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1. INNLEDNING 
 
I denne årsmeldingen vil du finne informasjon om begivenheter og arbeidet i Norges 
speiderforbund sentralt. Du finner egne kapitler om økonomi, internasjonalt arbeid og 
samarbeid med andre organisasjoner. 
 
1998 har på mange måter vært preget av året etter Landsleir 1997 - og starten på en ny 
langtidsplan fra 1998.  Dette betydde at mye tid ble brukt på evaluering av tidligere arbeid og 
planer, samt nye tiltak som skulle settes i gang.  Dette ble så samordnet med Speidertinget 
som ble holdt i Bodø i juni.  Speidertinget setter preg på Speiderstyrets arbeid, forberedelser 
og gjennomføring, og deretter blir mye av arbeidet i styret konsentrert om oppfølging fra 
Speidertinget. 
 
I sentrale Norges speiderforbund ble det fra sommeren/høsten 1997 arbeidet etter en 
prosjektmodell.  Det betydde at en rekke av de tidligere faste komiteene var nedlagt og mye 
av dette arbeidet samlet i den nye Komite speiding.  Dette arbeidet kom i faste former utover i 
1998. 
 
I forbindelse med registrering av medlemmer, ble det fra høsten 1998 etablert et sentralt 
medlemsregister.  Dette medlemsregisteret er opprettet, bl.a. i forbindelse med statens krav til 
dokumentasjon av medlemsskap for å få driftsstøtte fra det offentlige.  Dette arbeidet 
medførte en stor innsats fra Forbundskontoret, hvor de for øvrig også hadde opplæring i nye 
EDB-systemer.  Dette omfattet bl.a. rapportering fra grupper og kretser i forbindelse med 
innrapportering/korrigering av navn, adresser osv. Fra det etablerte medlemsregisteret ble det 
i februar 1999 ble sendt ut kontingentkrav til samtlige medlemmer fra Norges speiderforbund 
sentralt.  Innbetalt kontingent til grupper og kretser blir tilbakeført. 
Omlegging av registrering til et sentralt register har ført til store endringer i arbeidsoppgaver 
for organisasjonsleddene.  Fra å registrere medlemmer på et bestemt tidspunkt, registreres nå 
alle medlemmer løpende. Til offentlige myndigheter rapporteres medlemmer som har betalt 
kontingent. Denne registreringsmåten fører, i en overgangsfase, til en viss usikkerhet med 
medlemstallene. 
 
Vi håper årsmeldingen vil være til nytte og inspirasjon for alle som følger utviklingen i 
Norges speiderforbund. 
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2. VIKTIGE BEGIVENHETER I NSF I 1998. 
 
Speidertinget 1998. 
Speidertinget 1998 ble gjennomført i helgen 3. - 5. juni i Bodø.  Salten krets var teknisk 
arrangør.  Sentrale punkter på dette Speidertinget var evaluering av langtidsplanen fra 1993 til 
1997, endringer i Norges speiderforbunds lover og tradisjonelle saker som regnskap, budsjett 
og valg. 
 
Småspeideraksjonen til inntekt for Norges speiderforbunds utviklingsprosjekter i 
Afrika. 
Norges speiderforbund har de siste årene engasjert seg i utviklingsarbeid i Afrika og fra 1996 
noe i Palestina.  Småspeideraksjonen, som ble gjennomført i mars 1998, ga en total inntekt på  
kr. 469.864.  Pengene var øremerket til Norges speiderforbunds prosjekter i Afrika.  Det ble 
senere gitt en tilbakemelding i Speideren om hva pengene skulle brukes til og en takk til alle 
de som deltok. 
 
Hederstegnet Sølvulven. 
Speiderstyret innførte våren 1998 hederstegnet Sølvulven og dette gis til personer som har 
vist stort engasjement for speidersaken.  I forbindelse med Speidertinget ble dette hederstegn 
delt ut til speidersjef Eli Gullichsen og generalsekretær Jens Døvik.  På Speidertinget ble 
hederstegnet Sølvulven tildelt Aud Mork Knutsen og Stein Løvold. 
 
Norsk sjøspeiderleir. 
Norsk sjøspeiderleir fant sted på Bragdøya utenfor Kristiansand 1.-7. august 1998. 
Det var totalt 696 deltagere, som fordelte seg med 457 speidere, 69 rovere, 100 ledere og 70 i 
stab. Prosjektleder var Jan Lødner, Tananger.  
 
Norsk roverleir. 
Roverleiren 1998 ble avviklet på Ingelsrud i tiden 1.-8. august. Prosjektleder for leiren var 
Marte Schrøder, Ålesund. Antall deltagere var 401, med stab inkludert,  hvorav 54 deltagere 
kom fra ni forskjellige land. De fleste deltagerne var mellom 16 og 18 år.  
 
Femkampfinalen 1998. 
Femkampfinalen ble avviklet på Ingelsrud speidersenter med skogvokterne på Ingelsrud som 
arrangør.  Det var 24 lag som deltok i finalen og vinner ble 1. Fjøsanger. 
 
NM i speiding 
NM i speiding ble også gjennomført på Ingelsrud speidersenter i oktober 1998.  Over 80 
patruljer fra hele landet møttes, og arrangementet ble lagt opp og gjennomført av en egen 
prosjektgruppe, hovedsakelig med medlemmer fra Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland 
kretser.  Konkurransen ble gjennomført på tradisjonell måte og Teddybjørnene fra 4. Horten 
vant konkurransen. 
 
Redaktørkonferansen 
Redaktørkonferansen ble holdt i forbindelse med NM i speiding. Konferansedeltakerne laget 
bl.a. en egen NM-avis. 
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Roverstevnet 1998 
Arendal var i 1998 sted for Roverstevnet.  Stevnet var lagt opp av en egen prosjektgruppe i 
Arendal og ble gjennomført med 230 deltakere. 
 
Kretsleder/korpssjefseminar 
Seminaret fant sted i oktober på Jeløya kurssenter.  Arrangementet samlet ca. 50 deltakere, og 
de aller fleste kretsene var representert.  Sentralt tema i 1998 var endret arbeidsform og 
kretsgrenser. 
 
Jamboree i Chile 
Den 19. Jamboree ble holdt i Chile fra 27. desember 1998 - 6. januar 1999. Selve jamboreen 
ble holdt i nærheten av hovedstaden Santiago og 171 ledere og speidere fra Norge deltok. 
Før leiren var speiderne på historisk besøk i Peru og julaften ble feiret i Cuzco. 
Selve leiren var en stor opplevelse for deltakerne, med et helt annerledes miljø og en ganske 
annerledes form å arrangere store leire på. Kontingentleder til jamboreen var Frode Sti, 
Molde. 
 
VÆR BEREDT aksjon  
I november 1998 gjennomførte Norges Speiderforbund sin andre "Vær Beredt"-aksjon. 
Aksjonen samlet inn midler til etterlatte etter orkanen Mitch, som hadde herjet over mellom-
Amerika. Kr. 1.465.000,- ble samlet inn.  Midlene ble benyttet gjennom et samarbeid med 
"Redd Barna"s kontaktnett og arbeid. 
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3. MÅL FOR 1998 
 
1998 er det første året i langtidsplanen fra 1998 til 2001.  For dette året hadde speiderstyret 
arbeidet med konkrete tiltak i forbindelse med temaperioden lederen, og en rekke tiltak ble 
igangsatt i dette året. 
 
Hovedmålene i denne langtidsperioden er: 
 For det enkelte medlem: 

• Ta ansvar i patruljen 
• Bruke treningsprogrammet aktivt, og gjennom grader og merker oppleve 

progresjon i programmet. 
• Oppleve at det er populært å være speider og attraktivt å være leder. 

 
For organisasjonen: 
• Medlemstallet skal øke. 
• Alle speidere i Norges speiderforbund skal bruke treningsprogrammet. 
• Sterkere synliggjøring av organisasjonen. 

 
I tråd med Speidertingets vedtak i 1996 har Speiderstyret fastsatt mål for hele organisasjonen.  
Speiderstyret har utdypet målene for sentrale Norges speiderforbund og det arbeidet som 
utføres der.  Konkrete mål for kretser og grupper, innenfor Speidertingets hovedmål, fastsettes 
og følges opp av det enkelte organisasjonsledd. 
 
For å skape interesse for langtidsplanen arrangerte Speiderstyret en "kick off" for alle i det 
sentrale Norges speiderforbund vinteren 1998 og på Speidertinget 1998. 
 
Ved alle oppgaver/arrangementer som gjøres i sentrale NSF tas langtidsplanens mål med som 
noen av premissene. 
 
I denne langtidsplanen er det i perioden også egne temaperioder. I 1998 var temaperioden 
Lederen, og noen spesielle tilbud ble igangsatt.  
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4. SPEIDERSTYRETS ARBEID 
 
Speiderstyret har i 1998 hatt 9 medlemmer.  På Speidertinget i 1998 ble det valgt inn 5 nye 
medlemmer av styret, se pkt. 6.  Speiderstyret har holdt 8 styremøter med til sammen 171 
protokollførte saker.  Speiderstyrets arbeidsutvalg har hatt 10 møter med 74 protokollførte 
saker. 
 
Etter Speidertinget i 1998 ble det igangsatt egne arbeidsgrupper i Speiderstyret for 
organisasjonsutvikling, synliggjøring, Lokal Agenda 21 og lederrekrutteringsverktøy.  
Resultatet fra arbeidsgruppene har delvis kommet i 1998, og arbeidet fortsetter i 1999. 
 
I tillegg til styremøtene har Speiderstyret holdt et kretsleder/korpssjef seminar, og det har vært 
avholdt et felles styremøte med styrene i Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere.  
2 av Speiderstyrets møter er holdt sammen med Komite speiding.   
 
En rekke nye kretsledere/korpssjefer har vært invitert til Forbundskontoret og møtt speidersjef 
og generalsekretær. 
 
Speiderstyret startet i 1998 et omfattende arbeide med å vurdere kretsenes grenser og 
arbeidsoppgaver/arbeidsformen i kretsene.  Det ble i 1998 holdt flere samtalemøter med 
kretsledere i forskjellige sammensetninger, og arbeidet fortsatte med utgangspunkt i styrets 
opprinnelige ide og den oppfølging som samtalene med kretsene tilsa.  Dette arbeidet 
fortsetter inn i 1999.  
 
En annen stor sak for Speiderstyret i 1998 var arbeidet med Norges speiderforbunds 
informasjonsplan. Sommeren 1998 inngikk Norges speiderforbund et samarbeid med 
konsulentfirmaet Geelmuyden.Kiese om en gjennomgang av Norges speiderforbunds 
informasjonsvirksomhet.  Dette resulterte i en rapport som forelå i oktober 1998 og som 
anbefalte en del endringer i Norges speiderforbunds informasjonsarbeid.  Arbeidet fortsatte 
utover året og dannet grunnlag for et konkrete vedtak som er ventet i januar 1999 om bl.a. en 
overgang til mer elektronisk kommunikasjon og en reduksjon i antall blader, til et magasin for 
alle i organisasjonen.  
 
Høsten 1998 nedsatte Speiderstyret en egen prosjektgruppe for å vurdere speiderskjorta, farge, 
stoffkvalitet, form etc. En ny skjorte, bl.a. med litt endring i farge og bedre stoffkvalitet skal 
produseres i 1999.  
 
I 1998 ble samarbeidsavtalene med alle korpsene gjennomgått og ajourført. 
 
I oktober dette år ble det holdt et fellesmøte med styrene i Norges KFUK-Speidere og Norges 
KFUM-Speidere på Knattholmen ved Sandefjord. Møtet ble holdt delvis samlet og delvis 
hver for seg. Resultat av fellesarbeid var bl.a. Knattholmenerklæringen - en uttalelse om 
konkret samarbeid, bl.a. et seminar på sentralplan, som skal gjennomføres i 1999. 
 
Etter Speidertinget i Bodø var det samtale med kretsene i Buskerud, Nedre Buskerud, Øvre 
Buskerud og TeleBusk og Asker og Bærum om drift/overtagelse av Leikvinjar. Dette arbeidet 
fortsatte inn i  1999. 
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Høsten 1998 fattet Speiderstyret vedtak om landsleir i 2001 og arbeidet med å finne fram til 
leirplass begynte. Kretsene ble invitert til å komme med forslag. 
 
I forbindelse med endret arbeidsform i sentrale NSF (prosjektorganiseringen) ble det høsten 
1998 utarbeidet en egen prosjekthåndbok. Det første introduksjonskurs ble holdt høsten 
samme år. 
 
I november 1998 ble Harald Pettersen ansatt som speiderkonsulent i 50 % stilling. Han hadde 
base på Hamar og skulle i hovedsak arbeide i kretsene i Hedmark og Oppland, men det skal 
gjøres forsøk i Oslo. Stillingen ble i hovedsak lønnet med sponsormidler. 
 
23. april 1998 var Norges speiderforbund 20 år. Gruppene var oppfordret til å feire det i 
forbindelse med St. Georgsdagen. 
 
Norges speiderforbund gjorde avtale med Braathens om provisjon for reiser med selskapet. 
 
 
HENSTILLINGER  TIL OPPFØLGING ETTER SPEIDERTINGET: 
 
• Presentasjon av regnskaper for Speider-Sport AL og Øvre Vollgate. AS. 

Hovedtall i regnskap for selskaper Norges speiderforbund er med i, tas med i 
årsmeldingen. 

 
• Arbeidsforhold for de ansatte. 

Speiderstyret vil utarbeide personalpolitiske retningslinjer for ansatte i kretsene. Aktuelle 
kretsstyrer vil også bli invitert til et løpende samarbeid. 

 
• Omprioriteringer ved manglende inntekter. 

Speiderstyret vil følge utviklingen nøye. 
 

• Presentasjon av de økonomiske resultater for prosjekter i Norges speiderforbunds  
regnskap. 
Henstilling ba om at resultatet fra store prosjekter blir synliggjort i forbundsregnskap. 
 

• Føring av avskrivninger i budsjett/regnskap. 
Speiderstyret fører avskrivninger i regnskap/budsjett. 
 

• Bruk av midler fra evt. salg av Leikvinjar. 
Det arbeides med en avtale med kretsene Øvre Buskerud, Nedre Buskerud, TeleBusk og 
Asker og Bærum om drift av Leikvinjar. Saken vurderes på nytt når denne saken er 
avklart. 
 

• Budsjett for landsleire. 
Ønske om at det ved budsjett for landsleir 2001 blir tatt med sikkerhetsmargin og 
overskudd i budsjett. 
 
Vurderingen gjøres ved budsjett for landsleir 2001. 

 
• Speiderdrakt – ny utforming. 

Prosjektgruppen er i arbeid, og ny skjorte kommer i 1999. 
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• Avtale for reisestøtte til landsleir for deltakere fra Nord-Norge. 
Vurderes for landsleir 2001. 

 
• Arbeid med vurdering av utvidet deltakelse fra forbundets medlemmer i viktige 

saker ble igangsatt. 
Saken blir utredet og behandlet senere.  
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5. ARBEID I SENTRALE NSF 
 
I 1998 ble arbeidet i sentrale NSF i noen grad preget av oppfølging med ny organisasjonsform 
fra 1. juli 1997.  Arbeidet i Komite speiding, som nå har et hovedansvar for alt arbeid innen 
lederutvikling og program, kom godt i gang, og det ble bl.a. gjennomført to arbeidshelger 
sammen med Speiderstyret. 
 
Arbeidet med organisering i prosjekter fortsatte.  I løpet av året ble bl.a. utviklet en 
prosjekthåndbok for prosjektarbeid i Norges speiderforbund, og det ble gjennomført et 
seminar for prosjektledere høsten 1998. 
 
Forbundets kutter "Havbraatt" er fortsatt under klargjøring.  Etter at kutteren ble levert fra 
båtbyggeriet våren 1997, er det gjort et betydelig dugnadsarbeid for å gjøre den ferdig.  Dette 
arbeidet fortsatte over i 1998.  Kutteren ble rigget, og den første prøven med seil ble 
gjennomført sommeren 1998.  Kutteren viste seg å seile særdeles fint, og den første offisielle 
deltagelsen var på Norsk sjøspeiderleir.  Kutteren "Havbraatt" ble døpt i mai 1999 av 
speidersjef Eli Gullichsen. 
 
 
5.1. Oversikt over Speiderstyret, utvalg og prosjektgrupper i 1998. 
 

5.1.1 Faste komiteer 
 

Speiderstyret (fram til Speidertinget 1998) 
Eli Gullichsen, speidersjef 
Ole Sivert Walseth, visespeidersjef/International Commissionar 
Per Harald Bratvold 
Liv Epletveit 
Morten Günther 
Inger Kirsten Thorstensen 
Odd Westersjø 
Hanne K. Windfeldt/International Commissionar 
Anders Øvreås 
 
Speiderstyret (fra Speidertinget 1998) 
Eli Gullichsen, speidersjef 
Per Harald Bratvold, visespeidersjef 
Jonny Berg 
Liv Epletveit 
Morten Günther/International Commissionar 
Endre Helland 
Iacob Iuell Nordby 
Ingrid Nordbø/International Commissionar 
Berit E. Nymoen 
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Lovutvalget (til Speidertinget 1998) 
Einar Sæther, leder 
Bjarne Borgersen 
Morten Gunnes 
 
Lovutvalget (fra Speidertinget 1998) 
Trond Simensen, leder 
Morten Gunnes 
Einar Sæther 
 
Valgkomite (til Speidertinget 1998) 
Bjarne G. Eide 
Per Kristian Eide 
Berit Marthinussen 
Hanne R. Risvold 
Terje Henning Ytterstad 
 
Valgkomite (fra Speidertinget 1998) 
Bjarne G. Eide 
Einar Øsleby 
Berit Marthinussen 
Anders Øvreås 
Terje Henning Ytterstad 
 
Komite speiding 
Tor Corneliussen, leder 
Anne Brit Egeland 
Gjermund Stormoen 
Iver Aage Iversen 
Per Olav Gundersen 
Einar Ramsli 
Bjarne Amdahl 
 
Fra Speiderstyret var det to medlemmer i Komite speiding.  Det var: 
Liv Epletveit og Morten Günther (til Speidertinget 1998) 
Fra Speidertinget 1998 var det Liv Epletveit og Endre Helland 

 

5.1.2 Faste utvalg/prosjektgrupper: 
 

• Komite Ingelsrud: 
Trond Walstad/leder + 5 medlemmer 
 

• Styret for Havbraatt: 
Gry W. Grimsrud, leder + 4 medlemmer 
 

• Prosjektgruppe flerkultur: 
Liv Epletveit + 3 medlemmer 
 

• Trekløver Gilwell treningen 



Speidertinget 2000 - Holtekilen folkehøgskole 16. - 18. juni 12

Åsmund Vikenes,  kurskoordinator 
 
• Ledertreneropplæringen 

Berit E. Nymoen, kurskoordinator (fram til Speidertinget)  
Charlotte Corneliussen etter Speidertinget. 
 

• Forbundstroppen 
Forbundstroppen er en samling av ressurspersoner som påtar seg oppgaver i 
sentrale NSF.  Pr. 31.12.98 hadde Forbundstroppen 29 medlemmer 
       

5.1.3 Prosjektgrupper som har arbeidet i 1998. 
 
• Landsleir 1997 (avslutning av arbeidet) 

Hanne R. Risvold, leder + 4 medlemmer 
 

• Jamboree Chile 1998/1999 
Frode Sti, leder + 4 medlemmer 
 

• Norsk sjøspeiderleir 1998 
Jan Lødner, leder + 7 medlemmer 
 

• Norsk Roverleir 1998 
Marte Schröder, leder + 6 medlemmer 
 

• Komite Old Guides 
Sigrid Petersen, leder + 2 medlemmer 
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6. NORGES SPEIDERFORBUNDS SELSKAPER   
 
6.1 Speider-Sport A/L 
 
Speider-Sport A/L fortsetter driften i Øvre Vollgate. 9 med butikk og postordreutsalg. I 
firmaet er nå en ansatt, noe som stiller høye krav om tilstedeværelse m.m. 
 
Firmaets drift hadde en salgsinntekt på ca. 2,9 millioner og hadde et netto negativt resultat på 
ca. kr. 179 000,-. 
 
Norges Speiderforbund har cirka 70 % av andelene i Speider-Sport.  
 
Av årsaker som er nevnt over startet styret i Speider-Sport høsten 1998 med en analyse av 
virksomheten ved Speider-Sport A/L og dermed en vurdering av alternative driftsformer i 
fremtiden.  
   
6.2 Øvre Vollgate 9 A/S 
 
Øvre Vollgate 9 hadde 1998 et ordinært driftsår. NSF har alle aksjer i selskapet. Alle arealer i 
bygningen er utleid, i hovedsak på langsiktige avtaler. Det høye rentenivået var en kraftig 
belastning for driften av firmaet. Firmaets omsetning var på kr. 1.135.785,- og resultatet var et 
overskudd på kr. 9.406,-.    
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7. ØKONOMI 
 
Forbundets regnskap presenteres til Speidertinget som egen sak. 
Det ene er resultatregnskap med balanse og noter. Det andre et driftsregnskap spesifisert pr. 
hovedområde. Driftsregnskapet er sammenlignet med budsjett fastsatt av Speidertinget i 1996,  
og med Speiderstyrets justeringer. Oppsettet for driftsregnskapet er endret i forhold til siste år. 
Speiderstyret så behov for og ønsket å få presentert et detaljregnskap hvor kostnadene i større 
grad ble belastet den aktuelle aktivitet/prosjekt. 
 
Staten hadde i flere år arbeidet med endring av retningslinjer for støtteordningen. Som følge 
av Statens krav  ble endring i innrapporteringstidspunkt satt ut i praksis. Et annet krav var 
dokumentasjon av hvem som var medlemmer, med fokus på alder. For å kunne ivareta 
kravene, investerte Forbundet i nytt medlemssystem, og en oppgradering av edb-utrustning på 
kontoret. Gruppene innrapporterte alle medlemmene som hadde betalt kontingent i 
kalenderåret 1998, men skulle som tidligere år sende inn forbunds- og kretskontingent via 
kretsen. På forbundskontoret ble alle de innrapporterte medlemmene registrert med navn, 
adresse, fødselsår, medlemskategori og gruppetilhørighet. 
Kontingentinngangen var imidlertid betydelig lavere enn budsjettert, og betydelig lavere enn 
innrapporterte medlemmer skulle tilsi. 
 
Kostnadene var holdt innenfor de forutsatte rammer, og i noen grad redusert. 
Regnskapet viser for noen av områdenes del, avvik i forhold til budsjett. Dette skyldes bl.a. 
regnskaps tekniske føringer hvor inntekter og utgifter balanserer, dvs. utgift = inntekt.  
Differansen mellom inntekter/utgifter viser imidlertid ikke store differanser sett i forhold til 
Speidertingets vedtak. 
Jamboree Chile er ført under området internasjonalt. Forvaltning av midler fra Norad er også 
ført under området internasjonalt.  
Ingelsrud hadde sitt første ordinære driftsår. 
 
Regnskapet viser i alt et underskudd på driften på kr. 634.000.  
 
Styret vedtok oppløsning av avsetningene ”Båtbank” og ”Diverse avsetninger”. Dette i tråd 
med revisors tilbakemelding om oppløsning av ubrukte avsetninger over tid. 
 
Styret fattet også vedtak om en opprydding i gamle utestående fordringer, og tap på fordring 
ble ført med kr. 174.000. De eldste postene gikk tilbake til begynnelsen av 90-tallet, og 
skyldes i stor grad tekniske føringer ved overgang til nye regnskapsrutiner og bruk av nye 
økonomisystem.     
 
Investering i EDB er avskrevet med totalt kr. 257.000. 
 
Resultatet pr. 31.12.98 viser med dette et totalt underskudd på kr. 948.000. 
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8. INTERNASJONALT ARBEID 
 

Norges speiderforbund er medlem av to internasjonale speiderorganisasjoner, og har et 
nært samarbeid med begge: Jentene er medlem av The World Association of Girl 
Guides and Girl Scouts (WAGGGS), mens guttene er medlem i The World 
Organization of the Scout Movement (WOSM). 

 
 
 8.1 De to internasjonale forbundene 
 

The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) 
 

WAGGGS er et verdensforbund med hovedkontor i London. Bare jenter kan være 
medlem i WAGGGS som har ca. åtte millioner medlemmer. Det er en prosess på gang 
i WAGGGS som åpner for endringer i medlemskriteriene og endringer kan skje under 
Verdenskonferansen i 1999. WAGGGS forholder seg til en organisasjon i hvert land. I 
Norge er det to forbund som har jentespeidere. Det er derfor etablert en 
paraplyorganisasjon; Fellesrådet for speiderpiker i Norge (FR), der Norges KFUK-
speidere og jentene i Norges speiderforbund er medlemmer. 

 
Eldrid Kvammen Midttun, Fellesrådet for Speiderpiker i Norge, er medlem av World 
Board. 

 
Norges speiderforbund og Norges KFUK-Speidere veksler på å ha lederen i 
Fellesrådet for speiderpiker i Norge og International Commissioner (IC), samt 
sekretariat. Fra 1.09.98 overtok Norges speiderforbund leder- og 
sekretariatsfunksjonen for de neste to årene. 

 
1998 har Norges speiderforbund hatt følgende representanter i Fellesrådet: 

 
Eli Gullichsen 
Hanne K. Windfeldt IC (frem til juni) Ingrid Nordbø, IC (fra juni) 
Liv Epletveit 
Vararepresentant: 
Bjørg Walstad (til juni) 
Berit Eggset Nymoen (fra juni) 

 
The World Organization of the Scout Movement (WOSM) 

 
WOSM, som har ca. 16 millioner medlemmer, er et verdensforbund med medlemmer 
av begge kjønn. Det er guttene i Norges speiderforbund som er medlem av WOSM. 
Hovedkontoret ligger i Geneve. 
 
Ole Sivert Walseth var IC frem til juni, deretter tok Morten Günther over.  
Stein Løvold er medlem av World Scout Committee (WOSM) 
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8.2. Deltagelse på internasjonale seminarer/aksjoner 
 

• Europakonferanse avholdes hvert 3. år. I 1998 ble den avholdt i Luxembourg, og 
fra Norges speiderforbund deltok 7 representanter. 

 
• Norges speiderforbund har hatt 6 deltakere på Europaseminarer i løpet av 1998. 

 
• 2 speiderledere har arbeidet på Verdensspeidersentre, dvs, Sangam og Pax Lodge. 

 
• 171 speidere og ledere deltok på Verdensjamboreen i Chile. 

 
• 6 rovere deltok på the 14th Australian Moot. 

 
• 7 representanter fra norske speidergrupper deltok sammen med 2 ledere på 

Botswana Safari, som er et twinning prosjekt med speidergrupper i Botswana. 
 
 I nordisk samarbeidskomite har Morten Günther og Eli Gullichsen representert 
henholdsvis Norges speiderforbund og Fellesrådet for Speiderpiker i Norge. 

 
8.3. Våre samarbeidsland 
 

Norges speiderforbund samarbeider med flere speiderforbund i Afrika og Øst-Europa. 
Våre viktigste samarbeidsland i Afrika er Kenya, Botswana, Lesotho og Uganda. I 
Øst-Europa er Ukraina organisasjonens samarbeidsland. En viktig hensikt med 
arbeidet er å styrke de lokale forbund slik at de blir i bedre stand til å tilby speiding til 
unge mennesker. Speiderforbundene opplever en positiv utvikling. Blant annet har 
både antall speidere og aktiviteter økt. Det har vært gjennomført besøk til alle våre 
samarbeidsland i 1998. 
 
I Kenya har Norges speiderforbund vært med å bygge opp et speidersenter i Embu 
som nå er i drift og hvor det skjer mye aktiviteter. I Nairobi ligger Regionskontoret for 
Afrika. Her er Norges speiderforbund involvert i “Management Training”. Dette er 
jobbtreningskurs hvor daglige ledere i afrikanske forbund læres opp i hvordan drive 
speiderforbund. 
 
Botswana Scout Association har etablert forbundskontor på egen leirplass, Aedume 
Campsite utenfor Gaborone. Der foregår det mye speideraktivitet og helgesamlinger. 
Forbundet har også leirplasser rundt i landet. 

 
I Lesotho samarbeider Norges speiderforbund med både Lesotho Girl Guide 
Association og Lesotho Scout Association, Begge forbundene har etablert 
forbundskontor i hovedstaden Maseru. Speiderne skaffer seg egne inntekter bl.a. ved 
at de produserer gjenstander lagd av tomme brusbokser og lager mursteinsblokker. I 
tillegg er speiderne involvert i samfunnsprosjekter som for eksempel gatebarnprosjekt. 

 
 I Uganda samarbeider vi med Uganda Scout Association og Uganda Girl Guides 

Association. Sammen med Strømmestiftelsen driver vi opplæring av speiderledere 
Kursene, som er todelte, består av prosjektplanlegging og ledertrening for 
speiderledere samt tilbud om mikrofinansiering.   
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 Gjennom Fellesrådet for speiderpiker i Norge, samarbeider vi med speiderne i Ukraina 
og hjelper til med oppbyggingen av speiderarbeidet for jenter. De har nå stiftet et eget 
speiderforbund og venter på å bli opptatt som medlem av World Association of Girl 
Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 

 
 
8.4 Kontakt via post. 
 
 Den tradisjonelle ordningen med brevvenner fungerer godt fortsatt.  I 1998 ble 150 

forespørsler (100 jenter og 50 gutter) formidlet til land i 4 verdensdeler. 
 
 
8.5 JOTA/JOTI 
 

Den tradisjonelle JOTA (radio) ble gjennomført i helgen 17. - 18. oktober. Parallelt 
med JOTA ble det også  arrangert JOTI (Internett). Det var vel 2000 norske deltakere 
på årets arrangement.   
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9. MEDLEMSUTVIKLINGEN 
 
Medlemsstatistikken for 1998 viser en svak økning i medlemstallet på om lag 600 
medlemmer i forhold til 1997. 
 
Statistikken som viser utviklingen i medlemsmassen i perioden 1985 til 1998 presenteres her. 
Grafiske fremstillinger som viser den langsiktige utviklingen er vedlagt årsmeldingen (se side 
24). 

 
 
Medlemsstatistikk 1985-1998 
 

År Antall grupper Antall medlemmer
85 809 37 031 
86 806 35 668 
87 777 33 285 
88 758 32 555 
89 761 35 004 
90 754 35 433 
91 764 34 235 
92 740 32 831 
93 729 32 151 
94 722 31 235 
95 735 29 785 
96 749 28 518 
97 739 29 454 
98 719 30 084 
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10. SENTRALE ARRANGEMENTER 1998. 
 

I 1998 er disse sentrale arrangementene gjennomført: 
 

Måned: Arrangement Sted: Deltakere: 
Januar:   23-25 Kontaktseminar sjø Flekkerøy/Kr.sand 47 
                24-01/02 Fjellederkurs Solstølen 12 
 
Februar: 20-21 

 
Beverlederkurs 

 
Grimstad 

   
  6 

                20-22 Ledertrenerkurs 2 Blåhaug 12 
                26/02-01/03 Vinterferd Østlandet Avlyst 
 
Mars:      06-08 

 
Kroms – småspeider 

 
Knattholmen 

 
20 

                06-08 Kroms – speider v/Sandefjord 17 
                06-08 Kroms – rover            ” 24 
                06-08 Kroms – leder                          ” 24 
                13-15 Ledertrenerkurs I Ingelsrud 19 
                16-23 Småspeideraksjonen Hele landet  
 
April:      24-26 

 
Jungelkurs 

 
Sørlandet 

 
14 

                30/04-03/05 Trekløver 
Gilwellkurs - del 1 

Østlandet Avlyst 

 
Mai:        08-10 

 
Speiderforum 

 
Varna krets 

 
46 

                08-10 Roverforum Varna krets 46 
                20-24 Trekløver 

Gilwellkurs – del 2 
Østlandet Avlyst 

                22-24 Kanokurs Østlandet 10 
 
Juni:       05-07 

 
Speiderting 

 
Bodø 

 
123 

                21-27 Temaleir Ingelsrud 25 
                27/06-04/07 Trekløver Gilwell Sverveli 18 
 
Juli:        18-25 

 
Kanokurs 
Fossekallen 

 
Trysil 

 
Avlyst 

 
August:  01-08 

 
Sjøspeiderleir 

 
v/ Kristiansand 

 
582 

               01-08 Roverleir Ingelsrud 398 
               28-30 TG Gjensyn/oppd. Renså Avlyst 
               28-30 TG Gjensyn/oppd. Sverveli 12 
 
September: 05-06 

 
Reg. Rover 5-kamp 

 
Regionalt i kretsene 

 
11 

                    05-06 Forbundsmøte for 
ledere og tillitsv. 

Ingelsrud 24 

                    11-13 Jungelkurs Bodø Avlyst 
                    17-20 Norled. Ledertrenere Ingelsrud 22 
                    25-27 Turlederkurs – kano  Avlyst 
                    26-27 5-kamp finale Ingelsrud 72  (24 lag) 
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Oktober:    09-11 NM i speiding Ingelsrud  570  (85 
patruljer) 

                    09-11          Redaktørkonferanse Ingelsrud 18 
                    09-11 Emnekurs sjø Bergen 15 
                    16-18 Ledertrenerkurs 2 Ingelsrud 19 
                    17-18 JOTA / JOTI  2.260 
                    23-25 Roverstevnet Arendal 230 
                 30/10-01/11 Emnekurs lek- og 

friluftsliv 
Oslo-området Avlyst 

 
November: 06-08 

 
KL/KS møte 

 
FA Jeløy, Moss 

 
48 

 
Desember: 29-03/01 

 
Peff.arrangement 

 
Ingelsrud 

 
Avlyst 
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11. EIENDOMMER 
 

-  Ingelsrud speidersenter 
På Ingelsrud er arbeidet med restaurering av hovedbygningen nå sluttført og er 
dermed godt tilrettelagt for møter og mindre konferanser for 20-24 personer.  
 
I låven har vi fått en ekstra gave fra St. Georgs Gildene, kr. 45.000, og arbeidet 
med innredning av Gildehallen (det gamle fjøset) er kommet godt i gang. 
Gildehallen fremstår nå i vesentlig bedre stand og kan nyttes fra tidlig vår til ut på 
høsten. 
 
På leirområdet er det startet etablering av egne veier og beplantning av områdene. 
Etter hugsten i 1997, grunnet billeangrep, er kulturarbeid i skogen satt i gang. 
Skogvokterne, en gruppe på opp mot 40 unge mennesker, er aktive med 
tilrettelegging og oppfølging av aktivitetene på Ingelsrud. 
 

- Leikvinjar 
Etter Speidertingets vedtak ble det høsten 1998 startet samtaler om overdragelse av 
stedet til nærliggende kretser. I den forbindelse ble det også diskutert oppfølging 
med vedlikeholdsarbeid m.m. 

 
- Sverveli 

Kurssted med gamle tradisjoner innen Gilwell og Trekløver Gilwell-treningen. 
Stedet har vært lite brukt dette året. Langsiktig oppussingsarbeid, med tanke på 
bedre overnattingsmuligheter vinterstid, pågår.    

 
- Stornes 

Leirstedet og bygninger fremstår i god forfatning og egner seg godt for 
tropper/grupper på sommerleir.  
 

- Tredalen 
Vedlikeholdsarbeid er igangsatt på Rødstua og det tas sikte på utleie til feriebruk. 
 
Tredalen egner seg for leir for mindre grupperinger og husene kan også leies ut 
separat. 
  

- Dronningen 
Dronningen er forbundets leirsted i Drøbaksundet. Det kan brukes for mindre leire. 
   

- Solstølen 
Solstølen er forbundets hytte ved Haugastøl på Bergensbanen. Stedet egner seg 
godt til kursvirksomhet og nyttes bl.a. til fjellederkurs i januar/februar. Stedet er 
mye brukt som tur- og feriested, spesielt i vintermånedene.  
   

- Renså 
Renså eies av Norges Speiderforbund, men drives av Hålogaland krets. 
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12. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER 
 

- Fellesrådet for speiderpiker i Norge 
Norges Speiderforbunds medlemmer pr. 31.12. var Eli Gullichsen, Ingrid Nordbø 
og Liv Epletveit, med Berit E. Nymoen som vararepresentant.  
 

- Kontaktkomiteen med Norges  KFUK-speidere 
Norges Speiderforbunds medlemmer var Eli Gullichsen, Per Harald Bratvold og 
Jens Døvik. 
 

- St. Georgs Gildene i Norge 
Representant for Norges Speiderforbund i St. Georgs Gildenes styre er Bjørg 
Walstad.      
 

- Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 
Norges Speiderforbunds kontaktmann til LNU er Jonny Berg.  
 

- Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) 
Norges Speiderforbunds kontakt til FRIFO er Eli Gullichsen og Jens Døvik. 
 

- Miljøheimevernet 
Norges Speiderforbunds kontakt er Eli Gullichsen og Jens Døvik. 
 

- Studieforbundet Natur og Miljø 
Norges Speiderforbunds kontakt er Grete Jakobsen. 
 

- Bistandstorget 
Norges Speiderforbunds kontakt er Jens Døvik og Bodil Tærud Day. 
 

- Norsk speidermuseum 
Norges Speiderforbunds medlemmer i styret er Eyvind Strømman og Berit Rygh, 
varamedlem er Karen Evensen. Eli Gullichsen og Per Harald Bratvold er NSFs 
representanter på årsmøtet. 
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13. SPEIDERSTYRETS SLUTTORD 
 
I år med Speiderting er Speiderstyret i stor grad konsentrert om arbeid med tilrettelegging og 
etterarbeidet etter Speidertinget. 
 
1998 var også første  året i inneværende langtidsplanperiode.  Dette betydde også at det var 
året for oppsummering av langtidsplanperioden fra 1993 - 1997.  
 
Speiderstyret brukte tiden etter Speidertinget 1996 og fram til dette året med utdyping og 
utarbeiding/konkretisering av langtidsplanen 1998 - 2001. Planen ble i 1998 på forskjellige 
måter gjort kjent for organisasjonsledd og medlemmer. 
 
Speiderstyret brukte dette året tid på etablering av nye arbeidsordninger i sentrale NSF.  Dette 
betydde bl.a. et nært samarbeid med Komite speiding for å finne en god form i 
arbeidsdelingen mellom Speiderstyret og komiteen.  Ordningen med prosjektorganisering av 
alle oppgaver i sentrale NSF kom også i mer faste former, og nødvendig opplæring og 
strukturering ble gjort. 
 
Speiderstyret var etter Speidertinget opptatt av sin egen arbeidsform og brukte en del tid på 
strukturering av eget arbeid og diskusjoner om arbeidsdeling mellom Speiderstyret, organer i 
Speiderstyret, forbundskontoret og Komite speiding.  Speiderstyret bestemte seg høsten 1998 
for å holde et eget profesjonelt ledet styreseminar. 
 
Det norske samfunn er i raske endringer, og Speiderstyret var opptatt av å finne speidingens 
plass i dette samfunnet. Hvordan kan vi på best mulig måte gi unge mennesker i oppvekst en 
god forankring og være tilbud i utvikling av et godt samfunn å leve i. 
 
I et fremtidsperspektiv var Speiderstyrets arbeid 1998 en planlegging av starten på et nytt  
speiderstyres arbeidsoppgaver for de neste 2 årene. 
 
Speiderstyret mener at speidingen har et stort potensiale i befolkningen, mulighetene for å få 
det til er også til stede.  Den største utfordringen er å få voksne til å påta seg ansvar for det 
daglige arbeidet i grupper/enheter. 
 
 
 
Eli Gullichsen   Per Harald Bratvold   Iacob Iuell Nordby 
 
 
 
Ingrid Nordbø   Berit Eggset Nymoen   Morten Günther 
 
 
 
Jonny Berg   Endre Helland    Liv Epletveit 
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VEDLEGG 
 
Medlemsstatistikk 1985-1998 
 

År Antall grupper Antall medlemmer
85 809 37 031 
86 806 35 668 
87 777 33 285 
88 758 32 555 
89 761 35 004 
90 754 35 433 
91 764 34 235 
92 740 32 831 
93 729 32 151 
94 722 31 235 
95 735 29 785 
96 749 28 518 
97 739 29 454 
98 719 30 084 

 

 
 

Medlemmer 1985 - 1998

0

10 000

20 000

30 000

40 000

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Medlemmer

Grupper 1985 - 1998

660
680
700
720
740
760
780
800
820

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Grupper


