 er det gjort en vurdering av forrige arbeidsplan. Noen av
tiltakene er vurdert så viktige for organisasjonen at de videreføres. Andre tiltak er tatt ut, fordi de ble
gjennomført i forrige periode, og noen nye tiltak er kommet inn.
Speiderstyret inviterer Speidertinget til å komme med endringsforslag i form av tillegg eller endringer
til arbeidsplanen. Speiderstyret anbefaler at Speidertinget gir Speiderstyret fullmakt til å gjøre
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nødvendige justeringer og prioriteringer i arbeidsplanen i tiden fram til neste speiderting, ut fra
tilgjengelige menneskelige og økonomiske ressurser.
Speidere vil ut
 Patruljen i samfunnet – Vi vil bruke vår friluftslivskompetanse til å gi flere i

samfunnet vårt opplevelse av vennskap, eventyr og mestring. Vi vil vise
samfunnsansvar og skape mangfold i friluftslivet ved å ta med oss nye venner og nye
målgrupper på tur. Vi utfordrer og utvikler oss selv ved å møte andre kulturer på en
trygg arena. Denne satsingen vil bli bygget opp etter modell av Friluftslivets år 2015,
med ulike underprosjekter, aktiviteter og kampanjer som gjennomføres lokalt.


Medbestemmelse – Vi vil utvikle opplegg til bruk i alle speidergrupper, slik at alle
medlemmer opplever medbestemmelse og ansvar i egen speiderhverdag.



Internasjonale møteplasser – Vi vil fortsette å vise fram og motivere til deltakelse på

internasjonale arrangementer, i prosjekter og program, men også invitere
utenlandske speidere til Norge.
Patruljen tar ansvar
 Videreutvikle opplæringen, og tilby nasjonale kursopplegg innen patrulje- og
førerpatruljearbeid for å gi gode verktøy som styrker patruljesatsingen i grupper og
kretser, f.eks. Oppdrag: Førerpatruljen.


Nasjonalt kurssamarbeid – Vi vil fortsette ledertrenersamarbeidet på tvers av

kretser, med mål om å gjennomføre flere kurs i grunntreningen, øke tilgjengeligheten
på kurs i hele landet, og gi utvikling til den enkelte ledertrener ved å samarbeide med
nye mennesker.


Trygge møter overalt! – For å bevisstgjøre og forebygge vil vi utvikle kurs- og

programmateriell for å skape trygge barn og ledere i møte med mobbing, trakassering
og overgrep.


Gruppeliv – Vi vil legge til rette for at ressurspersoner med ulik fagkompetanse kan
bistå grupper under reoppstart, vekst eller nedleggelse.

Speiding når flere
 Patruljen i samfunnet – Samtidig som vi ønsker at flere skal få oppleve friluftslivet,

vil vi også at flere patruljer skal ut og gjøre en forskjell i samfunnet. Etter modell av
Friluftslivets år 2015 vil vi utvikle prosjekter og materiell som oppfordrer patruljene
til selv å finne på og gjennomføre aktiviteter og kampanjer som er til nytte for andre.


Vi vil videreutvikle samarbeid med Vitensentre og Friluftsskolen, og engasjere flere
speidere i disse aktivitetene.



Digitalisering – Vi vil tydeliggjøre vår profil, internt og eksternt. For å forenkle

speidergruppenes hverdag vil vi gjøre mer programmateriell og administrative
verktøy tilgjengelig digitalt.


Vi vil utvikle Prinsipper for frivillighet i NSF – kartlegge former og trender i

frivilligheten i NSF, og definere lederroller, forventninger, krav til og oppfølging av
frivillige.
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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 Speiderforum. Det stemmes over om
henstillinger skal tas med videre til Speidertinget.
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5 VALG
5.1 Valg av prosjektgruppe for Speiderforum 2018
Kandidatene presenteres i møtet.

5.2 Valg av to representanter til Speidertinget 2016 og to varaer
Kandidatene presenteres i møtet.
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