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1. SPEIDERSTYRETS SAMMENDRAG 
 
Det har vært arbeidet målbevisst med nytt treningsprogram og tilrettelegging for publisering av 
dette gjennom en fleksibel Internett-løsning (SpeiderBasen). Arbeidet med revisjon av forbundets 
ledertrening er igangsatt slik at den blir mer tilpasset dagens behov. 
 
I forhold til 2001 var det i 2002 en nedgang på 258 betalende medlemmer, dvs. 1,2 %. Nedgangen i 
antall registrerte medlemmer var på 1.638, dvs. 7,04 %. Det var 674 registrerte grupper mot 681 
grupper et år tidligere. Noe av endringen i antall registrerte medlemmer skyldes omlegging av 
registreringsrutiner hvor medlemmer som ikke betaler kontingent blir gitt status som passive i 
medlemssystemet tidligere enn før. Til tross for at nedgangen i antall betalende medlemmer trolig 
gir et riktigere bilde av faktisk medlemsnedgang enn antall registrerte medlemmer, er Speiderstyret 
likevel bekymret over nedgangen i medlemstallet, og diskuterer fortløpende tiltak som kan være 
med å snu denne trenden. 
 
Nedgangen i antall medlemmer har også betydning for forbundets økonomi, og det kom inn kr. 
700.000 mindre i Forbundskontingent enn budsjettert. Dette er en svikt i kontingentinngangen i 
forhold til budsjett på 14,5 %. Speiderstyret har fortløpende vurdert muligheter for 
kostnadsreduserende tiltak og andre inntektskilder. 
 
Arbeidet med å motivere kretsene til å ta i bruk nye arbeidsmetoder i arbeidet med å støtte opp om 
speiderarbeidet i den enkelte gruppe har fortsatt gjennom året. 
 
På forbundets eiendommer har det vært foretatt løpende vedlikehold og nødvendig opprustning.  
Sommerutleien på de fleste av eiendommene er rimelig god, selv om de fleste eiendommene har 
kapasitet til større utleie.  
 
Det er gjennomført 26 sentrale arrangementer i regi av forbundet. I tillegg kommer fellestiltak som 
markering av Tenkedagen og St. Georgs dagen, samt gjennomføring av Speidingens Dag og 
Høsthaiken. Seks arrangementer på den sentrale arrangementslista måtte avlyses på grunn av for 
liten deltagelse. Det er arrangert Internasjonal Jamborette på Ingelsrud speidersenter og Norsk 
sjøspeiderleir på Bragdøya ved Kristiansand. Norsk Roverleir ble avlyst på grunn av lav deltagelse. 
 
Det er gjennomført ordinære møter i Roverforum, Speiderforum og Speidertinget. 
 
Tore Torstad tiltrådte som ny generalsekretær etter Jens Døvik den første august. 
 
Norges speiderforbund har fortsatt samarbeidet med jentespeiderforbundene i Lesotho og Malawi, 
samt samarbeidet med regionskontoret til WOSM i Afrika.   
 
Samarbeidet med andre organisasjoner i Norge er blitt ivaretatt og fulgt opp i likhet med tidligere 
år.  Det er inngått avtale med Norges KFUK-Speidere og Norges KFUM-Speidere om etablering av 
Speidernes fellesorganisasjon fra det tidspunkt de to forbundene fusjonerer til et forbund i oktober 
2003. Speidertinget 2002 gav sin tilslutning til dette. 
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2. SPEIDERTINGET 2002 
 
Det ble holdt ordinært møte i Speidertinget på Sola Strandhotell, Sola 1. – 3. november 2002. 
Speidertinget samlet 113 stemmeberettigede pluss gjester og andre inviterte. Speidertinget 
behandlet ordinære saker som årsmeldinger og regnskaper for årene 2000 og 2001, strategiske 
planer for 2003 - 2006 og arbeidsmål for 2003 – 2004 med tilhørende budsjetter. 
 
Speidertinget vedtok å øke forbundskontingenten med 50 kroner i 2004 og nye 50 kroner i 2005 for 
å bedre forbundets mulighet til å utvikle speiderarbeidet. 
  
Speidertinget behandlet en rekke forslag til endringer i forbundets grunnregler og lover. 
Lovendringene var et ledd i arbeidet med å rydde opp i gjeldende lovverk, hvor en foretok en 
klarere avgrensning av hva som skal være henholdsvis grunnregler, lover og retningslinjer. Noen av 
endringene var også en konsekvens av etableringen av et tettere samarbeid mellom 
speiderforbundene i Norge. Endringene i grunnreglene krever behandling på to påfølgende 
speiderting, og vil først bli endelig vedtatt på et ekstraordinært speiderting i 2003. 
 
Speidertinget vedtok en endring i forbundets lover slik at forbundets Speiderforum og Roverforum 
kan velge to representanter hver som fullverdige delegater på Speidertinget. 
 
Speidertinget godkjente etableringen av Speidernes fellesorganisasjon fra oktober 2003. 
 
Fire personer fikk på Speidertinget tildelt forbundets høyeste hederstegn Sølvulven: Alf Runar 
Bakke, Hanne Risvold, Tor Corneliussen og Anne Sofie Hynne. 
 
Carsten HP Johansen ble valgt som ny speidersjef etter Eli Gullichsen. 
 
Speiderforum og Roverforum 
 
I forkant av Speidertinget ble det arrangert ordinært Roverforum og Speiderforum for valgte 
delegater fra kretsene. Begge forumene ble holdt i Bergen 11. – 13. oktober, med 39 deltagere på 
Speiderforumet (23 av 35 kretser var representert) og 40 deltagere på Roverforum (21 av 35 kretser 
var representert). Det er ønskelig med deltagere fra flere kretser på disse forumene. 
 
Speiderforum og Roverforum er viktige arenaer for de respektive målgrupper, hvor de har 
anledning til å diskutere både sakene som skal behandles på Speidertinget og andre saker som 
opptar dem.  
 
3.  VIKTIGE SATSNINGSOMRÅDER 
 
Speiderstyret har jobbet med flere prosjekter og tiltak som skal bidra til å fremme speiderarbeidet i 
Norge. Blant de viktigste tiltakene nevnes: 
 
3.1 Prosjekter for utvikling av organisasjonen 
 
3.1.1 Endret arbeidsform i kretsene 
 
Prosjektet har blitt fulgt opp og videreført i 2002. Formålet med prosjektet er å få kretsene til å 
vurdere arbeidsformen i egen krets og sette i gang tiltak som kan bedre aktiviteten og kvaliteten i 
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det lokale speiderarbeidet. En sentral del i dette prosjektet er etablering av et tettere samarbeid 
mellom speidergruppene i samme geografiske område. 
 
Fra forbundet sentralt tilbys det et kurs for kretsstyret og nære medarbeidere samt et for 
representanter for samarbeidende grupper - ofte kalt Vitaminkurs. I 2002 er det gjennomført kurs i 
følgende kretser: Ryvarden, Sogn og Fjordane og Aust-Agder, samt felles kurs for Nedre Buskerud, 
Tele-Busk og Øvre Buskerud. 
 
3.1.2 Etablering av større kretser/fylkeskretser 
 
Norges speiderforbund har i hovedsak hatt samme inndeling i kretser siden etableringen av 
forbundet i 1978.  Speiderstyret har pekt på at 35 kretser, med dagens medlemstall, er et så høyt 
antall kretser at svært mye ressurser går til administrasjon og praktisk oppfølging. 
 
I forbindelse med innføring av sentral innkreving av medlemskontingent, fra 1999, har også de 
administrative oppgavene for kretsene endret seg.  Speiderstyret ønsker derfor å redusere antall 
kretser etter en modell med fylkeskretser, og har prioritert arbeidet med de kretser som ønsker en 
frivillig sammenslåing. Speiderstyret er også åpne for andre kretsmodeller enn fylkeskretser der 
hvor det ligger til rette for det. 
 
Tidligere Sør-Trøndelag krets og Trondheim krets ble 2. februar 2002 slått sammen til en felles 
krets med navnet Sør-Trøndelag krets. 
 
3.1.3 Revisjon av treningsprogrammet 
 
Arbeidet med revisjon av forbundets treningsprogram ble satt i gang i 1999/2000, og videreført i 
2002. Speiderstyret har fastsatt mål og rammer for arbeidet, mens Komite speiding har ansvaret for 
den praktiske utviklingen av programmet. Flere prosjektgrupper og arbeidsgrupper har vært 
engasjert i arbeidet, og det er tilsatt egen prosjektmedarbeider på Forbundskontoret som bistår i 
arbeidet.  
 
Speiderstyret vedtok på sitt møte i mars 2002 viktige prinsipper og rammer i det reviderte 
treningsprogrammet. Her ble det bestemt at det nye programmet skulle tilrettelegges for elektronisk 
publikasjon. Dette prinsipielle veivalget gjorde det nødvendig å foreta en ny gjennomgang av 
struktur og plattform for forbundets hjemmesider. Treningsprogrammet vil bli publisert på en egen 
portalserver - SpeiderBasen. Utviklingen av SpeiderBasen er en viktig satsning for Norges 
speiderforbund, og den vil i tillegg til Treningsprogrammet også være en dynamisk database med 
tips og ideer til gruppene og enhetene i deres daglige speiderarbeid.. 
 
SpeiderBasen og det reviderte treningsprogrammet blir lansert våren 2003. 
 
3.1.4 Revisjon av ledertreningen 
 
Arbeidet med revidering av forbundets ledertrening ble satt i gang høsten 2001 og har fortsatt 
gjennom hele 2002. Komite speiding har ansvaret for revisjonsarbeidet basert på mål og rammer 
fastsatt av Speiderstyret. Revisjonsarbeidet har i 2002 hatt fokus på revisjon av grunntreningen, og 
det er etablert egen prosjektgruppe som arbeider med dette. Forslag til endringer i grunntreningen 
ble sendt ut på høring til noen utvalgte kretser høsten 2002 med svarfrist innen utgangen av januar 
2003. 
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Våren 2002 fastsatte Speiderstyret reviderte mål for Trekløver Gilwell Treningen og 
Ledertreneropplæringen i Norges speiderforbund. Målene vil danne grunnlag for arbeidet med 
revisjon av treningens rammer og innhold. 
 
Mål for Ledertrenerkurset: 
 
Kurset skal utvikle deltakernes kunnskaper om, ferdigheter i og holdninger til ledelse, og gi dem 
forståelse for helheten i NSF`s lederopplæring.  Kurset skal videre sette deltakerne i stand til å lede 
kursene i forbundets grunntrening. 
 
Etter kurset skal deltakerne: 

• Kunne formidle sentrale verdier som speiderarbeidet bygger på 
• Forstå og formidle prinsippene for ledelse i NSF  
• Være i stand til å arbeide med lederutvikling på de ulike nivåene i NSF 
• Være i stand til å planlegge og gjennomføre kursene i grunntreningen 
• Kunne bidra til et aktivt ledertrenermiljø i kretsen 

 
Mål for Trekløver Gilwell treningen: 
 
Trekløver Gilwell Treningen skal gi deltakerne: 

• Dypere innsikt i speidingens verdigrunnlag, mål og metoder 
• Personlig utvikling gjennom fellesskap og samarbeid med andre ledere 
• Økt kunnskap om og erfaring i ledelse 
• Inspirasjon til å bruke sine personlige ressurser i speiderarbeidet 

 
3.1.5 Landsleir i 2005 
 
Speiderstyret har i løpet av 2002 hatt en grundig diskusjon om tid og sted for neste landsleir, og 
konkludert med at det skal arrangeres ny landsleir for Norges speiderforbund i 2005. På 
kretsleder/korpssjefsseminaret i april ble kretsene og korpsene invitert til å komme med innspill til 
valg av rammer og sted. Speiderstyret er opptatt av at landsleiren må være en integrert del av 
forbundets strategiske arbeid, og på den måten være et tiltak som kan bidra til å nå forbundets 
overordnede mål. 
 
Friluftsliv og villmarksliv er valgt som hovedramme rundt neste landsleir. Mange av innspillene fra 
kretsene rundt valg av tema pekte også på dette som en sentral ramme. Det er også vedtatt å legge 
landsleiren 2005 til forbundets eget leirsted på Ingelsrud speidersenter i Eidskog kommune. 
  
3.1.6 Kommunikasjonsstrategien 
 
Utvikling av forbundets kommunikasjonsstrategi fortsatte i 2002 (vedtatt i mars 1999), og har som 
mål å bidra til å skape tilhørighet, engasjement og entusiasme blant forbundets medlemmer. 
Kommunikasjonsstrategien skal legge forholdene til rette for et godt samarbeid mellom alle ledd i 
NSF, med media og samfunnet for øvrig. For å nå dette målet skisserer strategien økt synliggjøring 
av organisasjonen, og bruk av Internet og e-post som hovedkanaler i organisasjonsformidling både 
internt og eksternt. Medlemsbladets hovedmålgruppe er speidere i tropp, og innholdet i bladet har 
derfor hovedfokus rettet mot denne målgruppen.  
 
All kommunikasjon med kretser/korps/grupper og medlemmer legges til rette for bruk av e-post og 
Internet. Arbeidet med utvikling av hjemmesidene på www. scout.no har fortsatt med verdifull 
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innsats av ansatte på Forbundskontoret og frivillige ressurser. Hovedmålgruppen for hjemmesidene 
er rovere og ledere, og sidene er nyhetsdrevet. Protokoller, referater og nyhetsbrev legges 
fortløpende ut på sidene for nedlasting, og alle forbundets sentrale arrangementer omtales der. 
 
I forbindelse med nytt treningsprogram er det besluttet å investere i en ny databaseløsning 
(SpeiderBasen), hvor både treningsprogrammet og annen informasjon og programmateriell kan 
publiseres for nedlastning. SpeiderBasen vil bli lansert våren 2003. 
 
Medlemsbladet Speideren gis fortsatt ut med fire nummer i året. 
Vinner av den Gyldne Fjærpenn for beste gruppeavis ble Kjelsåsspeidernes Sopelimen og Den 
Gyldne Fjærpenn for beste kretsavis ble tildelt Trønder-Speideren, avisa til Sør-Trøndelag krets.  
 
3.1.7 Ny struktur på forbundets lover 
 
Speiderstyret har i lengre tid diskutert behovet for endringer i forbundets lover og retningslinjer. 
Gjeldende lovverk bygget på den strukturen som ble vedtatt ved etableringen av forbundet i 1978. 
Siden den gang har det vært fremmet lovendringsforslag på samtlige speiderting, noe som har 
resultert i et lovverk som til dels er uoversiktlig og inkonsistent i bruken av grunnregler / lover / 
retningslinjer. Det var derfor et behov for å revidere grunnreglene og lovene i lys av den utviklingen 
forbundet og samfunnet for øvrig hadde gjennomgått siden 1978. 
 
Avtalen om etablering av Speidernes fellesorganisasjon gjorde det også aktuelt med ytterligere 
endringer i forbundets grunnregler. 
 
Fram mot Speidertinget i Sola i november ble det gjennomført en omfattende og grundig prosess 
rundt endringer i lover og retningslinjer. Et utarbeidet forslag var til formell høring hos kretser og 
korps.  
 
Speidertinget vedtok de fleste av de foreslåtte endringer. Det er vedtatt å kalle inn til et 
ekstraordinært Speiderting i 2003 for å foreta andre gangs behandling av endringene i grunnreglene. 
  
3.1.8 Speidernes fellesorganisasjon  
 
Samtalene med Norges KFUK-Speidere og Norges KFUM-Speidere om mulighetene for et tettere 
samarbeid og fellesskap i speiderarbeidet i Norge fortsatte i 2002 gjennom møter på sjefsnivå 
(speidersjef og generalsekretær). Kretslederne/korpssjefene ble holdt løpende orientert på KL/KS-
seminarene. 
 
13.08.02 ble det inngått avtale mellom de tre speiderforbundene i Norge om etablering av en felles 
sammenslutning for speiding i Norge fra oktober 2003, fra det tidspunkt hvor Norges KFUK-
Speidere og Norges KFUM-Speidere etter planene fusjonerer til et felles forbund. Fra samme 
tidspunkt opphører de tidligere samarbeidsavtaler mellom Norges speiderforbund og Norges 
KFUK-speidere. Sammenslutningen fikk en foreløpig benevnelse som Norsk speiding, men navnet 
ble senere i prosessen endret til Speidernes fellesorganisasjon. 
 
Den inngåte avtalen med vedtekter ble forelagt Speidertinget i november 2002 og Speidertinget 
godkjente etableringen av Speidernes fellesorganisasjon. Det fremgår av vedtektene til Speidernes 
fellesorganisasjon at den nye sammenslutningen skal styrke og utvikle speiderarbeidet i Norge, og 
styrke samarbeid, fellesskap og mangfold mellom de forbund som er medlemmer. Vårt 
internasjonale medlemskap i WAGGGS og WOSM vil bli ivaretatt av denne nye 
sammenslutningen. Ledelse og sekretariat for Speidernes fellesorganisasjon vil gå på omgang 
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mellom medlemsforbundene. Norges speiderforbund vil ha denne oppgaven de to første årene etter 
at Speidernes fellesorganisasjon formelt blir etablert ved sammenslåingen av Norges KFUK-
speidere og Norges KFUM-speidere i oktober 2003. 
 
4. VIKTIGE BEGIVENHETER I NSF I 2002 
 
Speidingens dag 
Speidingens dag ble arrangert 20 -22. september, med deltagelse av speidergrupper over hele landet. 
Målet med dette arrangementet er å vise lokalsamfunnet hva speiding er og hvilke tilbud 
speidergruppene har til barn og unge. Speidingens dag er et viktig tiltak i arbeidet med økt 
synliggjøring av forbundet, samtidig som det gir en fin mulighet for gruppene til rekruttering av nye 
medlemmer. Arrangementet hadde god lokal mediedekning. 
 
Kretsleder/korpssjefseminar 
Kretsleder/korpssjefseminaret ble holdt på Ingelsrud speidersenter 24 – 26. mai på Ingelsrud 
speidersenter med 37 deltagere. Dette seminaret er en viktig møteplass hvor Speiderstyret og 
kretslederne/korpssjefene får anledning til å drøfte viktige saker for forbundet. Ordføreren i Eidskog 
kommune fortale om hvordan de gjennom sin visjonære prosess hadde blitt i stand til å tenke nytt 
og utradisjonelt i forhold til skole, helse og næringsutvikling. Sakene til høstens Speiderting var et 
av hovedtemaene på dette kretseleder/korpssjefseminaret. 
 
Internasjonal Jamborette  
3. – 10. august ble det arrangert Internasjonal Jamboretten på Ingelsrud speidersenter med Hanne 
Mette Lundberg som prosjektleder. Leiren hadde 350 deltagere inkludert stab. Arrangementet er en 
viktig møteplass hvor norske speidere får anledning til å møte speidere fra andre land. 
 
NORLED 
NORLED er forbundets årlige sentrale samling for ledertrenere fra kretsene, og ble arrangert på 
Ingelsrud speidersenter 13. – 15. september med Geir Olsen som prosjektleder. Det deltok 25 
ledertrenere på årets samling 
 
Norsk Sjøspeiderleir 
Norsk sjøspeiderleir ble arrangert på Bragdøya utenfor Kristiansand 29.06 – 06.07, med Gunn 
Strand som prosjektleder. Leiren samlet 372 deltagere. 
 
Norsk/dansk peffkurs 
I samarbeid med KFUM-Speiderne i Danmark ble det arrangert et norsk/dansk patruljeførerkurs på 
forbundets eiendom Stornes i Aust-Agder 27.juli - 8. august, med Iver Aage Iversen som 
prosjektleder. Peffkurset ble kalt UFO 2002 og hadde 47 deltagere, hvorav 16 kom fra Norge. 
 
Dugnadsleir på Svalbard 
Også i år var Norges speiderforbund invitert av Kings Bay A/S til Ny Ålesund på Svalbard for å 
delta med opprydding og vedlikeholdsarbeider på stedet. Dugnadsleiren ble gjennomført 13. – 24. 
august med Stig Brøste som prosjektleder. 14 rovere/ledere deltok. 
 
Roverfemkampen  
Roverfemkampen ble arrangert i Stavanger 20. – 22. september i Stavanger med Helge Emil 
Bjelland som prosjektleder. Det deltok 17 roverlag i konkurransen. Beste roverlag og vinner av 
Pagos sverd ble 1. Fjøsanger fra Vesterlen krets. 
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Roverstevnet  
Roverstevnet ble arrangert på Ingelsrud speidersenter 25. – 27. oktober Ingelsrud speidersenter med 
Håvard Djupvik som prosjektleder. Arrangementet ble gjennomført med hjelp fra Skogvokterne 
knyttet til speidersentret, og hadde 103 deltagere fra hele landet. 
 
NM i speiding  
NM i speiding ble arrangert i Sannidal 4. – 6. oktober med Odd Hilmar Rødsvik som prosjektleder. 
92 patruljer fra hele landet deltok, og vinner av NM i speiding 2002 ble patruljen Ørn fra Askim i 
Østre-Østfold krets.  
 
Fredslyset fra Betlehem 
For fjerde gang gjennomførte Norges speiderforbund og St. Georgs Gildene i Norge aksjon 
Fredslyset over hele landet.  Ilden kom fra fødselskirken i Betlehem via Sverige og ble brakt helt 
nord til Bodø. Mange speidergrupper, gilder m.fl. tok imot fredslyset, og det ble bl.a. arrangert 
lysmesser i mange kirker. 12. desember ble Fredslyset overrakt Statsminister Kjell Magne Bondevik 
på hans kontor.  
 
Småspeideraksjonen 
Småspeideraksjonen ble gjennomført 11. – 16. mars på tradisjonelt vis med Liv Epletveit som 
prosjektleder. Formålet var å samle inn penger til forbundets samarbeid med speiderforbund i 
Afrika, og det ble utarbeidet plakater og annet materiell til bruk under aksjonen. 150 grupper deltok 
i Småspeideraksjonen og det ble samlet inn til sammen 491.890 kroner.  
 
5. ARBEID I DET SENTRALE NSF 
 
5.1 Speiderstyrets arbeid 
 
Speiderstyret har avholdt 8 styremøter med til sammen 123 protokollførte saker. Speiderstyrets 
arbeidsutvalg har hatt 10 møter med 87 protokollførte saker. I tillegg til ordinære møter i 
Speiderstyret og Arbeidsutvalg har det vært jevnlig kontakt om løpende saker på telefon og e-post. 
 
I Speiderstyrets arbeid har det vært viktig å holde fokus på gjennomføringen av Norges 
speiderforbunds strategiske plan og arbeidsmål slik disse ble vedtatt av Speidertinget i 2000.  
 
Norges speiderforbunds visjon slik den ble vedtatt av Speidertinget 2000: 
 
 Barn og unge velger Norges speiderforbund for å få opplevelser, lære samarbeid og ta 
 ansvar i samfunnet. 
 
For perioden 2001 - 2004 vedtok Speidertinget følgende fire strategiske satsningsområder: 
 
 a) Speiding lokalt 
 b) Tropp  
 c) Friluftsliv / villmarksliv 
 d) Samfunnsengasjement 
 
Av saker som Speiderstyret har arbeidet med nevner vi spesielt: 
 

• Mål og rammer for revisjon av treningsprogrammet og ledertreningen 
• Medlemsvekst 
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• Ny landsleir i 2005 
• Etableringen av Speidernes fellesorganisasjon 
• Forbundets kommunikasjonsstrategi 
• Løpende budsjett og regnskapsoppfølging 
• Forberedelser og gjennomføring av Speidertinget 2002 
• Utvikling og drift av forbundets eiendommer 
• Tilsetting av ny generalsekretær 
• Internasjonal speiding og deltagelse på verdenskonferansene til WAGGGS og WOSM 
• Revisjon av forbundets lover og retningslinjer 
• Samarbeidsprosjektene i Afrika 
 

5.2 Arbeidet i Komite speiding 
 
Komite speiding har hatt seks møter og protokollført 53 saker. I løpet av 2002 var det flere 
utskiftninger i Komite speiding. Hanne Mette Lundberg overtok som leder av komiteen etter Tor 
Corneliussen (leder av KS i fire år). I tillegg var det flere utskiftninger i løpet av høsten på grunn av 
at Martine Løvold og Merete Bodahl-Johansen ble valgt inn i Speiderstyret.  
 
Av saker som Komite speiding har arbeidet med nevner vi spesielt: 
 

• Revisjon av treningsprogrammet 
 - fastsettelse av mål for aldersgruppene 
 - fastsettelse av aldersgrupper 

 - fastsettelse av programområder og struktur 
 - planlegge introduksjonen av treningsprogrammet 

• Revisjon av grunntreningen  
• Fastsetting av mål og rammer for sentrale arrangementer 

  
5.3 Oversikt over Speiderstyret, komiteer og prosjektgrupper  
 
5.3.1 Speiderstyret  
 
 Til Speidertinget i november 2002: 
 Eli Gullichsen, Karmøy – speidersjef 
 Iacob S. Iuell Nordby, Fredrikstad – visespeidersjef 
 Ingrid Nordbø, Oslo – International Commissioner WAGGGS 
 Carsten HP Johansen, Oslo – International Commissioner WOSM 
 Thom Lauritsen, Kristiansand 
 Jonny Berg, Tromsø 
 Berit Eggset Nymoen, Trondheim 
 
 Fra Speidertinget i november 2002: 

Carsten H. Johansen, Oslo - speidersjef 
Ingrid Nordbø, Sandnes - visespeidersjef 
Lars Atle Andersen, Stavanger - International Commissioner WOSM 
Martine Løvold, Oslo - International Commissioner WAGGGS 
Merete Bodahl-Johansen, Fredrikstad 
Bjørn Harald Hamre, Lørenskog 
Thom Lauritsen, Kristiansand 
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5.3.2 Faste komiteer og utvalg 

 
Lovutvalget (fram til Speidertinget) 
Trond Simensen, leder 
Thor Christian Hansteen 
Morten Gunnes 
 
Lovutvalget (etter Speidertinget) 
Trond Simensen, leder 
Thor Christian Hansteen 
Halvor Frihagen 
 
Valgkomité (fram til Speidertinget) 
Per Harald Brattvoll, leder 
Karin R. Thompson 
Einar Øsleby 
Anders Øvreås 
Torbjørg Nordengen 
 
Valgkomité (etter Speidertinge)t  
Iacob Iuell Nordby, leder 
Tor Corneliussen 
Anna Røed 
Ole Christian Apeland 
Elin Astrid Steffenak 
 
Komite speiding fram til 30.06.02 
Tor Corneliussen, Bergen – leder 
Bjarne Amdahl, Snarøya 
Hans Eide, Porsgrunn 
Martine Løvold, Oslo 
Merete Bodahl-Johansen, Fredrikstad 
Morten Gunther, Kirkenes 
 
Komite speiding fra 01.07.02 
Hanne Mette Lundberg, Ringsaker - leder 
Martine Løvold, Oslo (til 01.11.02) 
Cecilie Blytt Mietle, Oslo 
Hans Eide, Porsgrunn 

  Merete Bodahl-Johansen, Fredrikstad (til 01.11.02) 
Trygve Harder Strand, Oslo  
Vibeke Guldahl, Sandefjord (fra 01.09.02) 
Kjetil Damm, Bergen (fra 29.11.02) 
Marte Kjersti Schrøder, Molde/Oslo (fra 29.11.02) 
 
Komite Ingelsrud 
Stein Løvold, leder  
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Styret for S/S Havbraatt 
Gry W. Grimsrud, leder 

 
Prosjektgruppe Teknologi  
Dag Anders Kjærnes, leder 
 
Prosjektgruppe NSFs eiendommer  
Åse Lien Aaberg, leder  
 
Forbundstroppen 
Forbundstroppen er et sentralt nettverk bestående av oppnevnte kursledere for Trekløver 
Gilwell Treningen og Ledertrenerkurset, koordinatorene for fagnettverkene og alle 
prosjektledere som har oppgaver i sentrale NSF. Pr. 31.12.02 hadde Forbundstroppen 36 
medlemmer. Det ble holdt en sentral samling for Forbundstroppens medlemmer sammen 
med Speiderstyret og Komite speiding på Ingelsrud speidersenter 8. - 10. februar med 23 
deltagere. 

 
 Nettverkskoordinatorer 
 Friluftsliv:   Andreas Løvold (fra 01.07.01) 
 Sjøspeiding:  Gunnar Skundberg (fra 01.07.01) 
 Kursledere:  Nils-Eivind Holmedal (fra 01.07.01) 
   
5.3.3 Prosjektgrupper  

 
Her har vi tatt med de prosjektgrupper som har arbeidet med utviklingsoppgaver og andre 
større prosjekter. 
 
Prosjektgruppe for endret arbeidsform i kretsene 

 Lars Atle Andersen, prosjektleder 
 
Revisjon av Treningsprogram 
Bjarne Amdahl, prosjektleder og 5 arbeidsgrupper med 4 personer i hver gruppe 
 
Speiding og rusmidler 
Ingerid Gezina Jacobsen, prosjektleder 
 
Speiding mot Vold og rasisme 
Sissel Jacobsen, prosjektleder 
 
Revisjon av lover og retningslinjer 
Øystein Bø, prosjektleder 
 
Jamboreen i Thailand 2002/2003 
Børre Gunnerud, prosjektleder 
 
Revisjon av grunntreningen 

 Henning Marcussen, prosjektleder 
 
 
 



                

Norges speiderforbund - Speidertinget 2004.   Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5. – 7. november  
Sak 2.1 – Årsmelding for 2002  side 12/21 

 
  

 

5.4 Forbundskontoret 
 
 Forbundskontoret koordinerer og ivaretar forbundets daglige virksomhet, og ledes av 
 generalsekretæren. Forbundskontorets oppgaver fastsettes av Speiderstyret. 
 
5.4.1 Ansatte 
  
 Ved utgangen av året var det 10,15 årsverk ved Forbundskontoret, fordelt på 11 stillinger. 
 Dette er en reduksjon på et årsverk sammenlignet med 2001. En medarbeider hadde 
 svangerskapspermisjon hele året. 
 
  
 Tore Torstad tiltrådte som ny generalsekretær i Norges speiderforbund fra 01.08.02. Han 
  overtok etter Jens Døvik som har vært forbundets generalsekretær siden 1981. Jens Døvik 
 fortsetter som seniorrådgiver med spesielle oppgaver i forbundet fram til oppnådd 
 pensjonsalder i januar 2004. 
 
 Nils Harald Strøm ble ansatt som ny prosjektkoordinator etter Tore Torstad fra 05.08.02. 
 
5.4.2 Publikasjoner og materiellproduksjon 
 

• Speideren kom ut med firenummer i 2002. Redaktør for bladet har vært Trine Løkkeberg 
• Informasjon til Gruppene ble sendt ut ni ganger. 
• Informasjon til Kretser og korps ble sendt ut 5 ganger.  
• Juleheftet 2002 ble solgt i ca. 22.000 eksemplar. Redaktør var Trine Løkkeberg 
• Det ble laget ny verveplakat og flyere til utdeling, samt og trykket opp nye 

forsikringsbrosjyrer. 
• Reklamefilmen ”Eventyrene er der ute” ble produsert av Kjelsåsspeiderne med støtte fra 

Norges speiderforbund. 
 
6. ØKONOMI 
 
Forbundets regnskap presenteres som egen sak til Speidertinget. 
 
Regnskapet presenteres i to utgaver. Det ene er resultatregnskapet med balanse og noter. Det andre 
et driftsregnskap spesifisert på hovedområdene. Driftsregnskapet er sammenlignet med budsjett 
fastsatt av Speidertinget i 2000.  
 
Innkreving av samlet kontingent til gruppe, krets og forbund ble foretatt fra Forbundskontoret. 
Kontingentkravet ble enten sendt direkte til medlemmene eller via gruppene hvor de ønsket det. 
Ubetalt kontingent blir purret på flere ganger. Det er fortsatt relativt mange registrerte medlemmer 
som ikke betaler kontingent, selv om dette har bedret seg noe sammenlignet med tidligere år. Det 
foretas en fortløpende vurdering av rutiner for å bedre på dette. 
 
Driftsregnskapet viser et underskudd på kr. 2.067.976,- før avskrivninger. Det er regnskapsført 
avskrivninger og tap på fordringer med til sammen kr. 418.736,-, noe som gir et driftsresultat 
inkludert avskrivninger og tap på fordringer på minus kr. 2.486.712,-. Underskuddet er dekket inn 
ved bruk av forbundets egenkapital. Det vises til regnskapet for detaljer. 
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Speiderstyret er bekymret for utviklingen i forbundets økonomi, og vurderer fortløpende tiltak for å 
bedre denne. Dette gjelder både gjennom kostnadsreduserende tiltak og ved nye inntektsmuligheter. 
 
7 NORGES SPEIDERFORBUNDS SELSKAPER 
 
7.1 Speider-Sport A/L  
 
Speider-Sport A/L er forbundets autoriserte forhandler av speiderutstyr. Driften av butikk og 
postordresalg har fra 01.10.99 blitt ivaretatt av Oslo Flaggfabrikk. 
 
Speider-Sport A/L fortsetter som eget selskap og ivaretar forholdet til andelseierne, Norges 
speiderforbund og Oslo Flaggfabrikk A/S. Forbundet har ca 72 % av andelene i Speider-Sport A/L. 
 
Regnskapet viser et overskudd på kr. 107.834,- 
 
7.2 Øvre Vollgate 9 A/S 
 
Øvre Vollgate 9 A/S er eier av bygården i Oslo hvor Forbundskontoret ligger. Norges 
speiderforbund eier alle selskapets aksjer. Selskapet hadde et ordinært driftsår i 2002.  
 
Alle arealer i bygningen er utleid, i hovedsak på langsiktige avtaler. Firmaets omsetning var på  
kr.1.392.000 og regnskapet viser et overskudd på kr. 151.188,- 
 
 
8. INTERNASJONALT ARBEID 
 
8.1 De to internasjonale speiderorganisasjonene 

 
8.1.1 World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) 
 
WAGGGS er en verdensorganisasjon med hovedkontor i London.  Organisasjonen har om lag ti 
millioner medlemmer. I Norge er kvinnelige medlemmer i Norges speiderforbund og Norges 
KFUK-speidere medlem av WAGGGS. WAGGGS forholder seg til en organisasjon i hvert land. 
Fellesrådet for speiderpiker i Norge er etablert som paraplyorganisasjon for å kunne ivareta det 
internasjonale medlemskapet i WAGGGS for alle kvinnelige speidere i Norge. Eldrid Kvammen 
Midttun, Fellesrådet for speiderpiker i Norge, var medlem av World Board fram til sommeren 2002.  
 
Norges speiderforbund og Norges KFUK-Speidere veksler på å ha lederen i Fellesrådet, 
International Commissioner (IC) og sekretariatet. Fram til 01.09.02 ble dette ivaretatt av Norges 
KFUK-Speidere. Fra 01.09.02 overtok Norges speiderforbund funksjonen for de neste to årene.  
 
Fra november 2002 er følgende representanter oppnevnt som Norges speiderforbunds medlemmer i 
Fellesrådet for speiderpiker i Norge: 
 
• Ingrid Nordbø, leder og International Commissioner 
• Merete Bodahl-Johansen 
• Martine Løvold 
• Eli Gullichsen, varamedlem 
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Fellesrådet for speiderpiker i Norge deltok på verdenskonferansen i Manila på Filippinene 17 - 24. 
juni med seks delegater og observatører. Fra Norges speiderforbund deltok Eli Gullichsen, Hanne 
Mette Lundberg og Anna Røed. 
 
Hanne K. Windfeldt er for perioden 2002 – 2005 oppnevnt som medlem av WAGGGS Finance 
Committee og Astrid Giskegjerde er oppnevnt som medlem av WAGGGS Fundraising Committee. 
Martine Løvold er oppnevnt som medlem av WAGGGS resursgruppe for Europa. 
 
8.1.2 The World Organization of the Scout Movement (WOSM) 
 
WOSM, som har ca. 16 millioner medlemmer, er en verdensomspennende organisasjon med 
medlemmer av begge kjønn. Hovedkontoret ligger i Genève. Alle mannlige medlemmer i Norges 
speiderforbund er medlem av WOSM.  
 
Stein Løvold var medlem av World Scout Committee (WOSM) fram til sommeren 2002. 
 
Norges speiderforbund deltok på verdenskonferansen i Tessaloniki i Hellas 15 - 19. juli med syv 
delegater og observatører. Disse var: Carsten HP Johansen (delegasjonsleder), Thom Lauritsen, Jens 
Døvik, Tore Torstad, Bodil Tærud Day, Kristoffer Røed og Svein Otto Aune. Kristoffer Røed og 
Svein Otto Aune deltok også på en egen World Youth Conference i forkant av verdenskonferansen. 
 
8.2 Norges speiderforbund sine samarbeidsland 
  
Norges speiderforbund har i lang tid hatt et samarbeid med flere speiderforbund i Afrika og Øst-
Europa. I 2002 ble det inngått avtale med Malawi Girl Guide Association om samarbeid for å styrke 
organisasjonen og speiderarbeidet for jenter i Malawi. Samarbeidet med Lesotho Girl Guide 
Association om organisasjonsbygging og utvikling av program og ledertrening er blitt videreført. 
Det samme gjelder samarbeidet med regionskontoret til WOSM i Afrika (Nairobi) om støtte til 
”management training” for speiderforbundene i Afrika. 
 
Vi har fortsatt samarbeidet med speidersenteret i Embu i Kenya og bidratt med begrensede tilskudd 
til utbygging og drift av stedet. 
 
Et viktig mål med Norges speiderforbunds samarbeid med andre speiderforbund er å bidra til å 
utvikle forbundene slik at de blir bedre i stand til å tilby speiding til unge mennesker. De 
speiderforbund vi samarbeider med opplever en positiv utvikling, med økning i både antall speidere 
og aktivitet. Arbeidet er også en viktig del av forbundets internasjonale speiderengasjement. 
 
Samarbeidet med speiderforbundene i Afrika finansieres i hovedsak gjennom prosjektstøtte fra 
NORAD, som dekker 80 % av kostnadene. Forbundets egenandel og eventuelle tilleggsmidler 
hentes fra penger samlet inn gjennom småspeideraksjonen. 
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9. MEDLEMSUTVIKLING  
 
Tabell 1: Antall medlemmer det enkelte år. Registrerte medlemmer pr. 31.12. 
 

År Antall grupper Registrerte 
medlemmer 

Betalende 
medlemmer 

1985 809 37 031  
1986 806 35 668  
1987 777 33 285  
1988 758 32 555  
1989 761 35 004  
1990 754 35 433  
1991 764 34 235  
1992 740 32 831  
1993 729 32 151  
1994 722 31 235  
1995 735 29 785  
1996 749 28 518  
1997 739 29 454  
1998 719 30 084  

     1999 *) 737 26 086  
2000 704 24 456 22 067 
2001 681 23 240 21548 
2002 674 21 602 21290 

 
*) Fra 1999 ble all medlemsregistrering foretatt sentralt. Tallet for antall registrerte medlemmer 
    fra før 1999 er derfor ikke direkte sammenlignbart med tallene fra tidligere år. 
 
Medlemsutviklingen over registrerte medlemmer grafisk fremstilt: 
 

Registrerte medlemmer pr. 31.12 hver år
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Tabell 2: Medlemmer fordelt på aldersgrupper og kjønn pr. 31.12.02 
 
 
Aldersgruppe Sum medlemmer Herav jenter Herav gutter
0 til 6 år 128 58 70
7 år 519 205 314
8 til 9 år 3719 1415 2304
10 til 12 år 6457 2520 3937
13 til 14 år 2369 928 1441
15 til 17 år 1812 666 1146
18 til 25 år 1657 585 1072
over 25 år 3640 1636 2004
Totalt 20301 8013 12288
 
Differansen mellom totalt antall medlemmer pr. 31.1202 (21.602) og totalt antall medlemmer i 
denne tabellen(20.301) skyldes at det mangler fødselsdato for en del av medlemmene. 
 
Grafisk framstilt: 
 

Alders-/kjønnsfordeling i Norges speiderforbund 
pr. 31.12.02
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10. SENTRALE KURS OG ARRANGEMENTER 2002 
 
Måned Dato Arrangement/sted Antall deltakere 
Januar 11 - 13 Skredkurs / veilederseminar 12 deltakere 
Januar 18 - 20 Kontaktseminar sjø / Grimstad 43 deltakere + stab 
Januar 19 - 27 Fjellederkurs - vinter / Solstølen 11 deltakere + stab 
Februar 08 - 10 Sentral samling FT/KS/SST / Ingelsrud 23 deltakere inkl. stab 
Februar 22 Tenkedagen / hele landet  
Februar 22 – 24 Ledertrenerkurset 2001/2002 - 2. samling 15 deltakere + stab 
Mars 11 - 16 Småspeideraksjonen / hele landet 150 grupper deltok 
Mars/april 27 - 01 Skipperkurs på Havbraatt / Grimstad 4 deltakere 
April 23 St. Georgsdagen / hele landet  
Mai 09 - 12 Trekløver Gilwell kurset 2001/2002 - 

oppfølgingshelg 
15 deltakere + stab 

Mai 24 - 26 KL/KS-seminar / Ingelsrud speidersenter 36 deltakere + stab 
Juni 13 - 16 Veilederseminar Fossekallen / Trysilelva 12 deltakere + 6 i stab 
Juni/juli 29 - 06 Norsk Sjøspeiderleir / Bragdøya 

Kristiansand 
372 deltakere 

Juni/juli 29 – 06 Trekløver Gilwell kurs / Sverveli 12 deltakere + 5 i stab 
Juni/juli 29 - 07 Brekurs / Bødalsbreen 11 deltakere + 4 i stab 
Juli 20 - 27 Kanokurset Fossekallen / Trysilelva 12 deltakere + 6 i stab 
Juli / august 27 - 02 Norsk/Dansk peffkurs / Stornes (UFO 

2002) 
47 deltakere + stab 
(16 av dem norske) 

August 03 - 10 Internasjonal Jamborette / Ingelsrud 310 deltakere + stab 
August 13 - 24 Dugnadsleir / Ny Ålesund på Svalbard 14 deltakere 
August 23 – 25 Emnekurs sjø / Tananger 15 – 20 deltakere 
September 13 – 15 NORLED / Ingelsrud speidersenter Ca. 25 deltakere 
September 20 – 22 Roverfemkampen / Stavanger 17 lag deltok 
Oktober 04 – 06 NM i speiding /Sannidal/Grenland 92 lag deltok 
Oktober  11 – 13 Speiderforum / Bergen 39 deltakere 
Oktober 11 – 13 Roverforum / Bergen 40 deltakere 
Oktober  19 – 20 JOTA/JOTI / hele landet Ca 90 grupper 
Oktober  25 – 27 Roverstevnet / Ingelsrud speidersenter 103 deltakere 
November 01 – 03 Speidertinget / Sola  113 delegater 
 
Avlyste arrangementer og kurs i 2002 
  
Dato Arrangement/kurs  
09 – 12. mai Peffkurs sjøspeiding / Oslo-området  
22 – 29. juni Norsk Roverleir / Lillehammer  
07 – 14. juli Havbraatt - Skandinaviatokt I  
14 – 21. juli Havbraatt - Skandinaviatokt II  
10 – 18. aug. Brekurs, Lyngsalpene  
11 – 13. okt. LTK 02/03 – Grenland  
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Deltagelse på Europeiske seminarer, møter og kurs: 
 
Norges speiderforbund har i 2002 vært representert på flere europeiske møter, kurs og seminarer. 
De mest sentrale har vært: 
 

• Juliette Low Seminar, London. Deltager var Ingvild Hardeng. 
• Network Meeting for Guides and Scouts Representatives, Finland. Deltager var Atle 

Tostensen. 
• Train in Europe, England. Deltagere var Cecilie Blytt Mietle og Trygve Harder Strand. 
• Long Term Vission, Danmark. Deltager var Eli Gullichsen. 
• European Scout Leaders Meeting, Sveits. Deltager var Nina Rones. 

 
11. NORGES SPEIDERFORBUNDS LEIRSTEDER 
 
11.1 Bruken av leirstedene i 2002 
 
• Ingelsrud speidersenter (hus)  69 bruksdøgn  
• Ingelsrud speidersenter (leirplass) 39 bruksdøgn 
• Dronningen    10 bruksdøgn 
• Solstølen     93 bruksdøgn 
• Tredalen    

" hovedhus   74 bruksdøgn 
" Rødstua   70 bruksdøgn 
" leirplass   44 bruksdøgn 

• Stornes    
" hus    26 bruksdøgn 
" leirplass   28 bruksdøgn 

• Sverveli     36 bruksdøgn 
• SS Havbraatt    46 bruksdøgn + 16 kveldsturer 
 
Det gjøres oppmerksom på at bruksdøgn er antall døgn leirstedet har vært utleid/brukt. Tall for 
antall gjestedøgn er ikke registrert.  
 
11.2 Leirstedene 
 
Ingelsrud speidersenter 
Norges speiderforbund kjøpte Ingelsrud gård i 1996 for å bygge opp et nasjonalt senter for speiding, 
på samme måte som det eksisterer speidersentre andre steder i verden. Speidersenteret ligger i 
naturskjønne omgivelser i Eidskog kommune i Hedmark. Speidersenteret har et permanent 
leirområde med kapasitet på inntil 2000 deltagere og et hovedhus med plass til 24 personer. Det er 
utført løpende utbedrings- og vedlikeholdsarbeid på bygningsmassen. Hovedhuset ble brukt i 69 
døgn og leirplassen i 39 døgn i 2002. 
 
Dronningen 
Dronningen ligger ved Drøbaksundet i Søndre Hallangen i Frogn kommune i Akershus. Stedet ble 
overtatt som gave i 1976 og kan ikke selges. Eiendommen egner seg godt for mindre troppsleire. 
Det gamle bryggerhuset som benyttes som hytte er i dårlig forfatning. I 2002 ble leirstedet brukt i 
10 døgn. 
 
 



                

Norges speiderforbund - Speidertinget 2004.   Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5. – 7. november  
Sak 2.1 – Årsmelding for 2002  side 19/21 

 
  

 

Solstølen 
Solstølen ligger ved Haugastøl på Bergensbanen. Hytta ble overtatt som gave i 1985, og kan ikke 
selges. Stedet egner seg godt til kursvirksomhet og nyttes bl.a. til fjellederkurs vinterstid. Den er 
også en del benyttet som tur- og feriested for ledere og andre, spesielt i vintermånedene. Det er 
utført vanlig løpende vedlikeholdsarbeid på eiendommen. I 2002 ble Solstølen brukt i 93 døgn.  
 
Tredalen 
Tredalen ligger i skjærgården på Hvaler utenfor Fredrikstad. Stedet ble kjøpt i to omganger i 1956 
og 1966. Tredalen egner seg godt for leir for mindre grupperinger. I tillegg kan husene også leies ut 
separat. Det er utført mye dugnadsarbeid på eiendommen i 2003. Leirstedet ble brukt i 44 døgn i 
2002. I hovedhus var det 74 bruksdøgn, mens det var 70 bruksdøgn i Rødstua. 
 
Stornes 
Stornes ligger på en øy i Nelaugvannet i Åmli kommune i Aust-Agder. Området egner seg godt for 
tropps- og gruppeleire. Det er utført noe mindre vedlikeholdsarbeid på eiendommen. Leirplassen ble 
brukt i 26 døgn og hovedhuset i 28 døgn i 2002.  
 
Sverveli 
Eiendommen er en gammel fjellgård i Svartdal kommune i Telemark, og ble kjøpt i 1938. Sverveli 
har gamle tradisjoner innen Trekløver Gilwell Treningen. Det er satt i gang oppussingsarbeider i 
den gamle låven slik at stedet blir bedre egnet til bruk vinterstid. Stedet har vært i bruk 36 døgn i 
2002.  
 
Leikvinjar og Renså 
Leikvinjar ligger mellom Jevnaker og Nordrehov ved Hønefoss og kjøpt i 1959. Renså ligger i 
Skånland kommune i Nordland fylke og ble kjøpt i 1962. Driften for disse to eiendommene er satt 
bort til kretsene. På Renså har forbundet i år investert 160.000 kroner til utbedring av toalettanlegg 
og nødvendig vedlikehold av trekåte og hytta. 
 
S/S Havbraatt 
Havbraatt er forbundets egen skute og ble anskaffet i 1997. Den er en 45 fots kutter og bygget etter 
gamle tegninger av en skanferkutter. Driften av skuta er organisert i en egen stiftelse med eget styre. 
Det har vært utført mye dugnadsarbeid i å holde skuta i best mulig stand. Havbraatt leies ut både til 
dagsturer, helgeturer og til lengre turer. I 2002 ble båten brukt i 46 døgn. I tillegg ble skuta brukt på 
16 kveldsturer. 

 
12. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER 
 
Norges speiderforbund er medlem i og samarbeider med en rekke andre organisasjoner. De viktigste 
har vi egne kontaktpersoner til.  Medlemmer/kontaktpersoner ved årets slutt: 
 
Kontaktkomiteen med Norges KFUK-Speidere 
Samarbeidsorgan mellom Norges speiderforbund og Norges KFUK-speidere  
Medlemmer er Carsten HP Johansen, Ingrid Nordbø, Tore Torstad 
 
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 
Sammenslutning av rundt 65 norske barne- og ungdomsorganisasjoner. LNU er bl.a. et talerør for 
organisasjonene ovenfor myndighetene. 
Kontaktpersoner er Speidersjef og Generalsekretær 
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Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) 
Paraplyorganisasjon for 12 friluftslivsorganisasjoner. FRIFOs mål er å arbeide for bevaring av 
allemannsretten og fremme det enkle friluftslivet. Friluftspolitisk talerør ovenfor offentlige 
myndigheter. Regelmessige møter med alle organisasjonenes generalsekretærer.  
Kontaktpersoner er Bjørn Harald Hamre og generalsekretæren. 
 
Forum for natur og friluftsliv (FNF) 
Dette er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. FNF skal 
blant annet jobbe for at natur- og friluftslivsinteressene blir ivaretatt i aktuelle saker i de enkelte 
fylkene. Generalsekretæren er medlem av den nasjonale styringsgruppen hos FNF.  
 
Trygg i naturen med kart og kompass (TiN) 
Fellesprosjekt for alle FRIFO-organisasjonene. Formålet er å øke bruken av kart og kompass i 
befolkningen. Generalsekretæren er medlem i den sentrale styringsgruppen 
 
Grønn Hverdag - Miljøheimevernet 
Grønn Hverdag (tidligere Miljøheimevernet) er et nettverk av enkeltpersoner, grupper og 
organisasjoner som ønsker å fokusere på mer miljøvennlige løsninger i vår egen hverdag og bidra vi 
til en mer bærekraftig utvikling i Norge og internasjonalt. Norges speiderforbund var med og stiftet 
nettverket.  
Kontaktpersoner og deltagere på Rådsmøtene er Martine Løvold og generalsekretæren. 
 
Studieforbundet Natur og Miljø 
Studieforbundet natur og miljø består av 18 ideelle organisasjoner som hver for seg arbeider for 
egne mål, bl.a. gjennom studiearbeid. Felles for medlemsorganisasjonene er deres interesse og 
engasjement for grønne verdier. 
Forbundets kontaktperson er Grete Jakobsen 
 
Bistandstorget  
Bistandstorget ble opprettet i 1994 og består av rundt 60 norske frivillige organisasjoner som driver 
bistandsarbeid. Kontaktpersoner er Tore Torstad og Bodil Tærud Day 
 
AlkoKutt 
AlkoKutt er en holdningskampanje. Bak AlkoKutt står 50 frivillige organisasjoner med til dels ulikt 
syn på alkohol. Men èn ting er alle enige om: Det finnes situasjoner der alkohol ikke har noen plass.  
Generalsekretæren er forbundets kontaktperson. 
 
Frivillige organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) 
FORF er et samarbeidsorgan for de frivillige organisasjonene som er engasjert i den norske 
redningstjenesten og har som hovedmål å fremme medlemsorganisasjonenes redningsfaglige 
kompetanse. Medlemskapet har betydning for forbundets beredskapsgrupper. Norges 
speiderforbund ble tatt opp som medlem høsten 2002. 
Generalsekretæren er forbundets kontaktperson. 
 
Stiftelsen Norsk speidermuseum 
Eivind Strømman og Berit Rygg er oppnevnt som forbundets representanter i styret, med Karen 
Evensen og Hans Lindemann som vararepresentanter. Carsten HP Johansen og Solveig Sandvik er 
oppnevnt som forbundets representanter til stiftelsens årsmøte. 
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St. Georgs Gildene i Norge 
St. Georgs Gildene i Norge er en organisasjon for tidligere speidere og speiderledere, andre voksne 
som vil støtte opp om speiderbevegelsen og alle som søker et positivt fellesskap rundt 
speideridealene. Norges speiderforbund har egen samarbeidsavtale med St. Georgs Gildene i Norge. 
Olav Balle er oppnevnt som Norges speiderforbunds representant i styret. 
 
 


