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Årsmelding 2003 
 
I tillegg til denne gjennomgangen finnes også speiderstyrets rapport for perioden 2003-2004. 
 
 
1. Oversikt over komiteer og prosjektgrupper 

1.1 Speiderstyret  
Speiderstyret (fra Speidertinget november 
2002) 
Carsten H.P. 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 

 

1.2 Faste komiteer og utvalg 
Lovutvalget  
Trond Simensen, leder 
Thor Christian Hansteen 
Halvor Frihagen 
 
Valgkomite for Speidertinget 2004 
Iacob Iuell Nordby, leder 
Tor Corneliussen 
Anna Røed 
Ole Christian. Apeland 
Elin Astrid Steffenak 
 
Komite speiding 
Hanne Mette Lundberg (leder) 
Hans Eide 
Vibeke Guldahl 
Marte Schrøder 
Kjetil Damm 
Kjetil Haugen 
Inger Bjørshol (fra 01.07.03) 
Pia Gulbrandsøy (fra 01.07.03) 

 
Komite Ingelsrud 
Stein Løvold, leder  
 
Styret for S/S Havbraatt 
Gry Walderhaug Grimsrud, leder til 30.06.03 
Frode V. Karlsen, leder fra 01.07.03  
 

 
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. 31.12.03 hadde 
Forbundstroppen 37 medlemmer..  
 
Nettverkskoordinatorer 
Ledertrening: Inger Bjørshol (fra 01.07.03) 
Friluftsliv: Andreas Løvold  
Sjøspeiding:Atle Thostensen 
Kommunikasjon: Alexander Vestrum (fra 
01.03.03) 
Samfunnsengasjement: Solveig Sandvik (fra 
01.07.03) 

 

1.3 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 Grunntreningen 
Henning Marcussen, prosjektleder 
 
Organisasjonsopplæring i NSF 
Andreas Løvold, prosjektleder 
 
Speiding og rusmidler 
Ingerid Gezina Stølen, prosjektleder 
Speiding mot Vold og rasisme 
Sissel Jacobsen, prosjektleder 
 



Vedlegg 5 til protokoll fra Speidertinget 2004 i Trondheim 

 
  side 2/11 

Revisjon av ledertrenerkurset 
Nils Fredrik Pedersen, prosjektleder 
 
Jamboreen i Thailand 2002/2003 
Børre Gunnerud, prosjektleder 
 
Rover Moot 2004 
Håvard Djupvik, prosjektleder 
 
Explorer Belt Island 2004 
Elin Lien, prosjektleder 
 

1.4 Arbeidet i Komite speiding 
 
Komite speiding har i 2003 hatt sju ordinære 
møter og to telefonmøter. Hovedfokuset i 
arbeidet har vært ferdigstilling av revidert 
treningsprogram og arbeidet med revisjon av 
grunntreningen. To av møtene var lagt til 
forbundets sentrale arrangementer; NORLED 
og NM i speiding. Komiteens medlemmer 
deltok på 12 samlinger i forbunds- og 
krets/korps regi for å introdusere det nye 
trenningsprogrammet. I alle kretser er det 
utpekt egne opplæringsansvarlige for dette 
arbeidet. Komiteen har behandlet 70 
protokollførte saker. Blant de viktigste sakene 
har vært: 
 
• Revisjon og lansering av 

treningsprogrammet og SpeiderBasen 
• Revisjon av grunntreningen 
• Innføring av Speidermetoden som begrep i 

Norges speiderforbund 
• Etablering av nettverk for 

samfunnsengasjement 
• Satsing på aldersgruppen 13 – 16 år 
• Fastlegge mål og rammer for forbundets 

sentrale arrangementer, samt oppnevning 
av prosjektledere. 

1.5 Publikasjoner og 
materiellproduksjon 
 
• Speideren kom ut med 4 nummer i 2003. 

Redaktør for de to første numrene var 
Trine Løkkeberg, mens Morten Løwe 
overtok som redaktør fra nummer tre.  

• Informasjon til Gruppene ble sendt ut 9 
ganger.. 

• Informasjon til Kretser og korps ble sendt 
ut 4 ganger..  

• Juleheftet 2003 ble solgt i ca. 23.000 
eksemplar. Redaktør var Ole Harald 
Flåten. 

• Heftet ”Slik setter gruppene egne mål” 
• Diverse informasjonsmateriell  
 

1.6 Speideraksjonen 
 
Den tidligere Småspeideraksjonen endret navn 
til Speideraksjonen og ble gjennomført 10 -15. 
mars over hele landet. Hensikten med 
navneendringen var å engasjere hele gruppa i 
aksjonen, og ikke bare småspeiderne. Det ble 
samlet inn penger til forbundets samarbeid 
med speiderforbundene i Afrika, og det ble 
utarbeidet plakater og annet materiell til bruk 
under aksjonen. 173 grupper deltok i 
Speideraksjonen og det ble samlet inn til 
sammen 486.164 kroner.  
 
I forbindelse med Verdens Flyktningedag i juni 
overrekte Norges speiderforbund 50.000 
kroner til Flyktningerådets arbeid for barn og 
unge på flukt. Overrekkelsen skjedde under en 
markering på Youngstorget i Oslo, med appell 
av generalsekretær Tore Torstad. 
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2  Sentrale kurs og arrangementer 2003 
 

Måned Dato Arrangement/sted Antall deltakere 
Januar 17 - 19 Kontaktseminar sjø / Bergen 23 deltakere 
Januar / febr. 30 - 2 Skredkurs / veilederseminar på Stryn 8 deltakere 
Februar 07 - 09 Sentral samling for forbundstroppen/ 

KS/SST på Ingelsrud 
25 deltakere 

Februar 22 Tenkedagen / hele landet  
Februar/mars 22 - 02 Fjellederkurs - vinter / Solstølen 16 deltakere + 5 i stab 
Mars 10 - 15 Småspeideraksjonen / hele landet  
April 23 St. Georgsdagen / hele landet  
April 26 Lansering av nytt treningsprogrammet / 

Notodden 
70 deltakere fredag 
220 deltakere lørdag 

Mai 09 - 11 KL/KS-seminar / Ingelsrud speidersenter  
Mai 23 - 25 Trekløver Gilwell kurset 2002/2003 - 

oppfølgingshelg 
8 deltakere + 4 i stab 

Juni 06 - 09 Ledertrenerkurs 2003/2004 8 deltakere + 4 i stab 
Juni 06 - 09  Turlederkurs i kano / Nidelva ved Stornes 9 deltakere + 3 i stab 
Juni 06 - 09  Solopadling og kanoveil. i elv / Bøelva 5 deltakere + 2 i stab 
Juni/juli 28 - 06 Brekurs / Jostedalsbreen 12 deltakere + 3 i stab 
Juli / august 25 - 01 UFO 2003 (norsk/dansk peffkurs i Danmark) 10 norske + 20 danske 
August 11 – 23 Dugnadsleir på Svalbard 15 deltakere 
August 13 -16 Tretten – Seksten / Ingelsrud 54 deltakere 
August 16 - 23 Trekløver Gilwell kurs på Havbraatt / 

Oslofjorden. 
16 deltakere + 6 i stab 

August 29 - 31 Seilas i øst / Langesund 13 deltakere 
August 29 – 31 MiniLeir / Oscarsborg 440 deltakere + ca. 20 i 

stab 
September 05 - 07 Ekstraordinært Speiderforum / Ingelsrud 

speidersenter 
39 deltakere + 4 i 
prosjektgruppen 

September 05 - 07 Ekstraordinært Roverforum / Ingelsrud 
speidersenter 

27 deltakere m/st.rett, 8 
uten + 5 prosjektgr. 

September 12 - 14 NORLED / Ingelsrud speidersenter 25 deltakere + 7 i stab 
September 19 - 21 Nasjonal Rover 5-kamp / Lillehammer 22 påmeldte lag 
September 19 - 21 Speidingens dag / hele landet  
September 26 - 28 Høsthaiken / hele landet  
September 26 - 27 KL/KS seminar / Fredrikstad 34 deltakere 
September 27 - 28 Ekstraordinært Speiderting / Fredrikstad 115 delt. m/stemmerett 
Oktober 03 - 05 NM i speiding / Sykkylven 89 lag 
Oktober 18 - 19 JOTA/JOTI / hele landet 90 grupper (2.400 

deltakere) 
Oktober 24 - 26 Roverstevnet / Oslo 313 deltakere + 35 stab 

Avlyste arrangementer og kurs i 2003 
Måned Dato Arrangement/sted 
Mai 09 - 11 Nyingen + (førstehjelpskurs) / Notodden 
Juli 06 - 13 Trekløver Gilwell kurs i Trøndelag 
Juli 12 - 19 Kanokurset Fossekallen / Trysilelva 
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3. Deltagelse på europeiske møter/kurs/arrangementer 
 
Norges speiderforbund har i 2003 vært representert på flere europeiske møter, kurs og arrangementer. 
De mest sentrale har vært: 
 

• Nordisk speiderkonferanse på Sørmarka utenfor Oslo (19 deltagere) 
• NOPOLK i Sverige. Deltagere Hanne Mette Lundberg, Vibeke Guldahl, Inger Bjørshol, Pia 

Gulbrandsøy. 
• European Sea Scout Seminar, Portugal. Deltager var Kjetil Damm. 
• IC-forum, Tyskland. Deltagere var Lars Atle Andersen og Martine Løvold. 
• European Scout Symposium, Italia. Deltager var Kjetil Damm og Thom Lauritsen. 
• European Center Manager Conference, Kandersteg i Sveits. Deltagere var Bjørn-Åge Rødsand 

og Anna Røed. 
• Round Table on recruitment and retention of membership, Nederland. Deltagere var Nils 

Harald Strøm og Martine Løvold. 
• Rover Way, Portugal. Vi hadde med 23 deltagere. 

 
4.  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 2002 og med revidert budsjett 
vedtatt av Speiderstyret.  
 
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. Dersom ubetalt 
kontingent ikke er betalt etter to purringer, 
settes medlemmet til status ”passiv” i 
medlemssystemet og utsending av Speideren 
stoppes.  
 
Driftsregnskapet viser et overskudd på kr. 
818.224,- før avskrivninger. Det er 
regnskapsført avskrivninger og tap på 
fordringer med til sammen kr. 684.082,--, noe 
som gir et driftsresultat inkludert avskrivninger 
og tap på fordringer på pluss kr.134.201,-.  
Sammenlignet med de budsjettrammer som ble 
vedtatt på Speidertinget 2002 er dette en 
forbedring av driftsresultatet på rundt 
1millioner kroner inkludert avskrivninger. 

Speiderstyret har fortløpende vurdert 
utviklingen i forbundets økonomi, og har 
revidert budsjettet i tråd med dette. Det har i 
2003 vært lagt stor vekt på å gjennomgå alle 
faste kostnader for å se på muligheter for å 
redusere utgifter i den løpende driften. 
Speiderstyret er også bevisst på å ikke 
budsjettere med inntekter fra sponsormidler før 
det er gjort bindende avtaler med aktuelle 
sponsorer. 
 
Norges speiderforbund mottok 2,1 millioner 
kroner i tilskudd fra FRIFOND-midler til 
fordeling på lokale speidergrupper. Frifond er 
en tilskuddsordning som er opprettet for å 
styrke den medlemsbaserte aktiviteten i 
speidergruppene. Norges speiderforbund 
mottar sitt Frifond-tilskudd fra Landsrådet for 
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 
(LNU), som igjen mottar dette fra Barne- og 
familiedepartementet. Grunnlaget for 
tildelingen av Frifond-støtten til barne- og 
ungdomsorganisasjonene er bl.a. basert på 
antall betalende medlemmer under 26 år. 
Hoveddelen av tilskuddet ble fordelt som 
prosjektstøtte basert på søknad fra gruppene. 
Tiltak som bygget opp om forbundets tre 
strategiske områder og medlemsvekst ble 
prioritert.
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5.  Norges speiderforbunds selskaper 

5.1 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. 
 
Selskapet har hatt ansvaret for utarbeidelse og 
produksjon av lokkbøkene til 
treningsprogrammet. 
 
Regnskap2003 viser et underskudd på kr. 
250.079,33. Selskapet har god likviditet. 

5.2 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. 
Aksjekapitalen e r på 200.000 kroner. 
Selskapet hadde et ordinært driftsår i 2003.  
 
Alle arealer i bygningen er utleid, i hovedsak 
på langsiktige avtaler. I 2003 er det foretatt 
bytte av låsesystem i gården og foretatt 
utbedring av brannvarslingsanlegget. En 
vannlekasje høsten 2003 resulterte i behov for 
oppussing av flere rom (forsikringssak). 
 
Regnskapet 2003 viser et underskudd på kr. 
18.096,-. Selskapet har god likviditet. 

 
 
 
6 Norges speiderforbunds leirsteder 
 

6.1 Bruken av leirstedene 
 
Ingelsrud 
speidersenter (hus) 

 45 bruksdøgn 

Ingelsrud 
speidersenter 
(leirplass) 

 16 bruksdøgn 

Dronningen  4 bruksdøgn 
Solstølen  119 bruksdøgn 
Tredalen hovedhus 77 bruksdøgn 
 Rødstua 44 bruksdøgn 
 cabin 21 bruksdøgn 
 leirplass 37 bruksdøgn 
Stornes  14 bruksdøgn 
Sverveli  24 bruksdøgn 
SS Havbraatt  63 bruksdøgn +  

24 kveldsturer 
 
Det gjøres oppmerksom på at bruksdøgn er antall døgn leirstedet har vært utleid/brukt. Tall 
for antall gjestedøgn blir registrert fra og med 2004. 
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6.2 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 satt 
i gang arbeid med nytt kjøkken i tilknytning til 
Gildehallen. Hovedhuset er blitt malt. Utover 
dette har det vært foretatt vanlig løpende 
vedlikehold. Hovedhuset ble brukt i 45 døgn 
og leirplassen i 16 døgn i 2003. I tillegg ble det 
drevet prøvedrift med leirskoledrift vår og høst 
2003. 
 
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 
og ikke lenger egnet til utleie. Det er ikke 
utført arbeid på stedet i 2003. I 2003 ble 
leirstedet brukt i 4 døgn.   
 
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 stedet. I 
2003 ble Solstølen brukt i 119 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. Cabin er blitt 
renovert og tatt i bruk til utleie. Leirstedet ble 
brukt i 37 døgn i 2003. I hovedhus var det 77 
bruksdøgn, mens det var 44 bruksdøgn i 
Rødstua og 21 bruksdøgn i Cabin. 
 
Stornes 
Stornes ligger på en øy i Nelaugvannet i Åmli 
kommune i Aust-Agder. Området egner seg 
godt for tropps- og gruppeleire. Kun mindre 
vedlikeholdsarbeid er blitt utført i 2003. 
Hovedhuset ble brukt i 14 døgn i 2003. Rundt 
halvparten av utleietiden er til utenlandske 
speidergrupper.  
 
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 ikke utført arbeid på 
eiendommen i 2003. Stedet har vært i bruk 24 
døgn i 2003.  
 
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.  
 
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. Havbraatt 
leies ut både til dagsturer, helgeturer og til 
lengre turer. I 2003 ble båten brukt i 63 døgn, 
hvor den bl.a. deltok i eskadren til landsleiren 
2001 Urban. I tillegg ble skuta brukt på 24 
kveldsturer. 
 
Det er blitt laget ny bysse, montert ny 
gasskomfyr og nye lanternebrett. Høsten 2003 
ble skuta tatt på land i Kristiansand for en 
større overhaling av propell, hylse og 
motorfester. Ny bom er under bygging. Det er 
anskaffet ny komfyr, toalett og oljekjøler, 
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7. 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. 
Nedlagt ved opprettelsen av Speidernes 
fellesorganisasjon i oktober 2003. 
 
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 
 
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 var medlem i 
den sentrale styringsgruppen fram til februar 
2003, da han gikk ut av styringsgruppa. 
 
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 
prosjektkoordinator Nils Harald Strøm. 
 
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. Jens Døvik har sittet i 
styret for AlkoKutt i 2003. 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 
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Solveig Sandvik er oppnevnt som forbundets 
representanter til stiftelsens årsmøte. 
 
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. 

 
 
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. Fra oktober 
2003 ivaretas vårt medlemskap i WAGGGS 
gjennom Speidernes fellesorganisasjon. Før 
dette skjedde det gjennom Fellesrådet for 
speiderpiker i Norge.  
 
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.  
 
Fra oktober 2003 ivaretas vårt medlemskap i 
WAGGGS gjennom Speidernes 
fellesorganisasjon. 
 

8.2 Speidernes fellesorganisasjon 
Speidernes fellesorganisasjon ble etablert i 
oktober 2003, og består av Norges 
speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-
Speidere. Forbundets medlemskap i WAGGGS 
og WOSM ivaretas gjennom denne 
overbygningen. Fram til 2006 er det Norges 
speiderforbund som har leder og sekretariat for 
Speidernes fellesorganisasjon. Norges 
speiderforbund har også International 
Commissioner for WOSM denne perioden, 
mens Norges KFUK-KFUM-speidere har 
International Commissioner for WAGGGS. 
 
Carsten HP Johansen har vært leder for 
Speidernes fellesorganisasjon, Lars Atle 
Andersen har vært IC for WOSM og Tore 
Torstad har vært generalsekretær siden 
etableringen i oktober 2003. Norges KFUK-
KFUM-speidere har nestleder og IC 
WAGGGS. Øvrige medlemmer av styret i 
Speidernes fellesorganisasjon fra Norges 
speiderforbund er Ingrid Nordbø og Bjørn 
Harald Hamre. 
 

8.3 Norges speiderforbund sine 
 samarbeidsland 
Norges speiderforbund har i lang tid hatt et 
samarbeid med flere speiderforbund i Afrika 
og Øst-Europa. Samarbeidet med Lesotho Girl 
Guide Association og Malawi 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. 
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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 nå dekker 90 % av 
kostnadene. Forbundets egenandel og 
eventuelle tilleggsmidler hentes fra penger 
samlet inn gjennom småspeideraksjonen. 

 
 
9. Medlemsutvikling 
Tabell 1: Antall medlemmer det enkelte år. 

 
År 

Antall grupper Registrerte 
medlemmer 

Betalende 
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  

    99 *) 737 26 086 *) 
2000 704 24.456 22 067 
2001 681 23.240 21548 
2002 674 21.602 21290 
2003 657 21.213 21421 

 
*) Fra 1999 ble all medlemsregistrering gjort sentralt. Tallet for antall registrerte medlemmer fra 1999 er derfor ikke direkte 
sammenlignbart med tallene fra tidligere år. Fra 2000 er også tatt med antall betalende medlemmer det enkelte år. 
 
Medlemsutviklingen for registrete medlemmer grafisk framstilt: 
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Tabell 2A: Medlemmer fordelt på alder og 
kjønn pr. 31.12.03 
Alder Mann Kvinne Totalt 

6 45 41 86
7 324 223 547
8 1052 689 1741
9 1451 914 2365

10 1389 957 2346
11 1459 797 2256
12 1021 703 1724
13 867 533 1400
14 618 346 964
15 445 311 756
16 332 218 550
17 309 165 474
18 241 124 365
19 218 98 316
20 127 43 170
21 84 44 128
22 84 54 138
23 88 59 147
24 83 48 131
25 64 45 109

26-30 299 201 500
31-35 286 188 474
36-40 349 253 602
41-50 630 426 1056
51-60 306 241 547
61 -> 208 339 547

      774
Totalt 12379 8060 21213

 

Tabell 2B: Medlemmer fordelt på 
aldersgrupper og kjønn pr. 31.12.03 

Aldersgruppe
 

Antall 
medl. 
Totalt 

Derav 
jenter

Derav 
gutter

0 til 6 år 86 41 45
7 år 547 223 324
8 til 9 år 4711 1603 2503
10 til 12 år 6326 2457 3869
13 til 14 år 2364 879 1485
15 til 17 år 1780 694 1086
18 til 25 år 1504 515 989
over 25 år 3726 1648 3726
Fødselsår ikke 
oppgitt 774 
Totalt 21213 8060 12379
 

Grafisk framstilling av medlemmer fordelt på alder og kjønn pr. 31.12.03 
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Tabell 3: Fordeling av menn og kvinner over og under 26 år pr. 31.12.03 
 
Aldersfordeling Mann Kvinne Totalt 
Under 26 år   10301 6412 16713 
26 år og eldre   2078 1648 3726 
Mangler årstall     774 
  Sum 12379 8060 21213 
     
     
% av total  Mann Kvinne Totalt 
Under 26 år   48,5 30 78,5 
26 år og eldre   10 8 18 
Mangler årstall     3,5 
 Sum 58,5 37,5 100 
 
     
     
% fordeling i aldersgrupper Mann Kvinne Totalt 
Under 26 år   61 39 100 
26 år og eldre   55 45 100 
 SUM 58 42 100 

 
Grafisk framstilt: 
 
 


