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Protokoll fra 
 

Ordinært møte i Speidertinget 
 

Thon Hotel Ski, 3. – 5. november 2006 
 
Møteledere var Martine Løvold og Morten Günther. 
 
1 Konstituering 
 
1.1 Godkjenning av representantene 

86 stemmeberettigede var til stede ved åpningen  
97 stemmeberettigede var til stede fra lørdag fra sak 5.1.1 
97 stemmeberettigede var til stede fra søndag morgen 

 
 Speiderstyret innstilte: 
 Alle representanter innmeldt i henhold til prg 2-5-1 i Norges speiderforbunds lover  

godkjennes. 
 
 Vedtak: Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
   Vedlegg 1: Liste over godkjente representanter 
 
1.2 Valg av tellekorps 
 
 Speiderstyret innstilte: 
 Vigleik Lutnæs 
 Kristin Selmer 

Brit Johannessen 
Lars Alm 
Arild Urdal 
Bernt Inge Stormoen 

   
 Vedtak: Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
1.3 Valg av referenter 
 
 Speiderstyret innstilte: 

Anne Lise Buffon fra Forbundskontoret 
Nils Harald Strøm fra Forbundskontoret 
Brede Udahl fra Follo krets 

 
 Vedtak: Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
1.4   Godkjenning av Forretningsorden 
 
 Speiderstyret innstilte: 
 Forretningsorden godkjennes. 
 
 Vedtak: Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
   Vedlegg 2: Forretningsorden for Speidertinget 2006 
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1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
  Speiderstyret innstilte: 
  Innkalling og saksliste godkjennes 
 
  Vedtak: Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 1.6 Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
 
  Speiderstyret innstilte: 
  Ingeborg Engh og Lars Grasmo 
 
  Vedtak: Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
 

2 Årsmelding 2004 og 2005 
 
Carsten H. Pihl la fram saken på vegne av Speiderstyret. Speiderstyrets rapport og 
årsmeldingene ble presentert og debattert under ett og stemt over hver for seg. 
 

  Følgende hadde ordet: 
Vivian Wærenskjold (Hordaland krins), Bjørn Jarle Røberg-Larsen (Oslospeiderne), 

 Solveig Granberg (Romerike krets), Carsten H. Pihl (Speiderstyret). 
 

 2.1 Speiderstyrets rapport 2005 – 2006 
 
  Speiderstyret innstilte: 
  Speiderstyrets rapport for perioden 2005 – 2006 tas til orientering. 
 
  Vedtak: Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
   

2.2 Årsmelding 2004 
  
 Speiderstyret innstilte: 
 Årsmelding 2004 godkjennes 
 

  Vedtak: Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
    Vedlegg 3: Årsmelding 2004 

 
 2.3 Årsmelding 2005 

 
 Speiderstyret innstilte: 
 Årsmelding 2005 godkjennes 
 

  Vedtak: Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
    Vedlegg 4: Årsmelding 2005 
  

3 Regnskap 2004 og 2005 
 

Merete Bodahl-Johansen la fram saken på vegne av Speiderstyret. Regnskapene ble 
presentert og debattert under ett og stemt over hver for seg. 
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 Følgende hadde ordet: 

Lars Grasmo (Oslospeiderne), Ragnar Pettersen (Hordaland krins), Bjørn Jarle 
 Røberg-Larsen (Oslospeiderne), Merete Bodahl-Johansen (Speiderstyret). 

 
 3.1 Regnskap 2004 

 
 Speiderstyret innstilte: 
 Regnskap 2004 godkjennes 
 

  Vedtak: Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
    Vedlegg 5: Regnskap 2004 
 
 3.2 Regnskap 2005 
   
  Speiderstyret innstilte: 
  Regnskap 2005 godkjennes 
 
  Vedtak: Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
    Vedlegg 6: Regnskap 2005 
 
 

3.3 Orientering om regnskap 2004 og 2005 for Speider-Sport A/L og 
Øvre Vollgate 9 A/S 

 
Generalsekretær Tore Torstad orienterte om det økonomiske resultat for 2004 og 2005 
i forbundets selskaper. 
 

  Speiderstyret innstilte: 
Regnskapene 2004 og 2005 for selskapene Speider-Sport A/L og Øvre Vollgate 9 A/S 
tas til orientering. 

 
  Vedtak: Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 

 
 

4.   Strategisk plan 2007-2016  
 
Lars Atle Andersen, Kristin Grimstad, Knut Slettebak og Anna Røed la fram saken på 
vegne av Speiderstyret. Saken ble behandlet som egne punkter på Påvirkningstorget. 

 
Følgende refererte i plenum fra diskusjonen på Påvirkningstorget: 
Strategisk område Lederkvalitet – Dag Ivar Mortensen 
Strategisk område Samfunnsansvar – Sven Bjørn Lilleslåtten 
Strategisk område Vekst – Britt Johansen 
 
Følgende hadde ordet i plenumsdebatten: 
Kristin Grimstad (Speiderstyret), Anine Eilertsen (Vesterlen krets), Martin Olaisen 
(Follo krets), William Graham (Follo krets), Carsten H. Pihl (Speiderstyret), Lars 
Grasmo (Oslospeiderne), Merete Bodahl-Johansen (Speiderstyret), Anna Røed 
(Speiderstyret), Knut Slettebak (Speiderstyret). 
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Forslagene fra Påvirkningstorget ble behandlet hver for seg: 
 
A Strategisk område Lederkvalitet 
 
Forslag fremmet av Lars Grasmo, Oslospeiderne 
Tillegg til mål 2016 siste strekpunkt: Støtte og oppfølging av Gruppeledelsen er en  
prioritert oppgave for forbundet og kretsene 
 
Nytt strekpunkt: Alle kretsene har minst en årlig samling for gruppeleder/ledelsen for  
å diskutere strategisk utvikling av gruppene og kretsen. 
 
Speiderstyret støttet forslaget. 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Forslag fremmet av Lars Grasmo, Bjørn Jarle Røberg-Larsen og Marte Schrøder,  
Oslospeiderne: 
Delmål 2008: Kretsene hjelper og følger opp gruppene i arbeidet med å lage plan for  
lederutvikling og rekruttering 
 
Speiderstyret støttet forslaget. 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Forslag fremmet av Ragnar Pettersen, Hordaland krins 
Tiltak 2007 – 2008:styrke kretsledernes arbeid med ledertrening 
 
Vedtak: Forslaget oversendes Speiderstyret 
 
Forslag fremmet av Lars Grasmo, Bjørn Jarle Røberg-Larsen og Marte Schrøder,  
Oslospeiderne: 
Tiltak 2007-2008:Gjøre kretsene i stand til å følge opp og støtte gruppelederne i sin  
krets. I tillegg til tiltak 2007 – 2008 tredje punkt: NSF arrangerer årlige regionale  
eller nasjonale inspirasjons-/oppdateringssamlinger for gruppeledelsen og  
kretsstyrene. 
 
Vedtak: Forslaget oversendes Speiderstyret 
 
Forslag fremmet av: Anine Eilertsen, Vesterlen krets: 
Gjennom de nye satsningsområdene til NSF satse mest på lederkvalitet, deretter på  
samfunn. Begrunnelse: I dagens samfunn er kvalitet mye viktigere enn kvantitet. 
 
Speiderstyret støttet ikke forslaget. 
 
Vedtak: Forslaget falt mot 6 stemmer 
 
Forslag fremmet av Solveig Granberg, Romerike krets: 
Tiltak 2007 – 2008: Det blir utviklet et lederprogram på IT 
 
Vedtak: Forslaget oversendes Speiderstyret 
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Forslag fra Martin Olaisen og William Graham, Follo krets: 
 
Forslag 1 
Mål 2016: 1 pkt. 3 + 4 byttes ”gruppeledelse” ut med ”lederpatrulje” 
Pkt. 5 endres til: Gruppeleder er mentor for enhetslederne. Enhetslederne er mentor 

 for ledere i sin enhet. 
 
Forslaget ble støttet av Speiderstyret. 
 
Vedtak:  Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 2 
Tiltak 2007 – 2008: 
 Pkt. 1: ”gruppeledelse” endres til ”lederpatrulje” 
 Pkt. 3: Tilføyes til slutt: NSF arrangerer årlige regionale eller nasjonale  

inspirasjons-/oppdateringssamlinger for gruppeledelsen eller  
lederpatruljen 

 
Vedtak: Forslaget oversendes Speiderstyret 
 
B Strategisk område Samfunnsansvar  
 
Ingen forslag fremmet på dette punktet på påvirkningstorget. 
 
C Strategisk område Vekst  
 
Forslaget fra /Odd Rune Malterud, Vesterlen krets:  
Mål 2008: NSF har som et prioritert ledd i å beholde og rekruttere unge ledere et 

 snarlig mål om at NSF sin lederkompetanse anses som realkompetanse på høyt nivå 
 og de lederkurs som kreves hver for seg eller samlet gir studiepoeng. 

 
Følgende hadde ordet: 
Anna Røed (Speiderstyret), Odd Rune Malterud (Vesterlen krets), Geir E. Bartz-
Johannessen (Roverforum), Carsten H. Pihl (Speiderstyret), Tore Torstad 
(Generalsekretær), Marte Schrøder (Oslospeiderne). 
 
Speiderstyret støttet forslaget  
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
  Speiderstyret kan reformulere teksten slik at den passer inn med 
  den øvrige teksten i Strategisk plan. 
 
Forslag fra Roverforum v/ Geir E. Bartz-Johannessen. 
Roverforum ønsker rovering som eget punkt i strategisk plan. Som det fjerde 
satsningsområdet i strategisk plan. 
 
Speiderstyret støttet ikke forslaget. 
 
Vedtak:  Forslaget vedtas ikke  
 
Forslag fra Marte Schrøder, Oslospeiderne 
Mål 2016: Norges speiderforbund satser på rovering 
 
Speiderstyret støttet forslaget 
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Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Forslag fra Martin Olaisen og William Graham, Follo krets: 
Strategisk område Vekst: Mål 2016. Begrepet ”Gruppeledelse” byttes ut med 
”Lederpatrulje”. 
 
Speiderstyret støttet forslaget 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Samlet avstemning om Strategisk plan 2007 - 2016 

  Speiderstyret innstilte: 
   
   1.  Speidertinget vedtar følgende strategiske satsningsområder med tilhørende 

   visjon for 2016:  
 

• Lederkvalitet 
Norges speiderforbund har dyktige, motiverte og kvalitetsbevisste 
ledere.  Speidingen og lederutviklingen foregår i hovedsak gjennom 
praktisk erfaring på gruppeplan. En motiverende, støttende og 
inspirerende gruppeledelse er den viktigste suksessfaktoren for 
lederkvalitet og dermed god speiding. 

 
• Samfunnsansvar 

Norges speiderforbund er en aktør som blir hørt i samfunnet og som 
setter viktige saker på dagsorden. Våre medlemmer tar aktivt ansvar 
for samfunnet rundt seg, og samfunnsansvar er en viktig del av 
speiderhverdagen. 

 
• Vekst 

Norges Speiderforbund er en sentral samfunnsaktør med 
gjennomslagskraft i saker som angår barn og unge.  Derfor er vi en 
organisasjon i vekst. Vi skal nå  ut til flest mulig av dagens barn og 
unge.  

 
   2. Speidertinget vedtar mål for 2016 og delmål for 2008 slik det fremkommer av 

   vedlegg til protokollen. De enkelte organisasjonsledd har på sitt nivå ansvar 
   for gjennomføring av tiltak som kan bidra til å nå målene. 

 
   3. Forslag til tiltak for forbundet sentralt for 2007 – 2008 tas til orientering 

   Speiderstyret gjennomfører tiltak for å nå målene i tråd med tigjengelige 
   menneskelige og økonomiske ressurser.  

 
 

Vedtak: Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
Vedlegg 7: Strategiske områder med tilhørende visjon, samt mål for 
2016, delmål 2008 og forslag til tiltak for 2007 – 2008. 
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5 Forslag til endringer i NSFs lover og retningslinjer 
   97 stemmeberettigede i salen 
 
 5.1 Endring av grunnreglene  
 

5.1.1 Formålsparagrafen § 1-5-1 (Første gangs behandling) 
 
   Carsten H. Pihl la fram saken på vegne av Speiderstyret. 

Saken ble behandlet som eget punkt på Påvirkningstorget.  
Bjørn Harald Hamre refererte i plenum fra diskusjonen på Påvirkningstorget. 
 
Følgende hadde ordet i plenumsdebatten: 
Sveinung Eiksund (Frikirkens speiderkorps), Endre Helland (ansattes 
representant), Vibeke Berge Almskog (Nedre Buskerud krets), Carsten Henrik 
Pihl (Speiderstyret), Marthe Schrøder (Oslospeiderne). 

 
   Forslag fra Speiderstyret: 
   § 1-5-1 endres til: 
   Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til  

å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og  
speiderloven. 

 
  Speiderstyret innstilte: 
  Forslaget vedtas 

    
   Vedtak:  Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
  5.1.2 Speiderløftet § 1-7 (Andre gangs behandling) 
 
   Carsten H. Pihl la fram saken på vegne av Speiderstyret. 
 
   Forslag fra Speiderstyret   
 
   § 1-7 endres til 

Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge 
speiderløftet, som lyder: ”Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, 
hjelpe andre og leve etter speiderloven”. 
 
Eller 
 
”Eg lovar etter beste evne å vere open for Gud, hjelpe andre og leve etter 
speidarlova”. 

 
  Speiderstyret innstilte: 
  Forslaget vedtas 
 

   Vedtak:  Speiderstyrets innstilling ble vedtatt med 94 stemmer.  
3 stemte blankt. Ingen stemte i mot. 
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5.2 Endring av forbundets lover 
 

 5.2.1 Stemmerett for rovere § 2-2-11 
 
   Anna Røed la fram saken på vegne av Speiderstyret. 
 
   Følgende hadde ordet: 

Ingeborg Engh (Roverforum), Bjørn Jarle Røberg-Larsen 
(Oslospeiderne), Kristin Grimstad (Speiderstyret), Martine Firing 
(Speiderforum), Geir E. Bartz-Johannessen (Roverforum), Line M. 
Gullerud Solvik (Follo krets), Ingeborg Sauge Torpe (Vesterlen krets). 

 
   Forslag fra Speiderstyret 
 
   Tillegg til § 2-2-11 

I roverlag skal alle ledere velges på medlemsmøte for ett år om gangen. Det 
innkalles til lagsmøte med minst én ukes varsel av lagleder, eller når minst 
1/3-del av roverlagets medlemmer krever det. Rovere har stemmerett og er 
valgbare i roverlaget ut det året de fyller 25. Medlemmer over denne alderen 
har talerett i alle saker. 

  
   Speiderstyret innstilte: 
   Forslaget vedtas 
 
   Vedtak:  Speiderstyrets innstilling ble vedtatt med 86 stemmer. 
     7 stemte mot. 4 stemte blankt. 
 
  5.2.2 Godkjenning av ledere § 3-2-4 
   5.2.2, 5.2.3 og 5.2.4 ble presentert og debattert under ett og stemt over samlet. 
 
   Lars Atle Andersen la fram saken på vegne av Speiderstyret 
 

Følgende hadde ordet: 
Endre Helland (Ansattes representant), Torodd Lyngra Seierstad (Vestfold 

 krets), Mats Brunsvik (Sogn og Fjordane krets), Lars Grasmo (Oslospeiderne), 
 Hanne Mette Lundberg Komite speiding), Marit Engdal (Nedre Buskerud 
 krets), Ragnar Pettersen (Hordaland krins), Martine Firing (Speiderforum), 
 Lars Atle Andersen (Speiderstyret). 

 
   Forslag fra Speiderstyret  
 
   Endring av § 3-2-4 

Dagens paragraf: 
Kretsstyret godkjenner nye ledere i grupper og krets. Korpsstyret godkjenner 
nye ledere i grupper tiknyttet korps og i korpset. Øvrige ledere godkjennes av 
Speiderstyret. 

 
Teksten endres til: 
Speiderstyret godkjenner nye ledere i Norges speiderforbund. 
 

   Speiderstyret innstilte: 
   Forslaget vedtas 
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 5.2.3 Kretsstyrets oppgaver § 2-3-9 
 
  Lars Atle Andersen la fram saken på vegne av Speiderstyret  
  

Forslag fra Speiderstyret 
Endring av § 2-3-9 
Dagens paragraf (Avsnitt om administrasjon, første kulepunkt): 
Godkjenner ledere i gruppene og i kretsen 

 
Forslaget lyder: 
Setningen strykes fra lovene. 

  
   Speiderstyret innstilte: 
   Forslaget vedtas 

 
 5.2.4 Korpsstyrets oppgaver § 2-4-5 
 
  Lars Atle Andersen la fram saken på vegne av Speiderstyret 

 
Forslag fra Speiderstyret 
Endring av § 2-4-5 
Dagens paragraf (Bokstav b): 
Godkjenne ledere i korpsets grupper og i korpset i tråd med forbundets og 
korpsets bestemmelser. 

 
Forslaget lyder: 
Setningen strykes fra lovene. 
 

   Speiderstyret innstilte: 
   Forslaget vedtas 
 
   Vedtak:  Forslagene falt. 54 stemte mot og 43 stemte for  
     Speiderstyrets innstilling. 

  
 5.2.5 Suspensjon av medlemmer – Ny § 3-2-6 

   5.2.5 og 5.2.6 ble presentert og debattert under ett og stemt over hver for seg. 
  Det var 96 stemmeberettigede i salen. 
 
  Kristin Grimstad la fram saken på vegne av Speiderstyret 
 

Følgende hadde ordet: 
Ingeborg Engh Roverforum), Bjørn-Jarle Røberg-Larsen 

 (Oslospeiderne), Kurt Vidar Gundersen (Vestfold krets),  
Kristian Ulvestad (Romerike krets), Carsten H. Pihl (Speiderstyret), 

 Geir E. Bartz-Johannessen (Roverforum), Kristin Grimstad 
 (Speiderstyret), Halvor Frihagen (Lovutvalget). 
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  Forslag fra Speiderstyret  
  Ny § 3-2-6: Suspensjon av medlemmer 

Speiderstyret kan suspendere medlemmer som opptrer i strid med forbundets 
vedtekter eller verdigrunnlag. Øvrige organisasjonsledd i Norges 
speiderforbund har ikke anledning til å fatte vedtak om suspensjon.  
 
Suspensjon og lengden på denne vedtas av Speiderstyret med alminnelig 
flertall. Suspensjonen kan ikke overstige 1 år. Suspensjon kan benyttes før 
eventuelt vedtak om eksklusjon fattes. Den suspenderte kan ikke ha lederverv, 
tillitsverv eller tilsvarende oppgaver i suspensjonsperioden. Adgang til 
arrangementer og eiendommer tilsvarer den praksis som føres overfor ikke-
medlemmer.  
 
Den som får en suspensjonssak mot seg, skal gis skriftlig varsel om saken og 
begrunnelsen for denne. Varselet skal gis minimum 7 dager før avgjørelsen 
fattes. Før avgjørelsen fattes, har vedkommende rett til å komme med skriftlig 
tilsvar innen en nærmere angitt frist på minimum 3 dager etter mottatt varsel. 
 
Vedtak om suspensjon kan påklages. Klagen behandles av Speiderstyret. 
Vedtak i klagesak om suspensjon fattes med alminnelig flertall. Suspensjonen 
opphører automatisk når tidsavgrensningen i vedtaket er utløpt eller om 
Speiderstyret fatter vedtak om det.  
  
Speiderstyret kan fastsette nærmere regler og prosedyrer for saksbehandling 
og ankemuligheter.  
 

  Speiderstyret innstilte: 
  Forslaget vedtas 
 

   Vedtak:  Speiderstyrets innstilling ble vedtatt med 84 stemmer. 
     7 stemte mot. 5 blanke stemmer. 

 
5.2.6 Eksklusjon av medlemmer – Ny § 3-2-7 

 
Forslag fra Speiderstyret 
Ny § 3-2-7: Eksklusjon av medlemmer 
Speiderstyret kan ekskludere medlemmer som opptrer i strid med forbundets 
vedtekter eller verdigrunnlag. Øvrige organisasjonsledd i Norges 
speiderforbund har ikke anledning til å fatte vedtak om ekskludering.  
 
Eksklusjon av medlemmer vedtas av Speiderstyret med 2/3 flertall. 
Ekskluderingen omfatter vedkommendes medlemskap og medlemsrettigheter i 
alle organisasjonsledd i Norges speiderforbund. Ekskluderte medlemmer kan 
ikke delta på noe arrangement i regi av Norges speiderforbund. Ekskluderte 
medlemmer kan heller ikke være ansatt eller ha tidsbegrensede engasjement i 
noe organisasjonsledd i Norges speiderforbund.   
 
Den som får en eksklusjonssak mot seg, skal gis skriftlig varsel om saken og 
begrunnelsen for denne. Varselet skal gis minimum 14 dager før avgjørelsen 
fattes. Før avgjørelsen fattes, har vedkommende rett til å komme med skriftlig 
tilsvar innen en nærmere angitt frist på minimum 3 dager etter mottatt varsel,.  
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Før et vedtak om eksklusjon kan vedtas av Speiderstyret, skal vedkommende 
gis anledning til å forklare seg muntlig. Under den muntlige redegjørelsen er 
Speidersjef, Visespeidersjef og Generalsekretær til stede. Vedkommende har 
anledning til å ha med seg en tillitsperson etter eget ønske.  
 
Vedtak om eksklusjon kan påklages innen en frist på to måneder. Klagen 
behandles av Speiderstyret. Vedtak fattes med 2/3 flertall.  
 
Et tidligere ekskludert medlem kan begjære eksklusjonen opphevet. Hvis 
Speiderstyret har behandlet slik begjæring fra samme person siste år, kan 
begjæringen avvises. 
 
Speiderstyret kan fastsette nærmere regler og prosedyrer for saksbehandling 
og klagemuligheter.  
 

  Speiderstyret innstilte: 
  Forslaget vedtas 
 

   Vedtak:  Speiderstyrets innstilling ble vedtatt med 82 stemmer. 
     10 stemte mot. 4 blanke stemmer. 

 
5.3 Endring av retningslinjer 
 

5.3.1 Retningslinjer for kontingent – Redusert kontingent for 
medlemmer av Old Guides 

 
Forslag fra Old Guides komiteen om redusert forbundskontingent for Old 
Guides medlemmer. 
 
Odd Rune Malterud la fram saken på vegne av Old Guides komiteen. 
Merete Bodahl-Johansen la fram Speiderstyrets innstilling 
 
Følgende hadde ordet: 
Odd Rune Malterud (Vesterlen krets), Geir E. Bartz-Johannessen 
(Roverforum), Lars Flateby (Follo krets). 
 
Forslag til vedtak fremmet av Odd Rune Malterud, Vesterlen krets:  
Old Guides medlemmer innrømmes en forbundskontingent på kr. 250,-. 
   
Speiderstyret innstilte: 
Forslaget vedtas ikke 
 

   Vedtak:  Speiderstyrets innstilling ble vedtatt med 84 stemmer. 
     10 stemte mot. 3 blanke stemmer. 

 
5.3.2 Retningslinjer for kontingent – Redusert kontingent for studenter 
 

Kurt Vidar Gundersen la fram forslaget på vegne av Vestfold krets. 
Merete Bodahl-Johansen la fram Speiderstyrets innstilling 
 
Forslag / tilføyelse fra 1. Horten speidergruppe og Vestfold krets til gjeldende 
retningslinjer om forbundskontingent, pkt. 1, nytt ledd etter 1ste ledd:  
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Medlemmer som er fulltidsstudenter ved universitetet eller høyskoler betaler 
redusert kontingent etter Speiderstyrets bestemmelse.  
 
Speiderstyret innstilte: 
Forslaget vedtas ikke 
 
Vedtak: Speiderstyrets innstilling ble vedtatt 
 
Forslag fremmet av Lars Grasmo, Oslospeiderne: 
Forbundskontingenten settes til kr. 100 for medlemmer mellom 18 og 25 år. 
Prisjusteres som øvrig kontingent. 
 
Speiderstyret innstilte: 
Forslaget vedtas ikke 
 

   Vedtak:  Speiderstyrets innstilling ble vedtatt med 81 stemmer. 
     15 stemte mot. 1 blank stemme.  

 
 
Tilleggsforslag fra Kurt Vidar Gundersen, Vestfold krets 
Prøveperiode 2007- 2010 – Speiderstyret legger fram erfaringene til 
Speidertinget 2010 som tar standpunkt til om ordningen skal videreføres eller 
ikke. 
 
Følgende hadde ordet: 
Lars Grasmo (Oslospeiderne), Ingeborg Engh (Roverforum), Siebren 
Kwekkeboom (Speiderforum), Knut Slettebak (Speiderstyret), Tore Torstad 
(Generalsekretær), Kathrine Myhre Nordby (Vestfold krets), Kristian Ulvestad 
(Romerike krets), Kurt Vidar Gundersen (Vestfold kreets), Geir E. Bartz-
Johannessen (Roverforum), Carsten H. Pihl (Speiderstyret), Bjørn Jarle 
Røberg-Larsen (Oslospeiderne), Halvor Frihagen (Lovutvalget). 
 
Forslaget ble ikke stemt over da opprinnelig forslag ikke ble vedtatt. 

 

6 Budsjett for 2007 og 2008, samt langtidsbudsjett 
2009 – 2010 
 
Knut Slettebak la fram saken på vegne av Speiderstyret. 
Saken ble behandlet som eget punkt på Påvirkningstorget. 
Brede Udahl refererte i plenum fra diskusjonen på Påvirkningstorget. 
 
Budsjettene ble presentert og debattert under ett og stemt over hver for seg. 

 
  Følgende hadde ordet i debatten: 

John Øyvind Livden (NmU speiderkorps), Tore Torstad (Generalsekretær), Ingeborg 
Engh (Roverforum), Bjørn Jarle Røberg-Larsen (Oslospeiderne), Ragnar Pettersen 
Hordaland krins), Merete Bodahl-Johansen (Speiderstyret), Lars Flateby (Follo krets), 
Marte Schrøder (Oslospeiderne), Endre Helland (Ansattes representant), Geir E. 
Bartz-Johannessen (Roverforum), Halvor Frihagen (Lovutvalget), Kurt Vidar 
Gundersen (Vestfold krets), Lars Grasmo (Oslospeiderne), Knut Slettebak 
(Speiderstyret). 
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Forslag fremmet av John Øyvind Livden, NmU speiderkorps 
Strategisk mål / budsjett – synliggjøring i budsjett: I forhold til egenkapitalprosenten  
(som er god) er satsingen på strategiske mål alt for svak. Budsjetter 500.000 pr. år i 
perioden 2007 – 2010. Øremerkes til oppfølging av strategiske områder. NB! Tas fra 
oppsparte midler. Ikke over kontingent. PS! Organisasjonskonsulent kommer i tillegg 
til dette. 
 
Speiderstyret innstilte:  
Forslaget vedtas ikke 
 
Vedtak:  Speiderstyrets innstilling falt. Det var 41stemmer for. 48  

stemte mot. 6 blanke stemmer. 
 
Forslag fremmet av Bjørn Jarle Røberg-Larsen, Oslospeiderne 
Budsjettforutsetning: En ytterligere økning av administrasjonen i NSF bør være  
desentralisert til regioner/landsdeler. Speiderstyret bes vurdere en desentralisering av  
forbundets administrasjon etter mønster av KFUK-KFUM speiderne. 
 
Speiderstyret innstilte:  
Forslaget vedtas ikke 
 
Vedtak:  Speiderstyrets innstilling vedtatt med 49 stemmer. 44 stemmer  

Stemte mot. 2 blanke stemmer. 
 

 6.1 Budsjett 2007 
 

  Speiderstyret innstilte: 
  Forslaget vedtas. 
 
  Vedtak: Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
    Vedlegg 8: Budsjett 2007 
 
 6.2 Budsjett 2008 

 
  Speiderstyret innstilte: 
  Forslaget vedtas. 
 
  Vedtak: Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
    Vedlegg 8: Budsjett 2008 
 
 6.3 Omprioriteringer 
 
  Forslag fra Speiderstyret: 
  Speiderstyret gis fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor budsjettets  
  rammer. 
 
  Speiderstyret innstilte: 
  Forslaget vedtas. 
 
  Vedtak: Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 



Norges speiderforbund – Speidertinget 2006,  Thon Hotell Ski, 3. – 5. november 2006 
Protokoll  Side 14 av 22 

 6.4 Langtidsbudsjett 2009 – 2010 
    
  Forslag fra Speiderstyret: 
  Langtidsbudsjett for perioden 2009 – 2010 tas til etterretning 
 
  Speiderstyret innstilte: 
  Forslaget vedtas 
 
  Vedtak: Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
    Vedlegg 9: Langtidsbudsjett 2009 - 2010 
 

7 Andre forslag 
 

7.1      Manifest for miljø, forbruk og rettferdighet 
 
  Hanne Birte Hulløen la fram saken på vegne av Speiderstyret 
  Saken ble behandlet som eget punkt på Påvirkningstorget 
  Ingjerd Andersen refererte i plenum fra diskusjonen på påvirkningstorget 
 

Følgende hadde ordet: 
Bjørn Jarle Røberg-Larsen (Oslospeiderne), Anine Eilertsen (Vesterlen krets), 
Lars Atle Andersen (Speiderstyret), Mats Brunsvik Sogn og Fjordane krets).  
 
Forslag fremmet av Bjørn Jarle Røberg-Larsen, Oslospeiderne: 
Tillegg til siste avsnitt i manifestet: 
Varer produsert av Coca Cola Company og varer produsert i de ulovlige 
israelske bosettingene på Vestbredden bør unngås.  
 
Speiderstyret støttet ikke forslaget. 
 
Vedtak: Forslaget falt mot 4 stemmer  
 
Henstilling fremmet av Lars Grasmo, Oslospeiderne: 
Varer produsert av Coca Cola Company og varer produsert i de ulovlige 
israelske bosettingene på Vestbredden bør unngås. 
 
Henstillingen ble oversendt Speiderstyret uten realitetsbehandling. 
    

  Forslag fra Svein Otto Aure, Sunnmøre krets. 
Under rettferdighet, 2. avsnitt, første setning: Fjern ordet dagligvarebutikker og 
erstatt med butikker 

 
  Speiderstyret støttet forslaget. 
 
  Vedtak:  Forslaget ble enstemmig vedtatt 

 
  Forslag fra Speiderstyret  

Det foreslåtte forslag til manifest om miljø, forbruk og rettferdighet i Norges 
speiderforbund vedtas. 

 
  Speiderstyret innstilte: 
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  Forslaget vedtas 
 

  Vedtak: Speiderstyrets innstilling vedtatt mot 4 stemmer 
    Vedlegg 10: Minifest for miljø, forbruk og rettferdighet. 
 

7.2      Landsleirintervall 
 
  Lars Flateby la fram saken på vegne av Follo krets 
  Lars Atle Andersen la fram Speiderstyrets innstilling 
 
  Forslag fra Follo krets lyder: 
 

  Neste landsleir i NSF regi arrangeres sommeren 2011.  Speiderstyret  
  pålegges å gjøre fremstøt ovenfor Norges KFUK-KFUM for å få til en felles 
  jubileumsleir i fm at speidingen i Norge kan feire sitt 100 års jubileum i 2011. 
 
  Sommeren 2009 arrangeres det regionalleire. Speiderstyret skal sammen med 
  kretsene gjøre en hensiktsmessig oppdeling av regionene gjerne i tråd med 
  ledertrenerregionen vi har i dag. Etter landsleiren 2011 skal det taes stilling til 
  om regionalleire skal avløse kretsleire og frekvensen av landsleire vurderes. 
 

  Følgende hadde ordet: 
Geir E. Bartz-Johannessen (Roverforum), Morten Svendal Hatlen (Hordaland krins), 
Bjørn Jarle Røberg-Larsen (Oslospeiderne), Carsten Henrik Pihl (Speiderstyret), 
Sveinung Eiksund Frikirkens speiderkorps), Martine Firing (Speiderforum), Helge 
Uberg (Grenland krets), Kurt Vidar Gundersen (Vestfold krets), Lars Flateby (Follo 
krets), Anna Røed (Speiderstyret), Lars Grasmo (Oslospeiderne), Marte Schrøder 
(Oslospeiderne), Tore Arnesen (Vestoppland krets). 

 
  Speiderstyret innstilte: 
  Forslaget vedtas ikke 
 
  Vedtak: Speiderstyrets innstilling vedtatt med 88 stemmer.  4 stemmer i  

mot. 4 blanke stemmer. 
 

Forslag fra Oslospeiderne v/Bjørn Jarle Røberg-Larsen: 
Neste landsleir i NSF-regi arrangeres sommeren 2009. Landsleirintervallet 

 deretter er fire år, frem til Speidertinget vedtar noe annet. 
 
  Speiderstyret innstilte: 

Forslaget vedtas ikke 
 
  Vedtak: Det var 28 stemmer for Speiderstyrets innstilling og 65 i  

mot. 2 blanke stemmer. Forslaget vedtatt. 
 

  Forslag fra Oslospeiderne v/Bjørn Jarle Røberg-Larsen: 
Speiderstyret pålegges å gjøre fremstøt overfor Norges KFUK-KFUM-speidere 
for å få en felles jubileumsleir i 2011 i forbindelse med 100-års-jubileum for 
speiding i Norge. Leiren bør fortrinns ligge på Ekebergsletta eller andre steder 
vi blir lagt merke til. 

 
Speiderstyret innstilte: 
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Forslaget vedtas 
 
  Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 88 stemmer for og 5 i mot. 3  

blanke stemmer. 
 

8 Valg 
  97 stemmeberettigede i salen. 
 
  Ingrid Nordbø la fram Valgkomiteens innstilling. 
 

Følgende hadde ordet: 
Andreas Hveding Øvstebø (Vesterlen krets), Elisabeth Thorbjørnsen (Metodistkirkens 
speiderkorps), Ragnar Pettersen Hordaland krins), Line M. Gullerud Solvik (Follo 
krets), Endre Helland (Ansattes representant), Bjørn Jarle Røberg-Larsen 
(Oslospeiderne), Martin Olaisen (Follo krets), Karl Erik Onstad (Fredrikstad krets), 
Tore Arnesen (Vestoppland krets). 

 
 8.1 Valg av speidersjef for to år 
 
  Kandidat var: 
  - Lars Atle Andersen, Vesterlen krets 
 
  Valgkomiteen innstilte: 
  - Lars Atle Andersen 
 
  Det ble forlangt skriftlig avstemning. 

Lars Atle Andersen fikk 82 stemmer. 14 blanke stemmer. 
 
Vedtak:  Lars Atle Andersen velges som speidersjef for to år 

 
 8.2 Valg av visespeidersjef for to år 
  Det ble holdt skriftlig valg 
 
  Kandidater var: 
  - Lars Flateby, Follo krets 
  - Solveig Schytz, Follo krets 
 
  Valgkomiteen innstiller: 
  - Solveig Schytz 

 
Kandidatene fikk følgende antall stemmer: 
- Solveig Schytz 53 stemmer 
- Lars Flateby 44 stemmer 
 
Vedtak: Solveig Schytz velges som visespeidersjef for 2 år.   

 
 8.3 Valg av fem medlemmer til Speiderstyret for to år 
  Det ble holdt skriftlig valg, og telt opp 96 stemmesedler. 
 
  Kandidater var: 
  - Anders Røberg-Larsen, Oslospeiderne 
  - Anna Røed, Oslospeiderne 
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  - Bjørn Jarle Røberg-Larsen, Oslospeiderne 
  - Christen A. Larsen, Hordaland krins 
  - Hanne Birthe Hulløen, Grenland krets 
  - Hanne Mette Lundberg, Hedmark krets 
  - Håvard Djupvik, Romerike krets 
  - Jonny Oluf Hansen, Sørlandet krets 
  - Knut Slettebak, Vesterlen krets 
  - Lars Flateby, Follo krets 
  - Odd Westersjø, Vesterlen krets 
 
  Anders Røberg-Larsen trakk sitt kandidatur før avstemning. 
 
  Valgkomiteen innstilte: 
  - Hanne Mette Lundberg 
  - Anna Røed 
  - Håvard Djupvik 
  - Knut Slettebak 
  - Lars Flateby 
 
  Kandidatene fikk følgende stemmetall: 
  - Anna Røed, 65 stemmer   
  - Bjørn Jarle Røberg-Larsen, 9 stemmer 
  - Christen A. Larsen, 59 stemmer 
  - Hanne Birthe Hulløen, 22 stemmer 
  - Hanne Mette Lundberg, 58 stemmer 
  - Håvard Djupvik, 61 stemmer 
  - Jonny Oluf Hansen, 6 stemmer 
  - Knut Slettebak, 65 stemmer 
  - Lars Flateby, 68 stemmer 
  - Odd Westersjø, 16 stemmer 

 
Vedtak:  Lars Flateby, Anna Røed, Knut Slettebak, Håvard Djupvik og  

Christen A. Larsen velges som medlemmer av Speiderstyret for 2 
år. 

 
 
 8.4 Valg av ett medlem til Lovutvalget for seks år 
 
  Kandidat var: 
  - Øivind Berg Larsen, Oslospeiderne 
 
  Valgkomiteen innstilte: 
  - Øivind Berg Larsen 
 
  Valgt ved akklamasjon. 
 
  Vedtak: Øivind Berg Larsen velges som medlem av Lovutvalget for 6 år 
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8.5 Valg av fire representanter for to år til representantskapet i  
Speidernes fellesorganisasjon 

  Det var skriftlig valg, og 96 stemmesedler ble talt opp. 
 
  Kandidater var: 
  - Carsten H. Pihl, Oslospeiderne 
  - Elin Edda Seland Augustdottir, Romerike krets 
  - Karin Thompson, Oslospeiderne 
  - Sven Bjørn Lilleslåtten, Follo krets 
  - Svein Otto Aure, Sunnmøre krets 
 
  Valgkomiteen innstilte: 
  - Carsten H. Pihl 
  - Elin Edda Seland Augustdottir 
  - Karin Thompson 
  - Sven Bjørn Lilleslåtten 
 
  Kandidatene fikk følgende stemmetall: 
 
  - Carsten H. Pihl, 77 stemmer 
  - Elin Edda Seland Augustdottir, 84 stemmer 
  - Karin Thompson, 74 stemmer 
  - Sven Bjørn Lilleslåtten, 70 stemmer 
  - Svein Otto Aure, 59 stemmer 
 

Vedtak: Elin Edda Seland Augustdottir, Carsten H. Pihl, Karin Thompson  
og Sven Bjørn Lilleslåtten velges som representanter til  
representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon for 2 år. 

 
 8.6 Valg av to ordstyrere for Speidertinget 2008 
 
  Speiderstyret innstilte: 
  - Martine Løvold, Oslospeiderne 
  - Bjørn Harald Hamre, Romerike krets 
 
  Valgt ved akklamasjon 
 
  Vedtak: Martine Løvold og Bjørn Harald Hamre velges som ordstyrere for 
    Speidertinget 2008.   
 
 8.7 Valg av fem medlemmer til Valgkomiteen for Speidertinget 2008 
 
  Følgende hadde ordet: 
  Carsten H. Pihl, Speiderstyret. 
 
  Speiderstyret innstilte: 
  - Merete Bodahl-Johansen, Fredrikstad krets 
  - Kristin Grimstad, Sør-Trøndelag krets 
  - Gry Walderhaug Grimsrud, Asker og Bærum krets 
  - Svein Otto Aure, Sunnmøre krets 
  - Andreas Eikrem Bjørndalen, Grenland krets 
 
  Valg ved akklamasjon.   
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Vedtak: Merete Bodahl-Johansen, Kristin Grimstad, Gry Walderhaug 

Grimsrud, Svein Otto Aure og Andreas Eikrem Bjørndalen velges 
som Valgkomité for Speidertinget 2008.   

 
 
 8.8 Valg av revisor for to år 
 
  Speiderstyret innstilte:    
  - Statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland, BDO Noraudit Oslo DA 
 
  Valgt ved akklamasjon. 
 
  Vedtak: Statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland, BDO Noraudit Oslo 
    DA velges som forbundets revisor for to år.  
 
 8.9 Valg av representant til generalforsamlingen i Speider-Sport AL for  

2007 og 2008 
 
  Speiderstyret innstilte: 
  Speidersjefen 
  Speiderstyret gis fullmakt til å utpeke en personlig vararepresentant dersom  

Speidersjefen får forfall. 
 
  Vedtak: Speiderstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

9 Åpent forum 
 
  Følgende henstillinger ble fremmet og oversendt Speiderstyret ved akklamasjon: 
 

9.1 Henstilling fra Marte Schrøder, Oslospeiderne: 
Speiderstyret setter likestilling på dagsorden. 

 
9.2 Henstilling fra Solveig Granberg, Romerike krets: 

Forlenge landsleiren med 1 – 2 dager. 
(Egen begrunnelse oversendes sammen med henvendelsen).  

 
9.3       Henstilling fra Mats Brunsvik, Sogn og Fjordane krets, Ingeborg Sauge 

 Torpe,  Vesterlen krets, Martine Firing, Speiderforum og Ingeborg Engh, 
 Roverforum: 

Oversender to nye forslag til nytt forbundsmerke som ikke er så drastiske. 
 Grunnlaget i begge er den gamle kløverlinjen på en grå bakgrunn med 
 kompassnål og stjerner som i WOSM og WAGGGS sine merker. Det andre er 
 det samme merket med et tau rundt, som i WOSM og WAGGGS sine  merke. 
 Begge med valgfri tekst under.. 

 
9.4       Henstilling fra Glenn Skavøy, Asker og Bærum krets 

Henstilling til Speiderstyret om å se på forslag til endringer av lovene, i 
forbindelse med valg. Etter at innstillingen til Valgkomiteen er gjort kjent: 

  - Hva med benkeforslag, der benkeforslag betyr at kandidaten er  
   forespurt og svart ja. Og at det meldes inn til valgkomiteen senes en 
   uke før tinget. 
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  - Benkeforslag kan benyttes dersom det stiller likt antall personer eller 
   færre enn de som skal velges. 
  - Intern rokering av kandidatene etter innstillingen (f. eks. at innstilte 
   styremedlemmer kan stille som speidersjef / visespeidersjef eller 
   omvendt). 

 
9.5       Henstilling fra Morten Svendal Hatlen, Hordaland krins: 

Speidertinget henstiller Speiderstyret om ikke å endre forbundsmerkets 
kløverlilje. 

 
9.6 Henstilling fra Daniel Nedrelid, Sogn og Fjordane krets: 

Henstiller Speiderstyret til å gå gjennom §3-2-6 og 3-2-7 å se på ordlyden. 
Dette for å konkretisere hva som er suspensjon og ikke. Også det samme for 
eksklusjon. 

 
9.7        Henstilling fra Torodd Seierstad, Kurt Vidar Gundersen og Kathrine 
  Myhre  Nordby, Vestfold krets: 

Vestfold henstiller Speiderstyret til å legge til rette for at det er mulig å være 
tilknyttet forbundet som støttemedlem. Mål: 
 
1. Å motivere lite aktive medlemmer til å betale for å motta speiderbladet 
 og annen informasjon i perioden hvor de ikke er aktive i 
 organisasjonen. 
2. Bygge ressursbank. (Ref. en må være medlem for å delta i 
 prosjektgrupper, og et register sikrer at medlemmene kan identifiseres 
 og hentes inn i et aktivt miljø). 
 
Forslaget er inspirert av liknende ordninger i RK, DNT, Blindeforbundet, 
arbeidstakerorganisasjoner med flere. 

 
9.8 Henstilling fra Roverforum v/Ingeborg Engh og Geir Bartz-Johannessen: 
  I henhold til diskusjon rundt kontingenten og reduksjon av den, ønskes det at  

50 % av kontingent fra aldersgruppen 16-25 år øremerkes rovering på 
 nasjonalt og regionalt plan. 

 
Forslag til tiltak: 
- forenkle reisestøtteordningen for rovere 
- opprettelse av roverombud 
- kursing og nettverksbygging årlig for roverombud 
 

9.9      Henstilling fra Roverforum v/Ingeborg Engh og Geir Bartz-Johannessen: 
Henstiller Speiderstyret i sitt arbeid med NSFs profil å se på snitt og 
stoffkvalitet i speiderskjorten. Både i forhold til andre typer skjorter og i 
samsvar med hva speiderskjorten reelt brukes til i dag, eventuelt hva man 
ønsker at bruken av speiderskjorten skal være i framtiden. Samtidig å se på 
lommeplassering og lignende detaljer da det på skjorter i mindre størrelser 
kan være problematisk å plassere merker over lommene. Når det kommer til 
snittet ta hensyn at skjorten skal brukes av begge kjønn, og de forskjeller det 
medfører. 
 

9.10 Henstilling fra Roverforum v/Ingeborg Engh og Geir Bartz-Johannessen: 
Forslag om å få en ordning med rabatter på reising for alle speidere og 
rovere. Samme ordning som Forsvaret. 
 

9.11 Henstilling fra Roverforum v/ Ingeborg Engh og Geir Bartz-Johannessen: 
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  Roverforum henstiller Speiderstyret og den kommende landsleirsjef til å 
  innlemme en roverleir, med eget program, leirområde og egen   
  roverleirkomité, der leder sitter i leirkomiteen, på neste landsleir. 

(Egen begrunnelse oversendes sammen med henvendelsen).  
 

9.12 Henstilling fra Roverforum v/ Ingeborg Engh og Geir Bartz-Johannessen 
  Speiderstyret og kretsstyrene oppfordres til dannelse eller videreføring og 
  utvikling av roverombud i hver enkelt krets. De bør informere og tilrettelegge 
  for roverombud på en best mulig måte. Ombudene vil jobbe for et aktivt 
  roverengasjement i kretsen, og tilrettelegge for et aktivt og sosialt miljø. Vi 
  mener dette vil føre til mer rovering på lokalt og nasjonalt plan, mer interesse 
  for rovering, større rekruttering fra tropp til lag og dermed økt   
  lederrekruttering og generell større aktivitet i NSF. 
 
  Vi ønsker og at det opprettes kontakt mellom ombudene i de forskjellige 
  kretsene. Dette kan for eksempel organiseres av Forbundskontoret eller 
  Komite speiding. På denne måten sikres menings- og erfaringsutveksling på 
  tvers av kretsene. 
 
9.13 Henstilling fra Geir Bartz-Johannessen, Roverforum: 
  En ytterligere økning av administrasjonen i NSF bør være desentralisert til 
  regioner/landsdeler/kretser. Speiderstyret bes å vurdere desentralisering av 
  enkelte oppgaver.  
 
9.14 Henstilling fra Solveig Granberg, Romerike krets: 
  IT-speiding for barn og unge som bor i bygde-Norge, som ikke har mulighet 
  for å være med i ordinær speiding. Lage IT-patruljer, med mulighet for å 
  treffes inn imellom. Barn og unge som bor på bygda er oftere ute i naturen og 
  speideren vil gi dem muligheten for å lære mer ved å tilby vårt program og gi 
  dem nye venner gjennom speidingen. 
 
9.15 Henstilling fra Solveig Granberg, Romerike krets: 
  Landsleirene legges til Ingelsrud speidersenter for å styrke senterets posisjon 
  som landsdekkende speidersenter.  

(Egen begrunnelse oversendes sammen med henvendelsen).  
 

9.16 Henstilling fra Lars Grasmo, Oslospeiderne: 
 Sakspapirene til Speidertinget bør skrives kortere og enklere slik at de  blir 
 lettere tilgjengelig for speiderrepresentantene.  

 

10 Orienteringer 
 
  På Speidertinget ble det gitt orienteringer om: 
 

 Saker fra Speiderforum 2006 
 Saker fra Roverforum 2006 
 Oppfølging av henstillinger fra Speidertinget 2004 
 Nytt profilprogram 
 Status i Norges speiderforbund pr. dato 

 
Til speidertinget ble det gitt hilsninger fra:  
 

• Lars Flateby, kretsleder i Follo krets 
• Sven Mollekleiv, leder for Frivillighet Norge 
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• Øystein Dahle, styreleder i FRIFO,  
• Torill Brekke, assisterende generalsekretær i Flyktninghjelpen 
• Tor Marius Dahl, landssjef for Norges KFUK-KFUM-speidere og leder av Speidernes 

fellesorganisasjon 
• Ruth Magela, generalsekretær i Malawi Girl Guide Association 
• Nancy Lamunu, representant for Uganda Girl Guide Association 
• Olav Balle, landsgildemester i St. Georgs Gildene i Norge 

 
Speidertingets åpning 
Speidere fra Follo krets deltok. Flaggutrulling. 
Leder for Frivillighet Norge, Sven Mollekleiv, holdt gjesteforedrag. 
Amund Kjærnli, ordfører i Ski kommune, Hildur Horn Øien, fylkesordfører i Akershus 

 fylkeskommune og Helga Byfuglien, biskop i Borg bispedømme, hilste til Speidertinget. 
 

Speidertingets avslutning 
Avgående speidersjef Carsten H. Pihl takket møteledere, utgående styremedlemmer, og 

 teknisk arrangør. 
Avgående visespeidersjef Kristin Grimstad takket avgående speidersjef. 
Nyvalgt speidersjef Lars Atle Andersen holdt tiltredelsestale. 
Flagginnrulling, speiderbønn og valgspråk. 

 
 
Møteledere: 
 
 
 Martine Løvold     Morten Günther 
 
 
Referenter: 
 
 
 Anne Lise Buffon    Nils Harald Strøm  Brede Udahl 
 
 
Valgt av Speidertinget til å underskrive protokollen 
 
  
 Ingeborg Engh     Lars Grasmo   
   
 
Vedlegg til protokollen: 
 
1. Liste over godkjente representanter 
2. Forretningsorden for Speidertinget 2006 
3. Årsmelding 2004 
4. Årsmelding 2005 
5. Regnskap 2004 
6. Regnskap 2005 
7. Strategisk plan 2007 – 2016 
8. Budsjett 2007 og 2008 
9. Langtidsbudsjett 2009 – 2010 
10. Manifest for miljø, forbruk og rettferdighet 


