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SAKSLISTE TIL SPEIDERTINGET 2004 
     

1. KONSTITUERING 

1.1. Godkjenning av representantene. 
 Se liste over representanter 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Alle representanter innmeldt i henhold til § 2-5-1 i NSFs lover godkjennes. 
 

1.2. Valg av tellekorps: 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 

1.3. Valg av referenter: 
 Speiderstyret innstiller: 
 - Anne Lise Buffon fra Forbundskontoret 
 - Brede Udal fra Forbundskontoret  
 - Sveinung Eiksund fra Sør-Trøndelag krets 

1.4. Forretningsorden: 
 Speiderstyrets forslag: 
 Se sakspapirer. 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget godkjennes. 
 

1.5. Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Innkalling og saksliste godkjennes. 
   

 1.6. Valg av to representanter til å undertegne protokollen: 
  
 Speiderstyret innstiller: 
   

2. ÅRSMELDING FOR 2002 OG 2003 

2.1.  Årsmelding for 2002. 
 Se sakspapirene. 

Presentasjon og diskusjon. 
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 Speiderstyret innstiller: 
 Årsmelding for 2002 godkjennes. 

2.2. Årsmelding for 2003. 
 Se sakspapirene. 

Presentasjon og diskusjon. 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Årsmelding for 2003 godkjennes. 

3. REGNSKAP FOR 2002 OG 2003 

3.1. Regnskap for 2002. 
 Se sakspapirene 

Regnskap for 2002 med kommentarer. 
 Revisors beretning. 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Regnskap for 2002 godkjennes. 

3.2. Regnskap for 2003. 
 Se sakspapirene. 

Regnskap for 2003 med kommentarer. 
 Revisors beretning. 
 
 Speiderstyret innstiller. 
 Regnskap for 2003 godkjennes. 

3.3 Orientering om regnskap 2002 og 2003 for Speider-Sport A/L og                     
Øvre Vollgate 9 A/S 

 
 En orientering om det økonomiske resultat i de aktuelle regnskapsårene. 

4.  STRATEGISK PLAN FOR 2005-2008 
Se sakspapirene. 
Bakgrunn og forslag. 
 
Speiderstyret innstiller: 
Forslaget vedtas. 
 

5. ARBEIDSPLAN FOR 2005 - 2006 
 Se sakspapirene. 
 Presentasjon og diskusjon 

5.1. Bakgrunn 
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5.2. Arbeidsmål for 2005 og 2006 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Arbeidsmål for 2005 og 2006 tas til etterretning. 

5.3. Sentrale arrangementer for 2005 og 2006 
 Se sakspapirene 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas. 

 

6. FORSLAG TIL ENDRINGER I NORGES SPEIDERFORBUNDS 
LOVER OG RETNINGSLINJER 

 
6.1 Endring av grunnreglene  
 
6.1.1 Forslag om endring av Formålsparagrafen 
 
 Endring av § 1-5-1 
 Forslag fra Bø studentspeidergruppe (se sakspapirene). 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas ikke 
 
6.1.2 Forslag om endring av Formålsparagrafen 
 
 Endring av § 1-5-1, bokstav c. 
 Forslag fra 1. Bekkelaget speidergruppe (se sakspapirene) 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas ikke 
 
6.1.3  Forslag om endring av bestemmelse om religiøst forankring 
 
 Endring av § 1-5-2 
 Forslag fra 1. Bekkelaget speidergruppe (se sakspapirene) 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas ikke.  
 
6.1.4 Forslag om endring av Speiderløftet 
 
 Endring av § 1-7 
 Forslag fra 1. Bekkelaget speidergruppe (se sakspapirene) 
 
 Speiderstyrets innstilling: 
 Forslaget vedtas ikke 
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6.1.5 Forslag om endring av Speiderløftet 
 
 Endring av § 1-7 
 Forslag fra Speiderstyret (se sakspapirene) 
 
 Speiderstyrets innstilling: 
 Forslaget vedtas. 
 
6.2 Endringer av forbundets lover 

6.2.1 Endring av gruppetingets møter 
 
 Endring av § 2-2-2 
 Forslag fra Kløfta 1. speidergruppe (se sakspapirene) 

 
Speiderstyret innstiller: 

 Forslaget vedtas ikke 

6.2.2 Endring av benevnelsen ”gruppetingets årsmøte” 
 
 Endring av § 2-2-3 
 Forslag fra Kløfta 1. speidergruppe (se sakspapirene) 

 
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas 

6.2.3 Forslag om definering av begrepet rover 
 
 Endring av § 2-2-11 
 Forslag fra Speiderstyret (se sakspapirene) 

 
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas 

6.2.4 Forslag om endring av gruppens representasjon til kretstinget. 
 
 Endring av § 2-3-2 
 Forslag fra Romsdal og Nordmøre krets (se sakspapirene) 
  
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas  

6.2.5 Alternativt forslag om endring av gruppens representasjon til kretstinget. 
 
 Endring av § 2-3-2 (Alternativt forslag gitt at endring i § 2-2-11 ikke går gjennom) 
 Forslag fra Romsdal og Nordmøre krets (se sakspapirene) 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas dersom Speiderstyrets forslag til endring av § 2-2-11 faller. 
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6.2.6 Redigering. Møte- og talerett på kretstingets møter 
 
 Endring av § 2-3-2  
 Forslag fra Speiderstyret (se sakspapirene) 
  
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas. 

6.2.7 Redigering. Møte- og talerett på speidertingets møter 
 
 Endring av § 2-5-1  
 Forslag fra Speiderstyret (se sakspapirene) 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas. 
 
6.3  Forslag som fremmes til andre gangs behandling i Speidertinget 
 
6.3.1 Forslag om krav til eventuell oppløsning av NSF 
 
 2.gangs behandling av § 6-1 
 Forslag fra Speiderstyret (se sakspapirene) 
  
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas. 
 
6.3.2 Forslag om krav til endring av grunnregler 
 
 2.gangs behandling av § 7-1 
 Forslag fra Speiderstyret (se sakspapirene) 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas. 
 
6.3.3 Forslag om krav til endring av lover 
 
 2.gangs behandling av § 7-2 
 Forslag fra Speiderstyret (se sakspapirene) 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas. 
 
6.4 Endring av retningslinjer 
 
6.4.1 Retningslinjer for forbundskontingent 
 
 Endring av punkt 3 i retningslinjer for forbundskontingent – Jfr. lovenes § 5-2-1 
 Forslag fra Speiderstyret (se sakspapirene) 
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 Speiderstyrets innstiller: 
 Forslaget vedtas 
 
6.4.2 Retningslinjer for Lovutvalget 
 
 Endring av retningslinjer for Lovutvalget – Jfr. lovenes § 2-5-6 
 Forslag fra Speiderstyret (se sakspapirene) 
 
 Speiderstyrets innstiller: 
 Forslaget vedtas 
 

7. BUDSJETT FOR 2005, 2006 OG LANGTIDSBUDSJETT FOR 
PERIODEN FREM TIL ÅR 2008 
 
Se sakspapirene. 

 Presentasjon og diskusjon. 

7.1. Budsjett 
 
7.1.1. Budsjett for 2005. 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas. 
 
7.1.2. Budsjett for 2006. 
 
 Speiderstyret innstiller. 
 Forslaget vedtas. 
  
7.1.3 Omprioriteringer 
 
 Forslag fra Speiderstyret: 
 Speiderstyret gis fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor budsjettets rammer. 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas. 

7.2. Langtidsbudsjett for perioden 2007-2008 
 
 Forslag fra Speiderstyret: 
 Langtidsbudsjett for perioden 2007 – 2008 tas til etterretning. 
 
 Speiderstyret innstiller: 

Forslaget vedtas. 
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8 ANDRE FORSLAG 

8.1 Salg av forbundets eiendom Stornes 
 
 Forslag fra Speiderstyret (se sakspapirene) 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas 
   

8.2 Godkjenning av vedtekter for Speidernes fellesorganisasjon 
 
 Forslag fra Speiderstyret (se sakspapirene) 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas 
  

8.3 Retningslinjer for ledelse av Speidertinget 
 
 Forslag fra Nedre Buskerud krets (se sakspapirene) 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas ikke 

9 VALG 

9.1. Valg av speidersjef for to år 
 
 Kandidat er: 
 - Carsten H. Pihl, Oslo 
 
 Valgkomiteen innstiller: 
 Carsten H. Phil 

9.2. Valg av visespeidersjef for to år 
 
 Kandidater er: 
 - Merete Bodahl-Johansen, Fredrikstad 
 - Kristin Grimstad, Trondheim 
 
 Valgkomiteen innstiller: 
 Kristin Grimstad 
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9.3. Valg av fem medlemmer til Speiderstyret for to år 
 
 Kandidater er: 
 - Lars Atle Andersen, Stavanger 
 - Merete Bodahl-Johansen, Fredrikstad 
 - Kristin Grimstad, Trondheim 
 - Hanne Birte Hulløen, Skien 
 - Geir Olsen, Hønefoss 
 - Anna Røed, Oslo 
 - Kristoffer Røed, Oslo 
 - Knut Slettebak, Egersund 
 
 Valgkomiteen innstiller: 
 - Lars Atle Andersen 
 - Merete Bodahl-Johansen 
 - Hanne Birte Hulløen 
 - Anna Røed 
 - Kristoffer Røed 
  

9.4. Valg av ett medlem til lovutvalget for seks år 
 
 Kandidater er:  
 - Jonny Berg, Tromsø 
 
 Valgkomiteen innstiller: 
 Jonny Berg 

9.5. Valg av fire representanter for to år til representantskapet i Speidernes 
fellesorganisasjon  

 
 Kandidater er: 
 - Svein Otto Aure, Sykkylven 
 - Christen Larsen, Bergen 
 - Ingrid Nordbø, Sanden 
 - Frank Mathisen, Oslo 
 - Karin Thompson, Oslo 
  
 Valgkomiteen innstiller: 
 - Svein Otto Aure 
 - Ingrid Nordbø 
 - Frank Mathisen 
 - Karin Thompson 
  

9.6. Valg av to ordstyrere for Speidertinget 2006 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 - Martine Løvold, Oslo 
 - Morten Gunther, Fredrikstad 
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9.7 Valg av fem medlemmer til valgkomité for Speidertinget 2006 
  
 Speiderstyret innstiller: 
 - Tor Corneliussen, Bergen 
 - Håvard Djupvik, Oslo 
 - Ingrid Nordbø, Sandnes 
 - Inger Elise Pedersen, Kristiansand 
 - Gry Walderhaug Grimsrud, Haslum 

9.8. Valg av revisor for 2 år 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland, BDO REVICO Oslo DA 

9.9. Valg av representant til Speider-Sport ALs generalforsamling 2005 og 2006 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Speidersjefen 

Speiderstyret har fullmakt til å peke ut en personlig vararepresentant hvis 
speidersjefen får forfall. 
 

10. ÅPENT FORUM 
 
10.1. Her kan tingets representanter ta opp ting de er opptatt av eller fremme henstillinger til 
 Speiderstyret. Spørsmål som krever undersøkelse/forberedelser må være innsendt til 
 Forbundskontoret minst 1 uke før tinget. 
 
10.2. Her har kretser/korps mulighet til å presentere erfaringer fra vellykkede tiltak og 
 arrangementer som de ønsker å dele med andre. Henvendelser til Forbundskontoret på 
 forhånd. 
 

11. ORIENTERINGER 

 På Speidertinget vil det bli gitt orienteringer om: 
 - Saker fra Speiderforum 2004 
 - Saker fra Roverforum 2004 
 - Landsleiren fri:05 
 - Status i arbeidet med medlemsvekst 
 - Status i Norges speiderforbund pr. dato 
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SAK 1.1 - SPEIDERTINGETS REPRESENTANTER 2004    

Valgte / faste delegater    Møtende vararepresentant   
 
(Parentes rundt navnet betyr at vedkommende ikke møter) 
    
Speiderstyret 
01. Carsten H. Pihl - speidersjef  
02. Ingrid Nordbø - visespeidersjef 
03. Martine Løvold (International Commissioner) 
04. Thom Lauritsen 
05. Lars Atle Andersen (International Commissioner)  
06. Merete Bodahl-Johansen 
07. Bjørn Harald Hamre  
  
Ansatte 
08. Åse M. Aamodt  
09. Nina Rones 
 
Asker og Bærum  
10. Gry Walderhaug Grimsrud    
11. Ingvar Beck 
12. Preben Fagerholt 
 
Aust-Agder  
13. Stein Rueness   
14. Dag Harald Jørgensen  
15. Hermann G. Andersen  
 
Follo     
16. Lars Flateby 
18. Theo Jordahl 
19. Peik Næsje 
20. (Ida Schlotterbeck)   Bjørn Brekke 
21. Eva Cecilie Jørgensen 
 
Fredrikstad  
22. Karl Erik Onstad 
23. Anne Sofie Hjørnerød 
24. Morten Günther 
      
Glåmdal    
25. Gunhild Grønvold 
26. Berit Leithaug Mælum 
  
Grenland 
27. Helge Uberg 
28. Cato Knudsen 
29. Hilde Kleven 
30. Sondre Hansen 
  
Gudbrandsdal 
31. Erland Sorgendal 
32. Geir Johan Andreassen 
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Hedmark   
33. Hans Olav Vestby 
34. Stig Brøste 
35. Dag Ivar Mortensen 
 
Helgeland 
36. (Mona Lisa Luneng)  Olav Martin Olsen   
37. Fritjof Harald Strøm 
    
Hordaland  
38. Christen A. Larsen 
39. Karina Hornslien 
40. Asle Lohne 
41. Morten Svendal Hatlen 
 
Hålogaland  
42. Lill-Iren Gabrielsen 
43. Roger Hansen 
 
Nedre Buskerud 
44. Kåre Lindemann  
45. Arne Nørstebø Laache 
46. Marit Engdal 
 
Nord-Troms 
47. Erlend Hallstensen 
48. Elin Astrid Steffenak 
 
Nord-Trøndelag  
49. Arnt Øvreness 
50. (Are Ingulfsvann) Odin Lein Strand 
 
Oslospeiderne 
51. Lars Grasmo 
52. Henning Bjørgan  
53. Ellen Margrethe Konstad 
54. Anna Røed 
 
Romerike  
55. Kristian Ulvestad 
56. Helene Szikszay 
57. Morten Andersen 
  
Romsdal og Nordmøre  
58. Odd Kjetil Sørgaard  
59. Ingvild Kylling   
    
Ryvarden   
60. Jan Egil Midtskog 
61. Helge Kroka 
62. Svein Magne Jørgensen 
 
Salten 
63. Peer Johan Ødegaard 
64. Per Rune Langeland 
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Sogn og Fjordane  
65. (Kristin O. Jakobsen)  Daniel Nedrelid    
66. Inge Byrkjeland   
 
Sunnmøre 
67. Svein Otto Aure 
68. Turid Willumstad   
 
Sørlandet  
69. Bjarne Egil Abrahamsen 
70. Tor Harald Staddeland 
71. Inger Elise Pedersen 
72. Inga Marie Tofteland 
73. Jonny O. Hansen 
 
Sør-Trøndelag 
74. Kristin Grimstad 
75. Bjørnar Karlsen 
76. Lilly Katrine Schnitler 
 
Tele-Busk 
77. Knut Erling Hagen 
78. Arne Løberg 
 
Vesterlen 
79. Odd Rune Malterud   
80. Knut Slettebak 
81. Arne Alsvik 
82. Helene Bø 
83. Stina Kommedal 
84. Anine Eilertsen 
 
Vestfold         
85. Torodd Seierstad 
86. Therese Nilsen 
87. Trond Olsen    
     
Vest-Oppland  
88. Tore Arnesen 
89. Marianne Brøste 
 
Østre Østfold  
90. Aase Sollie 
91. Tormod Günther 
92. Geir Ove Høgberg     
 
Øvre Buskerud 
93. Åse Skagnæs  
94. Anne Strømsodd Saltnes 
 
BSK Baptistenes speiderkorps 
95. Tone Ditlefsen Hansen   
96.  
 
BK Blå Kors Speidere   
97. Yngve Andersson 
98. Harald Aas 
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FAS Frelsesarmeens speidere 
99. Kolbjørn Ørsnes     
100. Marit Micaelsen  
 
FSK Frikirkens speiderkorps  
101. Rolf Øystein Andersen 
102. Per Kristian Sætre 
103. Ingjerd Andersen   
 
MS Metodistkirkens speiderkorps 
104. Elisabeth Thorbjørnsen     
105. Bjørn Neef  
 
NMU-speiderne  
106. Roy Slettene   
107. Terje Flaten   
 
Speiderforum 
108.    
109.  
 
Roverforum 
110.  
111.  
 
Generalsekretær  
112. Tore Torstad 
 
Komite speiding 
113. Hanne Mette Lundberg 
 
Leder av lovutvalget 
114. Trond Simensen  
 
Ordstyrere 
115. Svein Roald Hansen  
116. Ellinor Kittilsen 
 
Leder av valgkomite 
117. Iacob Iuell Nordby  
 
Revisor 
118. (Norunn Byrkjeland) 
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Sak 1.4 SPEIDERTINGETS FORRETNINGSORDEN 
 
1. Et lovlig innkalt møte i speidertinget er beslutningsdyktig med det antall godkjente 

representanter som har møtt. 
 
2. Hvis det gjøres endringer av de representanter som er anmeldt innen den i innkalling 

fastsatte frist, må dette gjøres før åpningen av møtet i speidertinget.  
 
 Forandring gjøres skriftlig. 
 
 Må en representant forlate speidertingets møte, kan en ny representant som fyller 

betingelsene gå inn på vedkommendes plass. Ved en slik endring skal det leveres 
skriftlig beskjed til møtelederne. Speidertingets møte skal avgjøre om representanten 
kan godkjennes. Endringer av representant under speidertingets møte kan bare skje en 
gang for hver delegasjon. 

 
3. Protokoll føres av valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, to valgte 

representanter og møtereferentene. 
 
4. Ingen representanter har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak av 

forslagsstilleren. 
 
 Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid. 
 Møtelederne har rett til å foreslå forkorting av taletiden og foreslå strek med de 

inntegnede talere. 
 
5. Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens 

navn og nummer. 
 
 Forslag innlevert til en innflytelsespunktansvarlig under påvirkningstorget på fastsatt 

skjema likestilles med innlevering til møtelederne 
 
 Nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt, og heller ikke kan da forslag 

trekkes tilbake.  
 
 Forslag utenom de på sakslisten oppførte saker, kan ikke fremmes. Rene redaksjonelle 

endringer i lovene, slik som paragrafnummerering, kan gjøres av speidertinget uten at 
det er foreslått etter bestemmelsene i lovens § 2-5-3.  

 
Åpenbare trykkfeil i lovforslag kan endres av speidertinget før det voteres over 
forslaget. 

 
6. Ved vedtak kreves normalt alminnelig flertall, unntatt der forbundets lover krever 

kvalifisert flertall. 
 
 Med alminnelig flertall menes: 
 Mer enn halvparten av de avgitte stemmer. (Blanke stemmer telles ikke med.) 
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 Med kvalifisert flertall menes: 
 En på forhånd fastsatt del av samlede antall avgitte stemmer. (Blanke stemmer telles 

ikke med.) 
 
 Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn en kandidat, eller når en av 

representantene forlanger det. Kandidater er alle som er oppført på valgkomiteens liste 
over dem som har sagt seg villige til å motta valg. 

 
 Alle valg avgjøres med alminnelig flertall.  
 
7. I protokollen føres inn alle fremsatte forslag og de vedtak som er gjort, med antall 

avgitte stemmer for og i mot. Ved valg føres antall stemmer i protokollen. Likeledes 
innføres i protokollen navnene på de representantene som har hatt ordet under de 
forskjellige saker. 

 
8. Utskrift av protokollen på papir eller elektronisk sendes umiddelbart etter 

speidertingets møte til dem som deltok i møtet, med en ukes frist for eventuelle 
innsigelser. 

 
9. Speidertingets møte er åpent for tilhørere i den grad det er plass til det. 
 
10. Speidertingets forretningsorden godkjennes ved åpning av hvert møte i speidertinget, 

og gjelder inntil forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste møte i 
speidertinget. 

 
11. Under ”Åpent Forum” kan det fremmes henstillinger fra Speidertinget til 

Speiderstyret. Det voteres over alle slike henstillinger. Kun henstillinger som oppnår 
alminnelig flertall oversendes Speiderstyret. Alle fremsatte henstillinger med antall 
avgitte stemmer for og i mot føres i protokollen. 
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SAK 2.1 ÅRSMELDING FOR 2002      
     
1. SPEIDERSTYRETS SAMMENDRAG 
 
Forbundet fortsetter å miste medlemmer, og ved utgangen av 2002 var det 1.638 færre registrerte 
medlemmer enn ved utgangen av 2001. Det var 674 registrerte grupper mot 681 grupper et år 
tidligere. Noe av endringen i medlemstallet skyldes omlegging av registreringsrutiner hvor 
medlemmer som ikke betaler kontingent blir gitt status som passive i medlemssystemet tidligere 
enn før. Nedgangen i antall betalende medlemmer fra 2001 til 2002 er bare 258 medlemmer. 
Speiderstyret er 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 på 
14,5 %. Speiderstyret har fortløpende vurdert muligheter for kostnadsreduserende tiltak og andre 
inntektskilder. 
 
Det har vært arbeidet målbevisst med revisjon av nytt treningsprogram og tilrettelegging for 
publisering av dette gjennom en moderne og fleksibel Internett-løsning (SpeiderBasen). Arbeidet 
med revisjon av forbundets ledertrening slik at den blir mer tilpasset dagens behov er igangsatt. 
 
Arbeidet med å motivere kretsene til å tenke nytt og annerledes 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.   
 
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. 
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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 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 
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. 
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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 
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 
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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. 
 
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.  
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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 
• 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 
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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 

 
5.3.2 Faste komiteer og utvalg 

 
Lovutvalget (fram til Speidertinget) 
Trond Simensen, leder 
Thor Christian Hansteen 
Morten Gunnes 
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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  
 
Styret for S/S Havbraatt 
Gry W. Grimsrud, leder 

 
Prosjektgruppe Teknologi  
Dag Anders Kjærnes, leder 
 
Prosjektgruppe NSFs eiendommer  
Åse Lien Aaberg, leder  
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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 
 
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. 
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 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. 
 
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. 
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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 
 
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.  
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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 møter/kurs/arrangementer: 
 
Norges speiderforbund har i 2002 vært representert på flere europeiske møter, kurs og 
arrangementer. 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. 
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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 67 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. 
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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 
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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 Småspeideraksjonen 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 - 28 KL/KS seminar / Fredrikstad 34 deltakere 
September 26 - 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 28 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 67 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: 
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SAK 3.1. Regnskap 2002 
 
Speiderstyret presenterer med dette forbundets regnskap for 2002. Regnskapet presenteres på 
to måter. Det ene er et ordinært finansregnskap med balanse og noter. I notene er det gitt 
nærmere forklaring til enkelte av postene i finansregnskapet. Revisors beretning er tatt med.  
 
Det andre er et driftsregnskap med hovedposter. Driftsregnskapet viser hvordan inntekter og 
utgifter fordeler seg på de ulike aktivitetsområder/hovedposter som benyttes. Driftsregnskapet 
er sammenlignet med det budsjett som ble vedtatt av Speidertinget 2000. 
 
Innledningsvis er det tatt med et eget punkt med Speiderstyrets kommentarer til regnskapet. 
Her er det gitt noen generelle kommentarer til regnskapet, samt vist hvordan de 
viktigste/største inntekter og kostnader er ført på de ulike hovedpostene i driftsregnskapet. 
 
Resultat av den ordinære driften viser et underskudd på kr. 2.029.398,-  
 
Etter avskrivninger av EDB og IT-investeringer, kostnader til utbedringer på eiendommene og 
anskaffelse av inventar/utstyr, samt tap på fordringer viser resultatet et underskudd på  
kr. 2.486.712,- 
 
 
Vedlagt følger: 
 
1. Speiderstyrets kommentarer til regnskapet 
2. Finansregnskap med noter 
3. Revisorbekreftelse 
4. Driftregnskap sammenlignet med budsjett 
 
 
NB! 
Eventuelle spørsmål til regnskapet for 2002 må være Forbundskontoret i hende 
innen fredag 29.oktober 2004, dvs. en uke før Speidertinget. 
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1. Speiderstyrets kommentarer til regnskap 2002 
 
Speiderstyret har fortløpende vurdert utviklingen i forbundets regnskap, og har revidert 
budsjettet i tråd med dette. 
 
Driftsregnskapet viser et underskudd på kr. 2.486.712,- inkludert avskrivninger og tap på 
fordringer mot et budsjettert underskudd på kr. 351.000. Underskuddet skyldes i hovedsak to 
forhold.  
 

• Det var budsjettert med 1,5 millioner i inntekter (overskudd) fra landsleiren 2001 
Urban. Hele landsleiroverskuddet ble imidlertid inntektsført i 2001. Speidertinget har 
ved tidligere budsjettbehandlinger forutsatt at overskuddet fra landsleiren skal nyttes 
til finansiering av driften de påfølgende år. Siden hele landsleiroverskuddet 
inntektsføres det året landsleiren arrangeres, vil bruken av overskuddet de senere år 
fremkomme som underskudd i det enkelte årsregnskap. 

• Det er en svikt i innbetaling av Forbundskontingent i forhold til budsjettet på 
707.000,- kroner. Med andre ord så har anslaget over forventet medlemstall vært for 
optimistisk. 

 
Speiderstyret er bekymret for utviklingen i forbundets økonomi, og vurderer fortløpende tiltak 
for å bedre denne.   
 
Investeringer foretatt i 2002 
 
Det er foretatt investeringer/nyanskaffelser for til sammen kr. 545.453,- som er ført til aktiva i 
balansen ved årsslutt. Dette er:  
 

• EDB/IT – kr. 865.669,- 
 Dette er utgifter til første halvdel av investeringer til server, programvare og 
 utvikling av SpeiderBasen med kr. 500.000,- og bytte av servere og 
 maskinvare/programvare på Forbundskontoret med kr. 365.669,- 
• Renså leirsted – kr. 160.000,- 
• Inventar/møbler Forbundskontoret – kr. 57.150,- 

 
Avskrivninger foretatt i 2003 
 
Det er foretatt avskrivninger med til sammen kr. 418.736,- som fordeler seg slik: 
 

• EDB/IT – kr. 340.204,- 
• Ingelsrud speidersenter, bygninger – kr. 26.709,- 
• Ingelsrud speidersenter, inventar/utstyr – kr. 34.073,- 
• Tap på fordringer – kr. 17.750,- 
 Gjelder i hovedsak deltageravgifter som ikke er betalt. 
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Styrets prioriteringer 
 
I budsjettet var det satt av kr. 502.000,- til styrets prioriteringer. Dette er benyttet til følgende 
tiltak:  
 

• Revisjon av treningsprogrammet med kr. 202.500,- 
 (lønn prosjektmedarbeider, materiell, reiser og møter for prosjektgruppene) 
 Utgiftene er ført i regnskapet under hovedpost 7 – Komite speiding (aktivitet 7007 – 
 revisjon av treningsprogrammet) 
• Ansettelse av ny generalsekretær med kr. 300.000,- 
 (annonsering, konsulentkostnader og lønn i fem måneder) 
 Utgiftene er ført i regnskapet under hovedpost 1 – Forbundskontoret 

 
Kommentarer til hovedpostene: 
 
1. Forbundskontoret 
Speidertingets budsjettramme var netto inntekter på 3.905.000 kroner 
Driftsregnskapet viser netto inntekter på 1.475.000 kroner. 
 
De største inntektspostene er Forbundskontingent med 4,1 millioner, offentlig støtte med 2.2 
millioner og øvrige driftsinntekter på 1,45 millioner. Øvrige driftinntekter er bl.a. utleie av 
lokaler i fjerde etasje på Forbundskontoret, provisjon og royalty fra Oslo Flaggfabrikk og 
Speider Sport A/L, kopiering for prosjekter og andre, administrasjonsgodtgjørelse fra 
forbundets selskaper, administrative kostnader dekket av Småspeideraksjonen og 
administrasjon av FRIFOND-ordningen.  
 
Posten dekker kostnader til seks stillinger på Forbundskontoret; generalsekretær, sekretær, 
kontorsjef/økonomiansvarlig, regnskapsmedarbeider, medarbeider på 
medlemssystemet/service til grupper og kretser/korps, samt medarbeider på sentralbordet. 
 
Husleie og drift av kontorlokalene koster 735.000 kroner netto. Leasing og bruk av 
kopimaskiner koster netto 338.000 kroner, mens drift av EDB/Internet koster 630.000 kroner. 
Det er brukt 45.000 kroner til utsendelse av informasjon til grupper og kretser/korps. 
Kontingent til andre organisasjoner og støtte til Norsk Speidermuseum er bokført med 
115.000 kroner. 
 
Det er brukt 72.000 kroner på beredskapsarbeidet. I forsikringspremie for medlemmer og 
ledere er det betalt 655.520 kroner. 
 
2. Blad/hefte 
Speidertingets budsjettramme var netto utgifter på 705.000 kroner 
Driftsregnskapet viser netto utgifter på 795.000 kroner. 
 
Dekker produksjon og utsending av fire nummer av Speideren og Speiderens julehefte, 
inkludert kostnader til honorar for redaktørene. For Speideren er det solgt annonser for 
135.000 kroner og det ble solgt julehefter for 396.000 kroner. Netto utgifter for fire nummer 
av Speideren er 904.000 kroner, mens netto inntekter på juleheftet er 109.000 kroner. 
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3. Informasjon 
Speidertingets budsjettramme var netto utgifter på 450.000 kroner 
Driftsregnskapet viser netto utgifter på 424.000 kroner. 
 
Dekker kostnader til en medarbeider på Forbundskontoret. Vedkommende har bl.a. ansvaret 
for drifting av forbundets hjemmesider og annet informasjonsarbeid. Det er brukt rundt 
100.000 kroner i produksjon av vervemateriell og andre trykksaker. 
 
4. Internasjonalt 
Speidertingets budsjettramme var netto utgifter på 595.000 kroner 
Driftsregnskapet viser netto utgifter på 600.000 kroner. 
 
Dekker kostnader til en medarbeider på Forbundskontoret. Deltagelsen på de to 
verdenskonferansene til WAGGGS og WOSM kostet 226.000 kroner. 46.000 kroner er brukt 
til deltagelse på andre seminarer og møter utenfor Norge. Norges speiderforbund har også 
betalt for vår representant i verdenskomiteen til WOSM med 43.000 kroner. Det er betalt 
144.000 kroner i kontingent til verdensforbundene. 
 
Aktivitetene i utlandet gjelder vårt samarbeid med speiderforbundene i Afrika, og dekkes i 
hovedsak med tilskudd fra NORAD. Det er mottatt til sammen 172.000 kroner i Internasjonal 
grunnstøtte fra BFD og tilskudd til prosjektadministrasjon fra NORAD. 
 
6. Speiderstyret 
Speidertingets budsjettramme var netto utgifter på 720.000 kroner 
Driftsregnskapet viser netto utgifter på 894.000 kroner. 
 
Her føres utgifter til Speidertinget og Speiderstyrets virksomhet, inkludert spesielle satsninger 
og tiltak. Til Speidertinget på Sola ble det brukt 128.000 kroner. Møter i Speiderstyret og 
Arbeidsutvalget kostet 248.500 kroner, mens det ble brukt 54.000 kroner til besøk og kursing 
i kretser og korps. 125.000 kroner ble brukt til sentral samling for Forbundstroppen, KL/KS-
seminaret og møte med nye kretsledere/korpssjefer og ansatte kretssekretærer. Rundt 220.000 
kroner ble brukt til ulike tiltak og prioriteringer i regi av Speiderstyret. 
 
7. Komite speiding og sentrale arrangementer 
Speidertingets budsjettramme var netto utgifter på 604.000 kroner 
Driftsregnskapet viser netto utgifter på 585.000 kroner. 
 
Dekker kostnader til prosjektkoordinator og prosjektmedarbeider for revisjon av 
treningsprogrammet. Komite speiding har brukt 107.000 kroner til reiser og møter og i 
underkant av 50.000 kroner til ulike prosjekter. Til drift av fagnettverkene er det brukt rundt 
70.000 kroner. Til revisjon av treningsprogrammet er det mottatt 436.000 kroner i 
prosjektstøtte og andre tilskudd utenfra. 
 
Samlet ble det brukt 33.000 kroner til å dekke underskudd på sentrale arrangementer i 
forbundet, mot en budsjettert buffer på 25.000 kroner.  
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8. Eiendommer 
Speidertingets budsjettramme var netto utgifter på 280.000 kroner 
Driftsregnskapet viser netto utgifter på 206.000 kroner. 
 
Netto driftsutgifter på Ingelsrud speidersenter er kr. 224.000 kroner. Dette er 41.000 kroner 
mindre enn Speidertingets budsjettrammer. Driften dekker en 25 % stilling som vaktmester og 
renholder. 
 
Driften av de andre eiendommene / leirstedene viser et netto overskudd på 64.000 kroner. 
Dette er 79.000 kroner bedre enn Speidertingets budsjettrammer. 
 
Driften av SS Havbraatt viser et netto underskudd på 46.000 kroner, mens Speidertingets 
budsjettramme viste drift i balanse. 
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2. Finansregnskap med noter 
 
Norges speiderforbund 
Regnskap 2002    
    
Finansregnskap 01.01 – 31.12  Note 2002 2001 
    
Inntekter    
Forbundskontingent  4 137 247 4 590 717 
Annonse- og andre inntekter 1 2 213 471 2 981 381 
Off. stønader, grunnstøtte  2 275 870 2 070 921 
Off. stønader, prosjektstøtte 2 1 895 362 1 974 934 
Off. stønader, prosjektstøtte, Norad  547 085 330 894 
Provisjon og royalty 3 157 706 389 801 
Deltageravgifter   1 127 433 1 641 370 
Leieinntekter  696 569 502 194 
Innsamlede midler 4 666 003 620 560 
Finansinntekter  422 310 484 334 
Landsleir - 2001 Urban   0 13 976 392 
Sum inntekter  14 139 056 29 563 498 
    
Kostnader    
Lønn, honorar, personalkostnader  4 035 455 3 521 186 
Husleie, lys og brensel  1 182 198 774 037 
Forsikring 5 770 269 742 620 
Rekvisita, program/kursmateriell, maskinleie 6 2 100 343 1 938 278 
Utbedring eiendommer  330 930 354 991 
Diverse nyanskaffelser  254 064 164 964 
Telefon, porto, frakter  817 948 719 748 
Reise-, oppholds- og møtekostnader   1 967 576 2 160 490 
Blader og trykksaker  1 331 797 1 050 515 
Utdelte innsamlede midler   640 811 598 515 
Kontingenter/kursavgifter   369 570 664 134 
Anvendte prosjektstøtte – Bistandsland  530 669 373 275 
Overført til grupper/kretser 7 1 326 208 1 413 502 
Diverse kostnader   454 817 930 048 
Finanskostnader  94 377 85 324 
Landsleir 2001 – Urban   0 11 484 728 
Sum kostnader  16 207 032 26 976 355 
    
Årets Driftsresultat  -2 067 976 2 587 143 
Avskrivinger EDB  340 204 250 000 
Avskrivinger eiendom  60 782 50 000 
Tap på fordringer  17 750 5 200 
     
Årets resultat  -2 486 712 2 281 943 
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Norges speiderforbund 
Regnskap 2002    
    
Balanse pr. 31.12 Note  2002 2001 
    
Eiendeler    
Omløpsmidler    
Kassabeholdning  8 430 19 412 
Innestående bank/post  1 803 657 3 224 194 
Mellomregnskap Landsleir  0 0 
Utestående kontingent  26 689 112 740 
Diverse debitorer  159 441 -55 982 
Sum omløpsmidler  1 998 217 3 300 364 
   
Verdipapirer   
Aksjer i Storebrand  26 136 64 714 
Andeler i Speider-Sport AL  226 600 226 600 
Aksjer i Øvre Vollgate 9 AS  200 000 200 000 
Statsobligasjoner  317 963 267 276 
Sum verdipapirer  770 699 758 590 
   
Eiendommer, inventar, båter, edb   
Ingelsrud gård  2 558 000 2 584 709 
Ingelsrud - tekniske anlegg  306 000 340 073 
Havbraatt  1 088 438 1 088 438 
Stornes  1 000 1 000 
Sverveli  1 000 1 000 
Leikvinjar  1 000 1 000 
Tredalen  1 000 1 000 
Renså  161 075 1 000 
Dronningen  1 000 1 000 
Solstølen  1 000 1 000 
Diverse inventar, båter  57 076 2 
EDB  1 053 000 527 536 
Sum eiendommer m.m.  5 229 589 4 547 758 
   
Bundne fondsmidler   
Storebrandfondet  637 032 1 278 890 
Walters legat  169 948 169 948 
H. Møller Gasmann Minnefond  190 876 185 885 
Lederfondet  104 994 102 248 
Sum bundne fondsmidler  1 102 850 1 736 971 
Sum eiendeler  9 101 355 10 343 683 
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Norges speiderforbund 
Regnskap 2002   
   
Balanse pr. 31.12 Note 2 002 2 001 
   
Gjeld   
Kortsiktig gjeld   
Forskuddstrekk, feriepenger, arb.g.avg.  970 591 786 458 
Merverdiavgift  5 229 13 457 
Diverse kreditorer   288 176 91 669 
Mellomregnskap Speider-Sport AL  1 000 000 0 
Sum kortsiktig gjeld  2 263 996 891 584 
   
Ikke disponible fond   
Storebrandfondet  637 032 1 278 890 
Walters legat  169 948 169 948 
H. Møller Gasmanns Minnefond  190 876 185 885 
Lederfondet  104 994 102 248 
Sum ikke disponible fonds  1 102 850 1 736 971 
   
Avsetninger til bestemte formål   
NSFs historie  30 198 30 198 
NSPFs historie  96 738 96 738 
Avsatte støtte til bistandsland  972 080 640 229 
Lederfondets rentekonto  141 431 122 046 
Vær Beredt-fondet  259 969 105 112 
Sum avsetninger til bestemte formål  1 500 416 994 323 
   
Egenkapital pr. 1.1  6 720 805 4 438 862 
Årets resultat  -2 486 712 2 281 943 
Egenkapital pr. 31.12  4 234 093 6 720 805 
   
Sum gjeld og egenkapital  9 101 355 10 343 683 
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Norges speiderforbund 
Regnskap 2002 – Noter    

    
Note 1    
Annonse- og andre inntekter:    
Annonser 134 298   
Gaver 57 022   
Overført fra avsetn./tidligere år 610 236    
Administrasjonsgodtgjørelse 333 066    
Sponsorinntekter 35 730   
Andre inntekter 1 043 119   
Sum 2 213 471   
    
Andre inntekter består bl.a. av julehefter, kopimaskin, æreskniver, og refusjon mva. 
    
Note 2    
Off. støtte, prosjektstøtte:    
Støtten er fra Barne- og Familiedepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, LNU,  
Direktoratet for Naturforvaltning og Studieforbundet Natur og Miljø.   
    
Note 3    
Provisjon og royalty:    
Provisjon og royalty er betalt av Oslo Flagg.   
    
Note 4    
Innsamlede midler gjelder Småspeideraksjonen.   
    
Note 5    
Forsikring:    
Forsikring dekker bla. Ulykkesforsikringen til medlemmene, ansvarsforsikring for ledere,  
kontorforsikring og eiendommene.    
    
Note 6    
Rekvisita, program/kursmateriell, maskinleie:   
Leasing kontormaskin 355 417    
Program/kursmateriell og utstyr 587 132    
Kontorrekv./papir/konv. etc. 297 752    
Revisjon 131 276   
Honorar 143 934   
Drift EDB 522 597   
Gaver 62 235   
Sum 2 100 343   
Note 7    
Overført til grupper/kretser/korps:    
Overføringen gjelder Frifond-midler.    



Norges speiderforbund - Speidertinget 2004.   Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5. – 7. november  
Sak 3.1 – regnskap 2002   side 10/11 
 

 
3 Revisors beretning 



Norges speiderforbund - Speidertinget 2004.   Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5. – 7. november  
Sak 3.1 – regnskap 2002   side 11/11 
 

4. Driftsregnskap 2002 sammenlignet med budsjett 
 Regnskap 2002 Budsjett 2002 
  Inn Ut Inn Ut 
1.Forbundskontontor         
Kontingent 4 138   5 414 0
Offentlig støtte 2 209   2 150 0
Drift 1 194 6 989 800 5 052
Forsikring   655 0 710
Andre inntekter 1 524   1 500 0
Lønn kretser 1 209 1 155 0 0
Sum forbundskontoret 10 274 8 799 9 864 5 762
2.Blad/hefte         
Juleheftet 396 287 500 350
Speideren 134 1 038 300 1 100
Sum blad/hefte 530 1 325 800 1 450
3.Infomasjon         
Drift   318 0 304
Andre kostnader   105 30 60
Sum informasjon 0 423 30 364
4.Internasjonalt         
Drift 173 337 30 390
Aktivitet utland 791 1 083 0 350
Kontingenter   144 0 170
Sum internasjonalt 964 1 564 30 910
6.Speiderstyret         
Speidertinget   151 0 150
Speiderstyret   277 0 250
Styrets øvrige virksomhet   221 0 120
Satsning/prioritering 904 1 149 0 400
Sum Speiderstyret 904 1 798 0 920
7.KS-arrangement         
Drift   518 0 500
Prosjekt 456 490 0 0
Arrangement 1 581 1 615 0 15
Sum KS/arrangment 2 037 2 623 0 515
8.Eiendommer         
Ingelsrud  349 574 250 450
Øvrige eiendommer 179 115 100 100
Havbraatt 96 142 100 100
Sum eiendom 624 831 450 650
          

Sum totalt 15 333 17 363 11 174 10 571
     

Driftsresultat   -2 030   603
     

Avskrivninger   401   350

Tap på fordringer   17     
Investeringer         
Reduksjon verdipapir   38     

Styrets prioriteringer         
     

Resultat   -2 486   253
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Sak 3.2. Regnskap 2003 
 
Speiderstyret presenterer med dette forbundets regnskap for 2003. Regnskapet presenteres på 
to måter. Det ene er et ordinært finansregnskap med balanse og noter. I notene er det gitt 
nærmere forklaring til enkelte av postene i finansregnskapet. Revisors beretning er tatt med.  
 
Det andre er et driftsregnskap med hovedposter. Driftsregnskapet viser hvordan inntekter og 
utgifter fordeler seg på de ulike aktivitetsområder/hovedposter som benyttes. Driftsregnskapet 
er sammenlignet med det budsjett som ble vedtatt av Speidertinget 2002. 
 
Innledningsvis er det tatt med et eget punkt med Speiderstyrets kommentarer til regnskapet. 
Her er det gitt noen generelle kommentarer til regnskapet, samt vist hvordan de 
viktigste/største inntekter og kostnader er ført på de ulike hovedpostene i driftsregnskapet. 
 
Resultat av den ordinære driften viser et overskudd på kr. 818.244,-  
 
Etter avskrivninger av EDB og IT-investeringer, kostnader til utbedringer på eiendommene og 
anskaffelse av inventar/utstyr, samt tap på fordringer viser resultatet et overskudd på  
kr. 134.203,- 
 
 
Vedlagt følger: 
 
1. Speiderstyrets kommentarer til regnskapet 
2. Finansregnskap med noter 
3. Revisorbekreftelse 
4. Driftregnskap sammenlignet med budsjett 
 
 
NB! 
Eventuelle spørsmål til regnskapet for 2003 må være Forbundskontoret i hende 
innen 29.oktober 2004, dvs. en uke før Speidertinget. 
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2. Speiderstyrets kommentarer til regnskap 2003 
 
Speiderstyret har fortløpende vurdert utviklingen i forbundets regnskap, 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. 
 
Driftsregnskapet viser et overskudd på 818.224 kroner før avskrivninger og tap på fordringer.   
Dette er ca 1,3 million kroner bedre enn det budsjett Speidertinget vedtok på Speidertinget 
2002. Noe av årsaken til dette skyldes bl.a. en ekstratildeling fra departementet på 804.000 
kroner i restmidler knyttet til ordningen for kompensasjon av merverdiavgift og god 
kostnadskontroll på alle poster. 
 
Speidertinget budsjetterte med inntekter fra sponsormidler med 650.000 kroner. Det har ikke 
lyktes Speiderstyret å skaffe slike sponsormidler i 2003. Det er foretatt salg av rettigheter til 
Speider Sport A/L for bruk av SpeiderBasen til produksjon av loggbøker til 
treningsprogrammet for 300.000 kroner. 
 
Inntekter fra Forbundskontingenten er 60.000 kroner mindre enn budsjettert. Sammenlignet 
med 2001 er det imidlertid en økning i betalt forbundskontingent på 500.000 kroner.  
 
Etter forhandlinger med If… ble forsikringspremien for forbundets kollektive 
ulykkesforsikring redusert fra 27 kroner til 21 kroner pr. medlem. Dette gav en besparelse på 
rundt 120.000 kroner i forhold til budsjett. 
 
Investeringer foretatt i 2003 
 
Det er foretatt investeringer/nyanskaffelser for til sammen kr. 545.453,- som er ført til aktiva i 
balansen ved årsslutt. Dette er:  
 

• EDB/IT – kr. 448.119 
 Dette er primært utgifter til andre halvdel av investeringer til server, programvare og 
 utvikling av SpeiderBasen. 
• Ingelsrud speidersenter, tekniske anlegg – kr. 57.820,- 
• S/S Havbraatt – kr. 39.514,- 

 
Avskrivninger foretatt i 2003 
 
Det er foretatt avskrivninger med til sammen kr. 684.042,- som fordeler seg slik: 
 

• EDB/IT – kr. 375.118,- 
• Ingelsrud speidersenter, bygninger – kr. 26.000,- 
• Ingelsrud speidersenter, inventar/utstyr – kr. 36.820,- 
• Renså leirsted - kr. 2.075,- 
• Inventar – kr. 12.075,- 
• Havbraatt – kr. 56.593,- 
• Tap på fordringer – kr. 175.000,- 
 Dette gjelder bl.a. opprydding og feilføringer i leverandørreskontroen for 2000 og 
 2001 og regnskapet for landsleiren 2001 Urban. 25.000 kroner skyldes deltageravgifter 
 som ikke er betalt. 
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Kommentarer til hovedpostene: 
 
1. Forbundskontoret 
Speidertingets budsjettramme var netto inntekter på 2.504.000 kroner 
Driftsregnskapet viser netto inntekter på kroner 3.357.000 kroner 
 
De største inntektspostene er Forbundskontingent med 4,6 millioner, offentlig støtte med 2.5 
millioner, ekstraordinære inntekter på 1,1 millioner (mva-kompensasjon og rettigheter til 
tilgang i SpeiderBasen) og øvrige driftsinntekter på 1,1 millioner. Øvrige driftinntekter er bl.a. 
utleie av lokaler i fjerde etasje på Forbundskontoret, provisjon og royalty fra Oslo 
Flaggfabrikk og Speider Sport A/L, kopiering for prosjekter og andre, 
administrasjonsgodtgjørelse fra forbundets selskaper, administrative kostnader dekket av 
Småspeideraksjonen og administrasjon av FRIFOND-ordningen.  
 
Posten dekker kostnader til fem stillinger på Forbundskontoret; generalsekretær, sekretær, 
kontorsjef/økonomiansvarlig, medarbeider på medlemssystemet/service til grupper og 
kretser/korps, samt medarbeider på sentralbordet. 
 
Husleie og drift av kontorlokalene koster 696.000 kroner netto. Leasing og bruk av 
kopimaskiner koster netto 327.000 kroner, mens drift av EDB/Internet koster 704.000 kroner. 
Det er brukt 32.000 kroner til utsendelse av informasjon til grupper og kretser/korps. 
Kontingent til andre organisasjoner og støtte til Norsk Speidermuseum er bokført med 
115.000 kroner. 
 
I forsikringspremie for medlemmer og ledere er det betalt 468.400 kroner. 
 
2. Blad/hefte 
Speidertingets budsjettramme var netto utgifter på 650.000 kroner 
Driftsregnskapet viser netto utgifter på 559.000 kroner. 
 
Dekker produksjon og utsending av fire nummer av Speideren og Speiderens julehefte, 
inkludert kostnader til honorar for redaktørene. For Speideren er det solgt annonser for 
124.500 kroner og det ble solgt julehefter for 452.500 kroner. Netto utgifter for fire nummer 
av Speideren er 778.000 kroner (126.000 kroner mindre enn i 2001), mens netto inntekter på 
juleheftet er 220.000 kroner (220.000 kroner mer enn i 2001). 
 
3. Informasjon 
Speidertingets budsjettramme var netto utgifter på 405.000 kroner 
Driftsregnskapet viser netto utgifter på 407.000 kroner. 
 
Dekker kostnader til en medarbeider på Forbundskontoret. Vedkommende har bl.a. ansvaret 
for drifting av forbundets hjemmesider og annet informasjonsarbeid. Det er brukt 88.000 
kroner til produksjon av vervemateriell og andre trykksaker. 
 
4. Internasjonalt 
Speidertingets budsjettramme var netto utgifter på 458.000 kroner 
Driftsregnskapet viser netto utgifter på 110.000 kroner. 
 
Dekker kostnader til en medarbeider på Forbundskontoret. Deltagelsen på Nordisk 
speiderkonferanse kostet 57.500 kroner. 38.000 kroner er brukt til deltagelse på andre 
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seminarer og møter utenfor Norge. Det er betalt 134.000 kroner i kontingent til 
verdensforbundene. 
 
Aktivitetene i utlandet gjelder vårt samarbeid med speiderforbundene i Afrika, og dekkes i 
hovedsak med tilskudd fra NORAD. Det er mottatt til sammen 419.500 kroner i Internasjonal 
grunnstøtte fra BFD og tilskudd til prosjektadministrasjon fra NORAD. 
 
6. Speiderstyret 
Speidertingets budsjettramme var netto utgifter på 498.000 kroner 
Driftsregnskapet viser netto utgifter på 417.000 kroner. 
 
Her føres utgifter til Speidertinget og Speiderstyrets virksomhet, inkludert spesielle satsninger 
og tiltak. Til Speidertinget i Fredrikstad ble det brukt 62.000 kroner. Møter i Speiderstyret og 
Arbeidsutvalget kostet 70.000 kroner (248.500 kroner ble brukt i 2001), mens det ble brukt 
40.000 kroner til besøk og kursing i kretser og korps. 83.000 kroner ble brukt til sentral 
samling for Forbundstroppen, KL/KS-seminaret og møte med nye kretsledere/korpssjefer og 
ansatte kretssekretærer. Rundt 60.000 kroner ble brukt til ulike tiltak og prioriteringer i regi av 
Speiderstyret. 
 
Det ble utbetalt 36.000 kroner i reisestøtte til aldersgruppen 13 – 16 år og til rovere. I 
budsjettet var det satt av til sammen 75.000 kroner til dette formålet. 
 
7. Komite speiding og sentrale arrangementer 
Speidertingets budsjettramme var netto utgifter på 855.000 kroner 
Driftsregnskapet viser netto utgifter på 877.000 kroner. 
 
Dekker kostnader til prosjektkoordinator og prosjektmedarbeider for revisjon av 
treningsprogrammet. Komite speiding har brukt 120.000 kroner til reiser og møter og 66.000 
kroner til ulike prosjekter. Til drift av fagnettverkene er det brukt rundt 48.000 kroner. Til 
revisjon av treningsprogrammet er det mottatt 300.000 kroner i prosjektstøtte og andre 
tilskudd utenfra. Lanseringen av treningsprogrammet på Notodden i april kostet 160.000 
kroner, og kostnadene ble dekt inn av prosjektstøtte og deltageravgift. 
 
Samlet ble det brukt 30.000 kroner til å dekke underskudd på sentrale arrangementer i 
forbundet, mot en budsjettert buffer på 25.000 kroner.  
 
8. Eiendommer 
Speidertingets budsjettramme var netto utgifter på 160.000 kroner 
Driftsregnskapet viser netto utgifter på 269.000 kroner. 
 
Netto driftsutgifter på Ingelsrud speidersenter er kr. 220.000 kroner. Dette er 40.000 kroner 
mer enn Speidertingets budsjettramme. Driften dekker en 25 % stilling som vaktmester og 
renholder. 
 
Driften av de andre eiendommene / leirstedene viser et netto underskudd på 20.000 kroner. 
Dette er 30.000 kroner mer enn Speidertingets budsjettramme. 
 
Driften av SS Havbraatt viser et netto underskudd på 30.000 kroner. Dette er 40.000 kroner 
mer enn Speidertingets budsjettramme. 
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2. Finansregnskap med noter 
 
Norges speiderforbund 
Regnskap 2003    
    
Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2003 2002 
Inntekter    
Forbundskontingent  4 644 748 4 137 247 
Annonse- og andre inntekter 1 1 936 882 2 213 471 
Off. stønader, grunnstøtte  2 516 794 2 275 870 
Off. stønader, internasjonal støtte  334 050 0 
Off. stønader, prosjektstøtte 2 2 341 767 1 895 362 
Off. stønader, prosjektstøtte, Norad  693 365 547 085 
Provisjon og royalty 3 170 221 157 706 
Deltageravgifter   3 692 798 1 127 433 
Leieinntekter 4 482 730 696 569 
Innsamlede midler 5 486 164 666 003 
Juleheftesalg  452 438 0 
Finansinntekter  174 922 422 310 
Rettigheter SpeiderBasen - Speider-Sport  300 000 0 
Mva kompensasjon   804 243 0 
Sum inntekter  19 031 123 14 139 056 
Kostnader   
Lønn, honorar, personalkostnader  4 307 189 4 035 455 
Husleie, lys og brensel 6 1 006 595 1 182 198 
Innkjøp til videresalg  34 456 0 
Forsikring 7 600 570 770 269 
Rekvisita, program/kursmateriell, maskinleie 8 2 261 936 2 100 343 
Utbedring eiendommer  132 270 330 930 
Nyanskaffelse inventar/utstyr  111 134 0 
Diverse nyanskaffelser  55 068 254 064 
Telefon, porto, frakter  610 533 817 948 
Reise-, oppholds- og møtekostnader 9 3 608 767 1 967 576 
Blader  10 872 291 1 331 797 
Utdelte innsamlede midler   497 636 640 811 
Kontingenter/kursavgifter   874 701 369 570 
Anvendte prosjektstøtte - Bistandsland  683 700 530 669 
Overført til grupper/kretser 11 2 109 691 1 326 208 
Overført neste år  216 787 0 
Diverse kostnader   150 285 454 817 
Finanskostnader  79 270 94 377 
Sum kostnader  18 212 878 16 207 032 
Årets Driftsresultat  818 244 -2 067 976 
Avskrivinger EDB  375 119 340 204 
Avskrivinger eiendom / båt / inventar  133 923 60 782 
Tap på fordringer  175 000 17 750 
Årets resultat  134 203 -2 486 712 
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Norges speiderforbund 
Regnskap 2003    
    
Balanse pr. 31.12 Note  2003 2002 
    
Eiendeler    
Omløpsmidler    
Kassabeholdning  2 091 8 430 
Innestående bank/post 12 1 965 782 1 803 657 
Mellomregnskap. Nordisk samarb.kom.  -93 546 0 
Utestående kontingent / deltageravgifter  77 910 26 689 
Diverse debitorer  803 200 159 441 
Sum omløpsmidler  2 755 437 1 998 217 
   
Verdipapirer   
Aksjer i Storebrand  43 065 26 136 
Andeler i Speider-Sport AL  226 600 226 600 
Aksjer i Øvre Vollgate 9 AS  200 000 200 000 
Statsobligasjoner  400 072 317 963 
Sum verdipapirer  869 737 770 699 
   
Eiendommer, inventar, båter, edb   
Ingelsrud gård  2 532 000 2 558 000 
Ingelsrud speidersenter - tekniske anlegg  327 000 306 000 
Havbraatt  1 071 000 1 088 438 
Stornes  1 000 1 000 
Sverveli  1 000 1 000 
Leikvinjar  1 000 1 000 
Tredalen  1 000 1 000 
Renså  159 000 161 075 
Dronningen  1 000 1 000 
Solstølen  1 000 1 000 
Diverse inventar, båter  45 001 57 076 
EDB  1 126 000 1 053 000 
Sum eiendommer m.m.  5 266 001 5 229 589 
   
Bundne fondsmidler   
Storebrandfondet  1 049 655 637 032 
Walters legat  169 948 169 948 
H. Møller Gasmann Minnefond  198 500 190 876 
Lederfondet  109 188 104 994 
Sum bundne fondsmidler  1 527 291 1 102 850 
Sum eiendeler  10 418 465 9 101 355 
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Norges speiderforbund 
Regnskap 2003   
   
Balanse pr. 31.12 Note 2003 2002 
   
Gjeld   
Kortsiktig gjeld   
Forskuddstrekk, feriepenger, arbg.avg.  922 971 970 591 
Merverdiavgift  1 203 5 229 
Diverse kreditorer   364 292 288 176 
Stiftelsen Sangnæs  362 134 0 
Tildelt, ikke utbet reisestøtte  23 304 0 
Mellomregnskap Speider-Sport AL  1 000 000 1 000 000 
Sum kortsiktig gjeld  2 673 904 2 263 996 
   
Ikke disponible fond   
Storebrandfondet  1 049 655 637 032 
Walters legat  169 948 169 948 
H. Møller Gasmanns Minnefond  198 500 190 876 
Lederfondet  109 188 104 994 
Sum ikke disponible fonds  1 527 291 1 102 850 
   
Avsetninger til bestemte formål   
NSFs historie  30 198 30 198 
NSPFs historie  96 738 96 738 
Avsatte støtte til bistandsland  1 259 635 972 080 
Lederfondets rentekonto  169 435 141 431 
Vær Beredt-fondet  209 969 259 969 
Avsatt til Jamboree 2007  83 000 0 
Sum avsetninger til bestemte formål  1 848 975 1 500 416 
   
Egenkapital pr. 1.1  4 234 093 6 720 805 
Årets resultat  134 203 -2 486 712 
Egenkapital pr. 31.12  4 368 296 4 234 093 
   
Sum gjeld og egenkapital  10 418 465 9 101 355 
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Norges speiderforbund 
Noter til regnskapet for 2003     
     
Note 1     
Annonse- og andre inntekter:     
Annonser 160 684    
Gaver 36 229    
Overført fra avsetninger tidligere år 572 085     
Administrasjonsgodtgjørelse 457 561     
Sponsorinntekter 111 000     
Andre inntekter 599 323     
Sum 1 936 882    
     
Andre inntekter består bl.a. av kopiering for andre, salg av æreskniver, kiosksalg etc. på arrangementer. 
     
Note 2     
Off. støtte, prosjektstøtte:     
Frifond - videreformidlet 2 052 981    
Støtte fra Studieforbundet Natur og Miljø 13 140    
Støtte fra Justisdepartementet - RBS 50 000    
Støtte fra Kultur- og Kirkedepartementet 75 000    
Støtte fra Direktoratet for Naturforvaltning 130 000    
Annen off støtte 20 646    
Sum 2 341 767    
     
Note 3     
Provisjon og royalty:     
Provisjon og royalty er betalt av Oslo Flagg.     
     
Note 4     
Leieinntekter:     
Utleie av kurs/leirsteder 390 215    
Utleie i Øvre Vollgate 9 52 657    
Utleie i Bernt Ankersgate 36 830    
Utleie av friluftsutstyr 3 028    
Sum 482 730    
     
Note 5     
Innsamlede midler gjelder Speideraksjonen.    
     
Note 6     
Husleie, lys og brensel:     
Husleie Øvre vollgate 9 542 858    
Husleie Bernt Ankersgate  28 506    
Leie av parkeringsplass 18 600    
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Lokalleie aktiviteter 119 267    
Kommunale avgifter, leirsteder 41 317    
Strøm/brensel (FK + leirsteder) 143 173    
Renhold med mer 112 875    
Sum 1 006 595    
     
Note 7     
Forsikring:     
Medlems- og ansvarsforsikring 478 399    
Lokal-, eiendoms- og materiellforsikring 122 171    
Sum 600 570    
     
Note 8     
Rekvisita, program/kursmateriell, maskinleie:    
Leasing kontormaskiner 441 462     
Vedlikehold inventar/utstyr 24 850    
Program/kursmateriell og utstyr 418 518     
Kontorrekvisita/papir/konvolutter, etc. 142 329     
Kopiering/trykksaker 228 128    
Aviser/tidsskrifter 10 158    
Revisjon 81 520    
Honorar 152 413    
Drift EDB 703 696    
Gaver 58 862    
Sum 2 261 936    
     
Note 9     
Reise-, oppholds- og møtekostnader:     
Jamboree 2002/03    1 702 381    
Andre aktiviteter/møter 1 906 386    
Sum 3 608 767    
     
Note 10     
Blader og trykksaker:     
Utsendelse 305 201    
Trykking 454 697    
Layout, foto, etc.  112 394    
Sum 872 291    
     
Note 11     
Overført til grupper/kretser/korps:     
Overføringen gjelder Frifond – midler     
     
Note 12     
Herav bundne midler (skattetrekk) 231 462    
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3. Revisors beretning 
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4. Driftsregnskap 2003  
 Regnskap 2003 Budsjett 2003 
  Inn Ut Inn Ut 
1.Forbundskontor         
Kontingent 4 644   4 700   
Offeentlig støtte 2 517   2 400   
Drift 1 164 7 682 915 5 574
Forsikring   468   587
Andre inntekter 3 182   650   
Lønn kretser 1 349 1 349     
Sum forbundskontoret 12 856 9 499 8 665 6 161
2.Blad/hefte         
Juleheftet 452 233 410 270
Speideren 124 902 160 950
Sum blad/hefte 576 1 135 570 1 220
3.Infomasjon         
Drift   320   360
Andre kostnader   87   45
Sum informasjon 0 407 0 405
4.Internasjonalt         
Drift 420 306 130 320
Aktivitet utland 4 094 4 101   108
Kontingenter   134   160
Sum internasjonalt 4 514 4 541 130 588
6.Speiderstyret         
Speidertinget 137 205     
Speiderstyret   173   250
Styrets øvrige virksomhet 485 576   90
Samlinger   36   158
Satsning/prioritering   49   0
Sum Speiderstyret 622 1 039 0 498
7.KS-arrangement         
Drift   382   490
Prosjekt 313 779   340
Arrangement 1 074 1 103   25
Sum KS/arrangement 1 387 2 264 0 855
8.Eiendommer         
Ingelsrud  230 450 200 380
Øvrige eiendommer 120 141 100 90
Havbraatt 119 147 100 90
Sum eiendom 469 738 400 560
          

Sum totalt 20 424 19 623 9 765 10 287
     

Driftsresultat   801   -522

Avskrivninger   509   400
Tap på fordringer   175     
Investeringer         
Økning verdipapir 17       

Styrets prioriteringer         
     

Resultat   134   -922
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3.3 ORIENTERING OM REGNSKAP 2002 OG 2003 FOR 
 SPEIDER-SPORT A/L OG ØVRE VOLLGATE 9 A/S 
 

Det er naturlig at Speidertinget blir orientert om resultatet i forbundets selskaper 
Speider-Sport A/L og Øvre Vollgate 9 A/S. 

 
 Vedlagt følger regnskapstallene for begge selskaper for 2002 og 2003. 
 

Dette er en orienteringssak til Speidertinget. 
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Resultatregnskap      
Speider-Sport A/L      
       
    2003  2002 
       
Annen driftsinntekt   104 670  138 471 
       
Sum driftsinntekter   104 670  138 471 
       
Lønnskostnad   (25 148)   
       
Annen driftskostnad   (191 649)  (179 956)
       
Sum driftskostnader  (216 796)  (179 956)
       
Driftsresultat   (112 127)  (41 486)
       
Annen renteinntekt   92 012  149 320 
       
Ordinært resultat før skattekostnad (20 115)  107 834 
       
Utsatt skattefordel   46 515  (18 538)
       
Ordinært resultat     26 400  89 296 
       
Årsresultat   26 400  89 296 
       
Overføringer      
       
Annen egenkapital   26 400  89 296 
       
Sum    26 400  89 296 
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Balanse       
Speider-Sport A/L      
       
    2003  2002 
EIENDELER      
       
Anleggsmidler      
       
Immaterielle eiendeler     
       
Utsatt skattefordel   158 134  105 885
       
Sum immaterielle eiendeler  158 134  105 885
       
Sum anleggsmidler   158 134  105 885
       
Omløpsmidler      
       
Varer    18 000    
       
Fordringer      
       
Kundefordringer   39 392  40 705
       
Andre Fordringer   1 218 040  1 000 916
       
Sum fordringer   1 257 431  1 041 621
       
Bankinnskudd, kontanter og lignende 902 789  1 341 569
       
Sum omløpsmidler   2 178 220  2 383 189
       
Sum eiendeler   2 336 354  2 489 074
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Balanse       
Speider-Sport A/L      
       
    2003  2002 
EGENKAPITAL OG GJELD     
Egenkapital      
       
Innskutt egenkapital     
       
Andelskapital (3143 andeler a kr 100,-) 314 300  314 300
       
Sum innskutt egenkapital  314 300  314 300
       
Opptjent egenkapital     
       
Annen egenkapital   1 989 582  1 963 182
       
Sum opptjent egenkapital  1 989 582  1 963 182
       
Sum egenkapital   2 303 882  2 277 482
       
Gjeld       
       
Avsetning for forpliktelser     
       
Pensjonsforpliktelser     166 489
       
Sum avsetning for forpliktelser     166 489
       
Kortsiktig gjeld      
       
Leverandørgjeld   14 380  1 935
       
Betalbar skatt   5 764  7 035
       
Skyldig offentlige avgifter  288  6 133
       
Annen kortsiktig gjeld   12 040  30 000
       
Sum kortsiktig gjeld   32 472  45 103
       
Sum gjeld   32 472  211 592
       
Sum egenkapital og gjeld  2 336 354  2 489 074
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Resultatregnskap     
Øvre Vollgte 9AS     
     
  2003  2002 
     
Husleieinntekt  1 236 070   1 333 975 
     
Sum driftsinntekter  1 236 070   1 333 975 
     
Avskrivning på varige driftsmidler og 
imm.eiendeler  (77 000)  (77 000)
     
Annen driftskostnad  (531 605)  (498 433)
     
Sum driftskostnader  (608 605)  (575 433)
     
Driftsresultat  627 465   758 542 
     
Annen renteinntekt  30 751   57 920 
     
Annen rentekostnad  (676 311)  (665 273)
     
Ordinært resultat før skattekostnad  (18 096)  151 188 
     
Skattekostnad på ordinært resultat  5 067   (42 308)
     
Ordinært resultat    (13 029)  108 880 
     
Årsresultat  (13 029)  108 880 
     
Overføringer     
     
Annen egenkapital  (13 029)  108 880 
     
Sum  (13 029)  108 880 
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Balanse       
Øvre Vollgate 9AS     
       
    2003  2002 
EIENDELER      
       
Anleggsmidler      
       
Immaterielle eiendeler     
       
Utsatt skattefordel   33 708  28 641
       
Sum immaterielle eiendeler  33 708  28 641
       
Varige driftsmidler      
       
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 8 134 000  8 211 000
       
Sum varige driftsmidler  8 134 000  8 211 000
       
Sum anleggsmidler   8 167 708  8 239 641
       
Omløpsmidler      
       
Fordringer      
       
Kundefordringer   2 789  124 112
       
Andre Fordringer   150 117  0
       
Sum fordringer   152 906  124 112
       
Bankinnskudd, kontanter og lignende 817 349  834 196
       
Sum omløpsmidler   970 255  958 308
       
Sum eiendeler   9 137 963  9 197 949
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Balanse       
Speider-Sport A/L      
       
    2003  2002 
EGENKAPITAL OG GJELD     
       
Egenkapital      
       
Innskutt egenkapital     
       
Aksjekapital (10 aksjer a kr. 20.000,-) 200 000  200 000
       
Sum innskutt egenkapital  200 000  200 000
       
Opptjent egenkapital     
       
Annen egenkapital   291 457  304 485
       
Sum opptjent egenkapital  291 457  304 485
       
Sum egenkapital   491 457  504 485
       
Gjeld       
       
Annen langsiktig gjeld     
       
Gjeld til kredittinstitusjoner  8 387 247  8 506 595
       
Sum avsetning for 
forpliktelser  8 387 247  8 506 595
       
Kortsiktig gjeld      
       
Leverandørgjeld   159 412  68 347
       
Betalbar skatt   0  26 992
       
Annen kortsiktig 
gjeld   99 848  91 530
       
Sum kortsiktig 
gjeld   259 260  186 868
       
Sum gjeld   8 646 507  8 693 464
       
Sum egenkapital og gjeld  9 137 963  9 197 949
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Sak 4. STRATEGISK PLAN FOR 2005 - 2008                    
 
0 Innledning 
 
På speidertinget i 2000 ble det vedtatt en visjon, og en strategisk plan for Norges 
speiderforbund. Dette var en ny måte å tenke langtidsplanlegging på for vår organisasjon. 
 
Visjonen som ble vedtatt på speidertinget 2000 var: 
 

”Barn og unge velger Norges speiderforbund for å få opplevelser, lære samarbeid 
og ta ansvar i samfunnet”. 

 
Visjonen er et langtidsmål for forbundet, og det skal ikke opp til votering nå.  
 
De strategiske satsningsområdene vedtas for fire år av gangen. Men for å sikre dynamikk i 
satsningsområdene, blir satsingsområdene vedtatt for en ny fireårsperiode på hvert 
speiderting. Det vil si at hvert speiderting har en mulighet til å korrigere kursen som ligger i 
de strategiske målene.  
 
Når speidertinget møttes i 2002, ble de strategiske satsningsområdene i hovedsak beholdt, 
men noe spisset. Antallet strategiske områder ble redusert fra 4 til 3 ved at ”Speiding lokalt” 
ble fjernet.  
 
Speidertinget vedtok dermed i 2002 disse strategiske satsningsområdene for perioden 2003 – 
2006: 
 

A) Tropp 
B) Friluftsliv/villmarksliv 
C) Samfunnsengasjement 

 
De strategiske målene har i perioden 2003-2004 vært fyrtårn i Speiderstyrets arbeid. Mye av 
det sentrale arbeidet som har vært gjennomført fra styrets side har basis i de strategiske 
områdene som Speidertinget i 2002 vedtok. Her er noen eksempler: 
 
Tropp 

- Ferdigstillelse og lansering av nytt treningsprogram 
- Fokus på speiderbasen og nye ideer gjennom den 
- Egne arrangementer for aldersgruppen 13-16 år 
- Revidering av grunntreningen med fokus på unge ledere 

 
Friluftsliv/villmarksliv 

- Sentrale friluftskurs for rovere og ledere 
- Profilering av Norges speiderforbund som en viktig aktør i frilufts-Norge (”Ta skogen 

tilbake” etc.) 
- Friluftslivsopplevelser som et hovedtema for landsleiren Fri:05 
- Arbeid med forberedelser til Friluftslivets År 2005 

 
Samfunnsengasjement 

- Programutvikling innenfor samfunnsengasjement 
- Opprettelsen av et eget nettverk for samfunnsengasjement 

Behandles som 
eget punkt under 
Påvirkningstorget 
på lørdag 
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- Samfunnsprosjekter for rovere (Ref. Svalbardprosjektet) 
- Samarbeidet med Flyktningerådet 

 
Speiderstyret har også revidert verktøyet ”Slik setter gruppen sine mål”. Dette verktøyet skal 
hjelpe gruppene gjennom prosessen med å sette mål for gruppen. Speiderstyret håper også at 
verktøyet skal hjelpe gruppene til å sette god fokus i speiderarbeidet. 
 
1 Vurdering av strategiske satsningsområder for perioden 2005-2008 
 
De strategiske satsingsområdene er hovedfokus for NSFs arbeid. Speiderstyret ønsker for 
fireårsperioden 2005-2008 å bygge videre på kursen som ble staket ut av Speidertinget i 2002.  
 
Speiderstyret mener at det er viktig at vi er så tydelige som mulig på hva som er speidingens 
fokus. Speiderstyret opplever at det har lykkes å formidle de 3 hovedsatsningsområdene til 
speider-Norge, og at begrepene er kjent blant grupper og kretser. Allikevel tror vi det fortsatt 
er mye å hente i utvikling av speiderarbeidet lokalt og sentralt gjennom arbeidet med de 
strategiske satsningsområdene.  
 
For speiderstyret har det også vært viktig at vi står foran landsleiren Fri:05, et høydepunkt i 
speiderarbeidet i Norge. Landsleirkomiteen har fått et mandat som i stor grad har 
sammenheng med dagens strategiske satsningsområder. Speiderstyret ser det derfor som 
naturlig å anbefale en videreføring av de 3 eksisterende strategiske satsningsområdene, men 
samtidig jobbe videre med en utvikling av de konkrete, tilhørende arbeidsmålene for å lykkes 
med en stadig fremdrift innenfor satsningsområdene. 
 
I Norge er 2005 ”Friluftslivets år”. Dette betyr et fokus på friluftsliv generelt i Norge gjennom 
hele året, ikke bare under landsleiren. Det er naturlig at vi som speidere er med og setter vårt 
preg på friluftslivets år, også utenfor NSF.  
 
Speiderstyret ønsker videre å introdusere et nytt strategisk område. I hele Europa er 
medlemsvekst et hovedfokusområde. Også for Norges speiderforbund er dette en av våre 
største utfordringer. Selv om temaet har en noe annen innfallsvinkel enn våre øvrige 
strategiske områder, mener speiderstyret at dette er av så stor viktighet for Norges 
speiderforbund, at vi ønsker å anbefale å introdusere ”Vekst” som et fjerde strategisk område. 
Dette vil sikre et jevnt fokus på dette arbeidet, og ikke bare medlemsvekst som resultat av 
andre initiativ. 
 
Speiderstyret ønsker derfor at de strategiske områdene for 2005-2008 skal være: 
 
A) Tropp 
B) Friluftsliv/villmarksliv 
C) Samfunnsengasjement 
D) Vekst 
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2 Strategiske satsningsområder for NSF 2005 -2008 
 
A) Tropp  
 
Troppen er en spennende og utfordrende aldersgruppe. På mange måter er troppsarbeidet ”den 
virkelige speidingen”. Det er i troppsalder speiderne er gamle og modne nok til å oppleve alle 
deler av speidingen på en riktig måte. 
 
Barn og unges oppvekstvilkår har endret seg betraktelig gjennom de siste årene. Dette gjør at 
en organisasjon som NSF har store utfordringer med å tilpasse seg for å være attraktiv for 
denne aldersgruppen. 
 
Innenfor strategisk område TROPP vil speiderstyret spesielt arbeide for at: 
 

• Alle grupper bruker det nye treningsprogrammet  
• Alle tropper benytter lederressurser under 26 år  
• Antall medlemmer mellom 13 – 16 år øker. 
• Patruljeførere og assistenter har reell medvirkning på troppen drift og planlegging 
• Alle speidere i tropp får tilbud om sommerleir hvert år 
 

B) Friluftsliv/villmarksliv 
 
Friluftsliv gir en glimrende arena for det speiding også er; opplevelser, vennskap, livskvalitet 
og ikke minst praktisk kunnskap. Speiderstyret mener derfor at det er viktig at vi fokuserer på 
friluftsliv for å lykkes. Vi opplever i dag at skolene og flere andre organisasjoner satser hardt, 
og lykkes godt, på friluftslivsarenaen. Speidingen må derfor ”ta friluftslivet tilbake”. 
 
Friluftslivsmeldingen fra 2001 slår fast at friluftsliv er viktig for den norske befolkningen, 
men at man i dag bruker mindre tid på friluftsliv. Det er viktig med frivillige organisasjoner 
som er gode på friluftsliv. Derfor må dette være en av bærebjelkene i NSFs arbeid.  
 
Friluftsliv er også en viktig motvekt til et stadig mer stillesittende samfunn. Et aktivt 
friluftsliv medfører fysisk utfoldelse og bidrar videre til økt helse og velvære.  
 
Ved å skape gode friluftsopplevelser legges også grunnlaget for gode holdninger til miljøet. 
Forståelse for behovet for en bærekraftig utvikling legges gjennom kunnskap om og 
opplevelser i naturen. 
 
Daværende Miljøvernminister Børge Brende uttalte våren 2004 at 1 av de 3 viktigste tingene 
som hadde skjedd innenfor friluftsliv i Norge i 2003 var etableringen av Speiderbasen til 
Norges speiderforbund. Det er vi stolte av, og speiderstyret ønsker å fortsette å styrke vår 
posisjon som en ledende aktør innenfor friluftsliv, særlig med tanke på 2005 som 
Friluftslivets år i Norge. 
 
Innenfor strategisk område Friluftsliv / Villmarksliv vil speiderstyret spesielt arbeide for at: 
 

• Minst annet hvert møte i koloni, flokk, tropp, lag holdes ute i friluft  
• Hver koloni, flokk, patrulje og lag gjennomfører minst en tur høst, vinter og vår hvert 

år. 
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C) Samfunnsengasjement 
 
En speider kjenner ansvar for seg selv og andre, og som speidere både kan og skal vi bidra 
positivt til samfunnet rundt oss. Vi har mye å tilføre gjennom vårt verdigrunnlag, og det 
viktige er å vise dette i praksis! Speiderne er engasjerte mennesker. Dette engasjementet skal 
vi bruket til å hjelpe andre og til å påvirke samfunnet i tråd med vårt verdigrunnlag.  
 
De siste årene har vi utviklet treningsprogrammet vårt på området samfunnsengasjement. 
Gjennom opprettelsen av ”Nettverk for samfunnsengasjement” har Norges speiderforbund fått 
et kompetansesenter som kan bidra til en videre styrking av treningsprogrammet. Nettverket 
vil også være en viktig samarbeidspartner for Fri:05. Landsleirens del 2, Frihet, vil gi oss nye 
og spennende impulser i forbindelse med samfunnsengasjement. 
 
Samarbeidet med Flyktningerådet har så vidt begynt, men har allerede skapt flere positive 
ringvirkninger. Flyktningerådet har et nettverk ute i verden som gjør at de aksjoner og tiltak 
som Norges speiderforbund deltar i kan få en langt større og mer effektiv utnyttelse enn 
tidligere. Samtidig ser Flyktningerådet den store nytten et samarbeid med en bevegelse som er 
spredt over store deler av Norges land kan medføre. 
 
Innenfor strategisk område Samfunnsengasjement vil speiderstyret spesielt arbeide for at: 
 

• Gruppene gjennomfører en eller flere utadrettede aktiviteter som bidrar positivt i 
lokalsamfunnet. 

• Gruppene er pådrivere for et aktivt friluftsliv i sitt lokalmiljø 
• Hver enhet gjennomfører årlig flere aktiviteter fra temaet samfunnsengasjement i 

treningsprogrammet. 
 
D) Vekst 
 
Norges speiderforbund ønsker å være en bevegelse som er med på å påvirke oppveksten til 
barn og unge, samt å være en viktig premissleverandør mot samfunnet ellers. For å spille en 
slik rolle i det norske samfunnet er Norges speiderforbund avhengige av å ha en viss 
medlemsmasse. 
 
Videre er det mer motiverende både for speidere og ledere å oppleve speiding i sterke og 
mangfoldige speidergrupper. Vekst handler derfor også om å styrke eksisterende grupper og 
gjennom det skape rammer for ytterligere ekspansjon. 
 
Speiderstyret anser også at det er viktig at vekst skjer som resultat av en bevisst og målrettet 
satsning. Nyetablering av grupper bør dermed igangsettes først etter at de ulike kretsene har 
gjennomført en strategisk analyse av hvor det største potensialet er å finne. 
 
Innenfor strategisk område Vekst vil speiderstyret spesielt arbeide for: 
 

• Nystarting av speidergrupper i områder med stort potensiale for vekst 
• Aktiv markedsføring av speiderbevegelsen  
• Styrking av eksisterende speidergrupper gjennom vekst i alle ledd 
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3 Hvordan bruke strategisk plan i det daglige speiderarbeidet 
 
NSFs strategiske plan og de strategiske satsingsområdene er ment å være til hjelp i det daglige 
arbeide i den enkelte gruppe. De skal hjelpe til å sette fokus på viktige områder i 
speiderarbeidet.  
 
Heftet ”Slik setter gruppen sine egne mål” kan hjelpe gruppen til å sette sine egne mål basert 
på NSFs strategiske områder og konkrete mål. Innholdet i målene kan være forskjellige fra 
gruppe til gruppe og krets til krets. Men innholdet i den strategiske planen er tenkt slik at alle 
skal kunne finne noe de er gode på og forsterke dette, og finne områder som det går an å 
forbedre.  Dette ligger innbakt i arbeidsmetoden i heftet ”Slik setter gruppen sine egne mål”.   
 
Eksempler for den enkelte gruppe og krets, samt forbundet sentralt kan bli funnet i forslag til 
tiltak for å nå arbeidsmålene for perioden 2005-2006, som presenteres i sak 5.  
 
4     Vedtak 
 
Speiderstyret anbefaler Speidertinget å gjøre følgende vedtak: 
 

Som strategiske satsningsområder for perioden 2005 til 2008, gjeldende fra 1. januar 
2005, vedtas: 

 
A) Tropp 
B) Friluftsliv/villmarksliv 
C) Samfunnsengasjement 
D) Vekst 
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SAK 5. ARBEIDSPLAN FOR 2005 OG 2006               
 
5.1 Bakgrunn. 
 
Speidertinget 2000 vedtok å legge en rullerende strategisk plan til grunn for langtidsplanleggingen i 
Norges speiderforbund. 
 
Det skal fastsettes operative mål for hvert av de strategiske områdene som Speidertinget vedtar. 
Speidertinget 2000 godkjente at disse operative målene fastsettes av Speiderstyret etter forutgående 
høring på Speidertinget. Det legges opp til dette også denne gangen.  
 
Forbundets sentrale arrangementer skal være et viktig virkemiddel for å nå de mer langsiktige målene 
som organisasjonen har satt seg. I likhet med forrige gang inviteres Speidertinget til å vedta de mer 
overordnede rammer for arrangementer i form av hovedtema og målgruppe, mens en lar 
Speiderstyret/Komite speiding avgjøre hvilke arrangementer som best oppfyller dette. Dette gir 
nødvendig fleksibilitet med tanke på å vurdere om de arrangementer en i dag tilbyr (som for eksempel 
KROMS, NORLED, Rover 5-kamp, osv) er de mest hensiktsmessige, eller om en skal forsøke å 
utvikle andre typer arrangementer som i større grad kan føre til at en når målene. En slik modell støttes 
også av Komité speiding. 
 
5.2 Arbeidsmål for 2005 og 2006 
 
I forbindelse med overgangen fra faste 4-årige langtidsplaner til rullerende strategiske planer vil det 
være naturlig at det er Speiderstyret som vedtar de konkrete arbeidsmålene for 2-års perioden, basert 
på den strategiske planen  og de definerte satsningsområder som Speidertinget vedtar. Speiderstyret 
legger derfor i denne saken fram en foreløpig skisse til arbeidsmål for perioden 2005 og 2006 til 
diskusjon på Speidertinget. Speiderstyret vil senere utarbeide de endelige arbeidsmålene for denne 
perioden, og hvor det vil bli tatt hensyn til de vedtak og innspill som blir gjort av Speidertinget. 
 
I vedlagte skisse er det foreslått operative arbeidsmål ved periodens slutt for hver av de tre strategiske 
områdene i den strategiske planen (Tropp, Friluftsliv/villmarksliv, Samfunnsengasjement). Dette er 
mål som skal være nådd ved utgangen av planperioden (2006). Speiderstyret vil senere bryte dette ned 
med delmål for det enkelte år. 
 
Speiderstyrets forslag til vedtak: 
 
Arbeidsmål for 2005 og 2006 tas til orientering 
 
Speiderstyret innstiller: 
 
Forslaget vedtas. 
 
5.3 Sentrale arrangementer for 2005 og 2006 
 
Det vises til eget oppsett. 
 
Speiderstyrets forslag til vedtak: 
 
Rammer for forbundets sentrale arrangementer for 2005 og 2006 vedtas. 
  
Speiderstyret innstiller: 
Forslaget vedtas. 

Behandles som 
eget punkt under 
Påvirkningstorget 
på lørdag 
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5.2 STRATEGISK PLAN OG ARBEIDSMÅL FOR 2005 – 2006 
 

Forslag til tiltak for å bidra til å nå målene og i hvilket organisasjonsledd de må 
gjennomføres 

Strategiske områder Forslag til mål ved 
periodens slutt 

Forbundet sentralt Kretser Grupper 
1. Alle grupper bruker 

treningsprogrammet 
 

• Bruk av treningsprogrammet 
integreres i alle sentrale 
arrangementer 

• Fokusere på treningsprogrammet 
gjennom Speideren 

• Arbeide for et SpeiderBasen 
stadig kommer med nye idéer 

• Måler suksessoppnåelse gjennom 
årsrapporteringen 

• Sørger for at kretsen har 
en stab superbrukere 

• Holder opplærings-
samlinger for gruppene 

• Motiverer gjennom å 
bruke 
treningsprogrammet på 
kretsarrangementer 

• Bruker 
treningsprogrammet i 
gjennomføring av turer 
og arrangementer 

• Sørger for at alle 
ledere i enhetene får 
anledning til å delta på 
kretspresentasjoner. 

• Motiverer speidere og 
ledere til å bruke 
SpeiderBasen 

• Komme med innspill 
til stoff i 
SpeiderBasen. 

A) Tropp 
- Opplevelser 
- Førerpatrulje / 

patruljearbeidet 
- Attraktivt for ledere 
- Medvirkning 
- Kvalitet 

2. Alle tropper benytter 
lederressurser under 26 
år 

• NSF utarbeider en beskrivelse av 
realkompetanse og sørger dermed 
for en statusheving 

• NSF tilbyr unge ledere deltagelse 
på nasjonale og internasjonale 
arrangementer (delegater på 
nordiske konferanser etc) 

• Revidert ledertrening som 
fokuserer på unge ledere 

• Støtteordning for deltagelse på 
roverarrangementer 

• Egne samlinger for unge 
ledere. 

• Fokus på bruk av unge 
ressurser ved kurs, 
programaktiviteter etc. 

• Aktiv rekruttering av 
ledere på høyskoler og 
universiteter. 

• Sørge for tilbud om 
ledertrening. 

• Sørger for at unge 
ledere får anledning til 
å delta på 
ledertreningen 

• Informere om 
spennende tilbud som 
brekurs etc. 

• Egen strategi for å 
rekruttere unge ledere 
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Forslag til tiltak for å bidra til å nå målene og i hvilket organisasjonsledd de må 
gjennomføres 

Strategiske områder Forslag til mål ved 
periodens slutt 

Forbundet sentralt Kretser Grupper 
3. Antall medlemmer 

mellom 13 – 16 år 
øker. 

• Jobbe for speiding som valgfag 
• Store arrangementer med 

mediaoppmerksomhet 
• Sørge for tips til aktiviteter for 

denne aldersgruppen via nettet. 
• Suksesshistorier i Speideren. 
• Alle grupper som øker med minst 

10 personer i denne 
aldersgruppen blir premiert av 
NSF. 

• Bruk av ungdomsforum 
• Møteplasser for de 

eldste – treffe nye 
• Benytte yngre ledere på 

peff-kurs etc. 
Rollemodeller. 

• Aktive roverlag – 
samarbeid i distrikter 

• Store arrangementer 
med medieopp-
merksomhet 

• Tilbud om opplevelser 
og utfordringer 

• Samarbeide med 
nabogrupper om 
arrangementer for 
denne aldersgruppen 

 

4. Patruljeførere og 
assistenter har reell 
medvirkning på 
troppen drift og 
planlegging. 

• Fokusere på dette gjennom 
Speideren og nettet 

• Fokusere på 
mulighetene for 
samarbeid om 
førerpatruljen. 

• Tilby kurs til 
førerpatruljer og 
patruljeførere/ 
assistenter. 

• Fokus på 
førerpatruljen- 
samarbeid om 
førerpatruljen 

• Aktiv medvirkning i 
programplanlegging 
gjennomføres  

• Gruppen tar i bruk 
”Slik setter gruppen 
mål” 

• Førerpatruljen deltar 
på kurs 

• Patruljeførere og 
assistenter deltar på 
kurs 



                                                                                         

Norges speiderforbund - Speidertinget 2004.   Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5. – 7. november 
Sak 5 – Arbeidsplan for 2005 – 2006                                                     side 4/7 
 

Forslag til tiltak for å bidra til å nå målene og i hvilket organisasjonsledd de må 
gjennomføres 

Strategiske områder Forslag til mål ved 
periodens slutt 

Forbundet sentralt Kretser Grupper 
 5. Alle speidere i tropp 

får tilbud om 
sommerleir hvert år. 

• Tilbud om landsleir på Ingelsrud 
sommeren 2005 (FRI 05). 

• Tilbud om sjøspeiderleir i 2006. 
• Internasjonal Jamborette i 2006 

• Kretsene tilbyr kretsleir 
i 2007, enten alene eller 
i samarbeid med andre 
kretser 

• Kretsene inviterer 
uerfarne grupper og 
ledere til kurs i leirliv i 
forkant av leir. 

• Gruppene starter 
arbeidet med å 
planlegge leir i 2005 
senest høsten 2004 

• Gruppen ser det som et 
gruppeansvar at 
troppen drar på leir 
hver sommer. 

• Vurdere samarbeid om 
leir med nabogrupper 

1. Minst annet hvert møte 
i koloni, flokk, tropp, 
lag holdes ute i friluft 

• Idéer som 71 gr. Nord – 
Robinson – fangene på fortet 
presenteres på nettet. 

• Patruljens uteaktiviteter – hefte 
som utarbeides 

• Suksesshistorier i Speideren 
(Gode tips) 

• Videreutvikling av Speiderbasen 
 
 

• Konkurranse gjennom 4 
årstider. Månedsvinnere 

• Kretsens kurs har 
friluftsliv og 
villmarksliv som viktige 
rammer 

• Gjennom kurs og 
samlinger bygge opp 
motivasjon og positive 
holdninger til utemøter – 
gode og spennende 
opplevelser 

• Villmarkspregede 
aktiviteter 

• Uteliggermerket 
• Familiearrangement 

hvert år 
• Samarbeide med andre 

som har erfaring 

B) Friluftsliv/villmarksliv 
- Friluftsliv som 

opplevelse  
- Friluftsliv som verdi 
- Friluftsliv som 

metode 

2. Hver koloni, flokk, 
patrulje og lag 
gjennomfører minst en 
tur høst, vinter og vår 
hvert år. 

• Tips gjennom treningsprogram, 
Speideren og nettet 

• Måler suksessoppnåelse gjennom 
årsrapporteringen 

• Tilby enmnekurs 
(kveldskurs eller 
helgekurs) 

• Fokusere på dette 
gjennom gruppens 
planlegging av årsplan 
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Forslag til tiltak for å bidra til å nå målene og i hvilket organisasjonsledd de må 
gjennomføres 

Strategiske områder Forslag til mål ved 
periodens slutt 

Forbundet sentralt Kretser Grupper 
1. Gruppene 

gjennomfører en eller 
flere utadrettede 
aktivitet(er) som  
bidrar positivt i 
lokalsamfunnet. 

• Videre progamutvikling innefor 
samfunnsengasjement. 

• Oppdaterte programaktiviteter i 
Speiderbasen 

• Samarbeid med Flyktningerådet  
• Samfunnsprosjekter for rovere 

(Svalbard prosjektet) 
 

• Legge til rette for 
erfaringsutveksling 
mellom gruppene. 

• Legge til rette for 
samarbeid på tvers av 
gruppene der  det er 
naturlig. 

• Gjennomfører eller 
deltar i en eller flere 
aktiviteter som hjelper 
andre  

2. Gruppene er pådrivere 
for et aktivt friluftsliv i 
sitt lokalmiljø 

• Eksempler på 
aktiviteter/arrangementer i 
Speiderbasen 

• Medietrening i kretsene • Fast bålplass etableres 
av alle grupper/tropper 
som har mulighet og 
som andre org./skoler 
kan bruke 

C) Samfunnsengasjement 
    - Være til nytte for 
       samfunnet rundt oss 

- Ansvarstrening 
- Markering av 

standpunkter 
- Profilering 

3. Hver enhet 
gjennomfører årlig 
flere aktiviteter fra 
temaet 
samfunnsengasjement i 
treningsprogrammet. 

• Speideraksjonen 
• Presentasjon av aktuelle 

samfunnsprosjekter gjennom 
Speideren og nettet 

•  

• Emnekurs 
samfunnsengasjement 

• Aktiv bruk av 
treningsprogrammet.  

D) Vekst 
- Nystarting 
- Markedsføring 
- Styrking 
- Større grupper 

1. Nystarting av 
speidergrupper i 
områder med stort 
potensiale for vekst 

• Utarbeidelse av hjelpemidler for 
gjennomføring av strategisk 
analyse av kretser 

• Utarbeidelse av materiell for 
nystarting av grupper  

• Revidert ledertrening som gir 
god ballast for nye ledere. 

• Kretsene gjennomfører 
en strategisk analyse for 
å identifisere de største 
potensialene for vekst. 

• Bistand til oppstart av 
nabogrupper gjennom 
samarbeid om enkelte 
arrangementer. 
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Forslag til tiltak for å bidra til å nå målene og i hvilket organisasjonsledd de må 
gjennomføres 

Strategiske områder Forslag til mål ved 
periodens slutt 

Forbundet sentralt Kretser Grupper 
2. Aktiv markedsføring 

av speiderbevegelsen 
• Fokus på å skape best mulige 

forhold for gruppene gjennom 
påvirkning av myndighetene og 
deres etablering av rammevilkår 

• Arrangere større 
kretsarrangementer med 
medieinteresse 

• Vise seg i lokalmiljøet 
gjennom synlige 
arrangementer 

 

3. Styrking av 
eksisterende 
speidergrupper 
gjennom vekst i alle 
ledd 

• Utarbeidelse av 
markedsføringsmateriell 

• Øke den gjennomsnittlige 
speidertiden gjennom fokus på 
gode, store arrangementer 

• Arrangere gode 
kvalitetsarrangement for 
alle enheter 

• Bistå grupper som satser 
på vekst gjennom 
ledertrening og 
erfaringsoverføring 

• Bruk av 
”Skolestartaksjonen” 
beskrevet i 
Speiderbasen. 

• Satsing på 
lederutvikling fra egne 
rekker 
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5.3 Rammer for Norges speiderforbunds arrangementer i 2005 og 2006 
 
Norges speiderforbund vil for 2005 og 2006 legge følgende rammer til grunn for arrangementer som tilbys kretser, korps, grupper, 
ledere og enkeltmedlemmer: 
 
A. Fellesarrangementer: 2005 2006 
Tiltak som omfatter hele forbundet eller store deler av den. 
 
NSF gjennomfører et fåtall aktiviteter som skal gi 
opplevelser av at mange er med, og som er synlige i 
samfunnet 

• Landsleiren fri:05 
• Felles innsamlingsaksjon 
• Arrangementer som gir god 

profilering av speiding lokalt 
• Arrangementer for spesielle 

målgrupper 

• Felles innsamlingsaksjon 
• Arrangementer som gir god 

profilering av speiding lokalt 
• Arrangementer for spesielle 

målgrupper 

B Sentrale arrangementer:   
Arrangementer hvor kretser og korps sender representanter 
for avgjørelser, rådgivning, opplæring eller deltagelse i 
konkurranser 
 
Møter fastsatt i forbundets lover. 
Kretser og korps tilbys kurs/seminarer innenfor aktuelle 
satsningsområder, slik at de får nødvendig hjelp til å kunne 
støtte opp om arbeidet i grupper og enheter. 

• Sentralt roverarrangement 
• Sentralt 13 - 16 års arrangement 
• NM i speiding 
• To KL/KS-seminarer 
• Nasjonal ledersamling 
• Utdanning og oppdatering av 

ledertrenere og kursledere 

• Sentralt roverarrangement 
• Sentralt 13 - 16 års arrangement 
• NM i speiding 
• KL/KS-seminar 
• Nasjonal ledersamling 
• Utdanning og oppdatering av 

ledertrenere og kursledere 
• Speiderting 
• Roverforum / Speiderforum 

C Individuelle kurs/seminarer/leire:   
Kurs for egenutvikling og opplevelse 
 
Tilbud til enheter, ledere og enkeltmedlemmer 

• Lederkurs på fri:05 
• Trekløver Gilwell Trening 
• Sentrale friluftskurs / emnekurs 
• Leirtilbud på Ingelsrud 

• Trekløver Gilwell Trening 
• Sentrale friluftskurs / emnekurs 
• Leirtilbud på Ingelsrud 
• Internasjonal Jamborette 
• Sjøspeiderleir 
• Nasjonalt rovertilbud (sommer) 
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SAK 6   FORSLAG TIL ENDRINGER I NORGES    
  SPEIDERFORBUNDS LOVER OG RETNINGSLINJER 
 
6.0 INNLEDNING 
 
Speidertinget skal ta stilling til forslag til endring i både grunnregler, lover og retningslinjer.  
 
Endringene foreslått av Speiderstyret er i stor grad knyttet til tidligere opprydning i grunnregler, lover 
og retningslinjer. Totalt sett skal Speidertinget ta stilling til forslag av følgende hovedkarakterer: 
 

• Reelle endringsforslag i grunnregler (krever 2/3 flertall ved behandling på 2 påfølgende møter 
i speiderting) og lover. Endringsforslagene er fremsatt av speidergrupper, krets og 
Speiderstyret (avsnitt 6.1 – 5 forslag). 

 
• Endringer og justeringer i lovene. Speiderstyret har etter den store opprydningen under 

Speidertinget 2003 foreslått noen språklige endringer for å gjøre meningen i lovene helt klare. 
Etter at noen av forslagene ikke gikk gjennom ved forrige møte i speidertinget finner 
speiderstyret det nødvendig med noen mindre justeringer for å sørge for at det ikke oppstår 
misforståelser (avsnitt 6.2 – 7 forslag). 

 
• Endringer som krever annen gangs behandling for å fullføre opprydningen i våre grunnregler, 

endrings- og oppløsningsparagrafer (avsnitt 6.3 – 3 forslag) 
 
• Endringer i to av forbundets retningslinjer. Etter siste lovrevisjon er det delegert til 

Speiderstyret å vedta og/eller endre de fleste av forbundets retningslinjer, med noen få unntak 
hvor denne myndighet ligger hos Speidertinget (avsnitt 6.4 – 2 forslag). 

 
Nedenfor presenteres de forslag til endringer i Norges speiderforbunds grunnregler, lover og 
retningslinjer som er kommet innen den fristen som er fastsatt i lovene. For alle lovforslagene 
presenteres hele den paragraf eller avsnitt som inneholder forslaget. Selve forslaget er uthevet i kursiv. 
 
Der det har vært naturlig for sammenligningens skyld har vi også gjengitt eksisterende lovtekst eller 
retningslinjer i dokumentet. 
 
Hvert av forslagene inneholder følgende elementer: 
 

• Hvilken paragraf eller retningslinjer forslaget gjelder og hvem som fremmer det. 
• Forslagsstillers begrunnelse. 
• Speiderstyrets kommentar dersom forslaget er fremmet av andre enn Speiderstyret. 
• Lovutvalgets kommentar. 
• Speiderstyrets innstilling til vedtak på Speidertinget (Speiderstyret er pålagt å gi innstilling i 

alle saker som skal behandles av Speidertinget). 
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6.1 ENDRINGER AV GRUNNREGLENE  
 
6.1.1 Forslag om endring av Formålsparagrafen 
 
 Endring av § 1-5-1 
 Forslag fra Bø studentspeidergruppe. 
 
 Forslaget lyder: 
 
 § 1-5-1 endres til: 
 
 Norges speiderforbunds mål er å utvikle sine medlemmer til selvstendige og 
 ansvarsbevisste mennesker som kan bidra til å skape en bedre verden.  
 
 Utviklingen skal skje ved hjelp av speidermetoden.  
 
 Forslagsstillers begrunnelse: 
 
 Innholdet i speidermetoden er tidligere vedtatt av Speiderstyret.  Bø studentspeidergruppe 
 mener at den nåværende formålsparagrafen er ufullstendig, da selve formålet med 
 speiderbevegelsen er utelatt, altså hvorfor vi skal utvikle selvstendige og ansvarsbevisste 
 mennesker. Bø studentspeidergruppe viser her til formålsparagrafene til WAGGGS og 
 WOSM, hvor dette ikke er utelatt. 
 
 WAGGGS: Our Mission, to enable girls and young women to develop their fullest 
 potential as responsible citizens of the world. 
 
 WOSM: The mission of Scouting is to contribute to the education of young people, 
 through a value system based on the Scout Promise and Law, to help build a better world 
 where people are self-fulfilled as individuals and play a constructive role in society. This 
 is achieved by: ……. 
 
 Den nåværende paragrafen forteller bare hva vi skal gjøre (utvikle selvstendige og 
 ansvarsbevisste mennesker) og deretter fokuserer den detaljert på hvordan vi skal gjøre det. 
 

…ved 
a) å tilby dem et treningsprogram med vekt på friluftsliv, samfunnsengasjement, internasjonal 
forståelse og opplevelse av speideridealene  
b) å gi dem medbestemmelse og ansvar 
c) å hjelpe dem til en kristen tro 
 
Medlemmer som tilhører en annen religion, utvikler sin tro innen dette religionssamfunnet. 

 
 Dette til tross for vår grunnlegger, Baden-Powells nokså klare formaning: 
 
 ”La oss derfor, på veien mens vi trener våre speidere, holde de høye mål foran oss, og  ikke 
 bli alt for opptatt av skrittene.” (Ledelse i NSF s. 13) 
 
 Videre er denne delen av den nåværende paragrafen uansett moden for utskifting da 
 treningsprogrammet er revidert, og innholdet er dermed blitt delvis feilaktig. 
 Det nye treningsprogrammet fokuserer på menneskets 5 utviklingsområder gjennom 
 programmerkene friluftsliv, samfunnsengasjement, kreativitet, vennskap og livskvalitet  
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 Speidermetoden er definert som begrep av både NSF (Speiderstyret sak 14/03) og 
 WOSM (Handbook for leaders of the scout section, WOSM 2002, The essential 
 characteristics of scouting etc. ) og forklarer hvordan speiding bør drives.  
 
 Vi mener derfor at setningen ”Utviklingen skal skje ved hjelp av speidermetoden.” i 
 forslaget til ny paragraf 1-5-1 vil dekke hvordan - delen; punkt a), b) og c) i den 
 nåværende formålsparagrafen. I tillegg gjør denne ”forkortelsen” at formålsparagrafen  blir 
 mer dynamisk med tanke på framtidige revisjoner av treningsprogrammet. 
 
 BøSSG mener videre at denne endringen vil styrke NSF som en målstyrt barne- og 
 ungdomsorganisasjon.  
 
 Norges speiderforbund er en målstyrt organisasjon (Ledelse i NSF s. 83.)  
 
 Den nåværende formålsparagrafen er vanskelig tilgjengelig for barn og det blir lett å miste 
 målet når man ikke forstår det. BøSSG tror den foreslåtte paragrafen vil være mer anvendelig 
 og forståelig for barn og unge. Dette tror vi igjen vil føre til at  paragrafen vil bli mer kjent og 
 brukt. 
 
 Speiderstyrets kommentar:  
  
 Innledningsvis vil Speiderstyret peke på at gjeldende bestemmelser om forbundets mål i våre 
 grunnregler (§§ 1-5-1, 1-5-2 og 1-5-3) ble grundig debattert i flere runder med kretsledere og 
 korpssjefer i forbindelse med lovrevisjonen som startet på Speidertinget 2002 og ble sluttført 
 på Speidertinget 2003. I denne prosessen ble også ordlyden i selve formålsparagrafen (§ 1-5-1) 
 drøftet, uten at det kom frem momenter eller forslag om endringer av den. Teksten i de øvrige 
 to bestemmelsene om forbundets mål (§§ 1-5-2 og 1-5-3) ble imidlertid endret og utformet i 
 samarbeid med kretser og korps. Formålsparagrafen ble med andre ord vedtatt på to 
 påfølgende speiderting.  
 
 Bø studentspeidergruppe peker på at dagens formålsparagraf er meget konkret i  hvordan 
 speiderarbeidet skal drives og ikke forteller hvorfor. 
 
 Speiderstyret mener at innledningen her er klar nok. Speidingen skal skape selvstendige og 
 ansvarsbevisste mennesker. Dette er idealer som i Norge står på selvstendig basis og det har en 
 egenverdi. I norsk kontekst i dag er det naturlig  at selvstendige og ansvarsbevisste mennesker 
 vil være med å skape en bedre verden. 
 
 Bø SSG vil også fjerne de konkrete punktene i formålsparagrafen. De vil i stedet ta inn at 
 ”Utviklingen skjer gjennom speidermetoden.” De peker også på at treningsprogrammet er 
 revidert, slik at punkt a): ” å tilby dem et treningsprogram med vekt på friluftsliv, 
 samfunnsengasjement, internasjonal forståelse og opplevelse av speideridealene” derfor bør 
 endres. 
 
 Speiderstyret mener at det er viktig at formålsparagrafen er konkret, både for interne og ikke 
 minst for eksterne lesere. Dagens formålsparagraf gir en opplistning som gir et mye bedre 
 bilde av speidingen enn hva en henvisning til Speidermetoden vil gi. ”Speidermetoden” er et 
 internt begrep som er lite kjent  utenfor organisasjonen. Speidermetoden er definert av 
 Speiderstyret som en operativ beskrivelse av rammene for forbundets arbeid med program og 
 ledertrening, og kan siden også endres av Speiderstyret. Det er derfor unaturlig å knytte 
 grunnreglene og formålsparagrafen til dette begrepet. 
 
 Når det gjelder punkt a i formålsparagrafen, så viser det til treningsprogrammet. 
 Punktene som er nevnt – friluftsliv, samfunnsengasjement, internasjonal forståelse og 
 opplevelse av speideridealene er kjernepunktene i speidingen og dermed treningsprogrammet. 



Norges speiderforbund - Speidertinget 2004.         Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5. – 7. november  
Sak 6 – Forslag til endringer i Norges speiderforbunds lover og retningslinjer                           side 4/18 
 

 Det er riktig at treningsprogrammet er bygget opp med fem programmerker etter 
 utviklingsområder, men formålsparagrafen forsøker ikke å skildre programmets oppbygging, 
 men hovedinnholdet i programmet. Dette kan man også se ved at det tidligere 
 treningsprogrammet heller ikke var bygget opp rundt de fire områdene som er nevnt i punkt a. 
 
 Lovutvalgets kommentar: 
 Ingen lovtekniske kommentarer. 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas ikke 
 
6.1.2 Forslag om endring av Formålsparagrafen 
 
 Endring av § 1-5-1, bokstav c. 
 Forslag fra 1. Bekkelaget speidergruppe  
 
 Forslaget lyder: 
 
 Norges speiderforbunds mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og 
 ansvarsbevisste mennesker ved 
 … 
 c) å hjelpe dem til å bli bevisst og utvikle sitt livssyn 
 
 Gjeldende § 1-5-1 c: 
 Norges speiderforbunds mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og 
 ansvarsbevisste mennesker ved 
 … 
 c) å hjelpe dem til en kristen tro 
 
 Forslagsstillers begrunnelse: 
 
 Se samlet begrunnelse under 6.1.4. 
 
 Speiderstyrets kommentar: 
  
 Speiderstyret viser til sine kommentarer til forslagene nr.  6.1.1 og 6.1.3. 
 
 Bestemmelsene i Formålsparagrafen bør reflektere det faktum at speiderbevegelsen 
 bygger på et religiøst grunnlag, og at medlemskapet krever en religiøs tilknytting. 
 Gjeldende ordlyd i Formålsparagrafen er med å tydeliggjøre denne religiøse forankringen. 
 
 Lovutvalgets kommentar: 
 Ingen lovtekniske kommentarer 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas ikke 
 
6.1.3  Forslag om endring av bestemmelse om religiøst forankring 
 
 Endring av § 1-5-2 
 Forslag fra 1. Bekkelaget speidergruppe  
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 Forslaget lyder: 
 
 Speiding er en internasjonal, ideell bevegelse. Arbeidet baseres på kultur og 
 verdigrunnlag i det enkelte land. I Norge bygger speiderarbeidet på et kristent 
 verdigrunnlag. 
 
 Forbundet vil gi medlemmene forståelse for de verdiene vårt samfunn er bygget på, og for 
 egen og andres tro, samt gi den enkelte mulighet til å utvikle sitt livssyn. 
 
 Dersom alle medlemmene i en gruppe tilhører samme livssynsamfunn, kan speidingen 
 baseres på dette livssynet. 
 
 (Bl.a. i Belgia har de flere valgmuligheter når det gjelder speiderløftet. Dette kan være en god 
 ordning, slik at vi beholder tradisjoner, men likevel åpner for at man også skal ha en mulighet 
 til å være speider i perioder der man er sterkt i tvil om guds eksistens eller dersom man tror på 
 andre/flere guder:) 
 
 Gjeldene § 1-5-2: 
 Speiding er en internasjonal, ideell og religiøs bevegelse. Arbeidet baseres på religionen i det 
 enkelte land. I Norge bygger speiderarbeidet på et kristent grunnlag. 
 
 Forbundet vil gi medlemmene forståelse for kristen tro og kristne grunnverdier, og gi den 
 enkelte mulighet til å utvikle sin tro. 
 
 Medlemmer som tilhører et annet religionssamfunn enn det kristne, kan være speidere uten at 
 den kristne del av målsettingen skal omfatte dem i større grad enn de selv og deres foresatte 
 ønsker. Har alle medlemmene i en gruppe en slik tilknytning, legges deres religion til grunn 
 for gruppens speiderarbeid. 
 
 Forslagsstillers begrunnelse: 
 
 Se samlet begrunnelse under 6.1.4. 
 
 Speiderstyrets kommentar: 
 
 Det å anerkjenne en makt høyere enn mennesket er sentralt i speidingen. Speiderstyret mener 
 det er viktig at grunnreglene slår fast at speiderbevegelsen er religiøs, og at medlemskap 
 krever en religiøs tilknytting. Speiderlovens § 1 sier at en speider er ”åpen for Gud og hans 
 ord”, og det er dette som her konkretiseres. Her poengteres det  at vi ikke krever trosbevis av 
 medlemmene, men at vi skal gi medlemmene forståelse  for kristen tro og kristne grunnverdier, 
 samt at den enkelte skal få mulighet til å utvikle sin tro. 
 
 § 1-5-2 ble endret i forbindelse med den store lovrevisjonen på Speidertingene i 2002 og 2003. 
 Ordlyden ble utarbeidet i tett dialog med kretser og korps, og ble vedtatt mot 4 stemmer. 
 Bestemmelsen slår fast både at speidingen er internasjonal, ideell og religiøs. Den slår klart 
 fast at det er mulighet for at andre religioner kan representeres  innenfor Norges 
 speiderforbund. Det gis også en forklaring på hvordan religionstilknyttingen skal være, enten 
 for enkeltindivider eller for større grupper.  
 
 Forslagsteksten utvider begrepene, slik at det etter forslaget ikke er nødvendig med noen 
 religiøs tilknytting. Den alminnelige forståelsen av begrepet livssynssamfunn omfatter også 
 organisasjoner som er utrykkelige ikke-religiøse, slik som for eksempel  Human-Etisk 
 Forbund. Speiderstyret ønsker ikke denne utvidelsen, men mener det er  viktig å ha den 
 religiøse tilknyttingen.  
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 Lovutvalgets kommentar: 
 Ingen lovtekniske kommentarer. 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas ikke.  
 
6.1.4 Forslag om endring av Speiderløftet 
 
 Endring av § 1-7 
 Forslag fra 1. Bekkelaget speidergruppe  
 
 Forslaget lyder: 
 
 Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet, som 
 lyder: 
 
 ”Jeg lover etter beste evne å arbeide mot mine idealer, hjelpe andre og leve etter 
 speiderloven” 
 
 eller 
 
 ”Eg lovar etter beste evne å arbeide mot mine ideal, hjelpe andre og leve etter speiderlova” 
 
 Alternativt forslag til ny § 1-7: 
 Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet, som 
 lyder: 
 
 ”Jeg lover etter beste evne å være et godt medmenneske, hjelpe andre og leve etter 
 speiderloven” 
 
 eller 
 
 ”Eg lovar etter beste evne å vere eit godt medmenneske, hjelpe andre og leve etter 
 speiderlova” 
 
 Gjeldende § 1-7 
 Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet, som 
 lyder: 
 
 Jeg lover etter beste evne å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven. 
 
 eller 
 
 Eg lovar etter beste evne å tene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderlova. 
 
 Forslagsstillers begrunnelse: 
 
 Samlet begrunnelse for forslagene fra 1. Bekkelaget speidergruppe (forslagene nr. 6.1.2, 6.1.3 
 og 6.1.4) 
 
 Bakgrunnen for endringene er at vi har observert følgende 
 

1. Dårlig konsistens i dagens regler 
2. Speiderforbundet virker lite åpent for speidere som har et annet livssyn enn det 
 kristne. 
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3. Praksis i dag avviker fra vedtektene i flere grupper 
4. Mange grupper unngår å fokusere på religion og etikk for å unngå å støte noen. 
5. Det har blitt uttrykt bla. på meningsfella at for eksempel speiderløftet ikke betyr noe, 
 det er kun en tradisjon som ingen egentlig tenker over lengre. 
6. Verdi, etikk og livssynaspektet har mistet fokus i mange grupper. 

 
1.) I § 1-2 står det ”forbundet er åpent for gutter og jenter uten hensyn til religion,…”, 

dette synes vi er bra. Vi synes dette stemmer dårlig med at målet er § 1-5-1 å hjelpe 
medlemmene til en kristen tro. Og med speiderløftet i § 1-7 ”Jeg lover etter beste evne 
å tjene Gud” 
 
I § 1-5-1 står det ”Norges speiderforbunds mål er å utvikle medlemmene til 
selvstendige og ansvarsbevisste mennesker ved […] c) å hjelpe dem til en kristen tro.” 
Selvstendige og ansvarsbevisste mennesker bør selv komme frem til den tro som er 
riktig for dem, og speiderforbundet bør heller ha som oppgave å utfordre speiderne i 
deres tro, og vise at det er ulike muligheter. Mange vil nok likevel komme frem til en 
styrket kristen tro som de har et selvstendig og ansvarsbevist forhold til. 

 
2.) Vi er fortsatt veldig fornøyd med § 1-2 som gir uttrykk for at speidere har høy 

toleranse for mennesker med annen bakgrunn enn dem selv, og at alle mennesker er 
like mye verdt. 
Men når vi leser lengre ned i grunnreglene føler vi ikke at speiderforbundet er spesielt 
inkluderende. Medlemmer som ikke er kristne er hele tiden definert som unntak. Slik 
vi oppfatter § 1-5-2 tredje del ”Medlemmer som tilhører et annet religionssamfunn 
enn det kristne, kan være speidere uten at den kristne del av målsetningen skal omfatte 
dem i større grad enn de selv og deres foresatte ønsker. Har alle medlemmene i en 
gruppe en slik tilknytning, legges deres religion til grunn for gruppens arbeid.” Kan 
for eksempel muslimer få fritak fra en del arrangementer der det kristne budskapet er 
fremtredende. Vi ønsker å endre det slik at ingen blir fritatt fra aktiviteter og dermed 
kan føle seg utenfor. Vi ønsker at alle speidere skal delta i ulike livssyns aktiviteter, 
slik at alle får et innblikk i de ulike livssynene og forhåpentligvis en større forståelse, 
respekt og toleranse for mennesker som har ulike livssyn. Det er selvsagt ikke noe 
krav om å bekjenne seg til de ulike livssynene, kun å delta og observere. Det bør 
legges opp til at de som for eksempel ønsker å be, eller synge lovsanger kan gjøre det, 
men at det blir opp til den enkelte speider om han vil delta eller observere. 

 
3.) I noen grupper er det så mange som ikke regner seg som kristne at de finner det 

vanskelig å for eksempel arrangere scoutsown, eller ta opp verdispørsmål. Jeg har 
snakket med flere speidere som mener at det ikke er noe problem for dem at speideren 
er kristen/religiøs, for det er ikke noe fokus på det i den daglige speidingen uansett. 
Flere uttrykker at det spiller ingen rolle for dem hvordan speidingen er ment å være 
for de har funnet ut hvordan de ønsker å ha det i gruppen sin. 

 
 Vi synes at speiding bør være mest mulig det samme over hele Norge og at du skal 
 vite hva du sender ungene dine til. For å vite om du ønsker å la barna dine gå i 
 speideren kan du lese forbundets grunnregler for å vite hva vi står for. Derfor er det 
 viktig at grunnreglene gjenspeiler det som faktisk er speiding i Norge. 
 
4.) Vi har opplevd å ha både speidere og småspeidere som føler at kristendommen blir 

tred nedover hodet på dem, og som har alle piggene ute og føler at de blir misjonert 
for så fort noen nevner religion. Speideren bør ikke oppfattes som en 
misjonsorganisasjon. Speideren bør oppfordre til å tenke selv, og respektere det andre 
mener og tror på. 
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5.) Selv om de fleste speiderne ikke har lest vedtektene til Norges speiderforbund, har 
alle i hvert fall avgitt speiderløftet. Vi mener det er problematisk å ”love etter beste 
evne å tjene gud” dersom du egentlig er svært usikker på om det finnes noen gud. 
Særlig overfor de minste speiderne føler vi at vi lurer dem til å si noe de egentlig ikke 
skjønner. Og når de blir eldre og forstår hva det betyr, og kanskje har fått et mer 
bevisst forhold til egen tro ønsker de kanskje ikke å avlegge speiderløftet lengre. Men 
alle må avlegge speiderløftet, ellers får du ikke være med i speideren. Og når man 
allerede har vært med i mange år, og fått et godt forhold til gruppen sin har man ikke 
lyst til å slutte. Dermed presser Norges speiderforbund indirekte medlemmer til å 
lyve. 

  
6.) Vi tror at det er nødvendig å endre reglene for at verdi, etikk og livssynaspektet ikke 

skal forsvinne. For at det skal være mulig å diskutere og ta opp verdi, etikk og 
livssynspørsmål må det finnes flere ulike løsninger. Dersom det er gitt at 
kristendommen er det eneste riktige er det jo ikke nødvendig å snakke mer om det. Vi 
ønsker at den enkeltes livssyn skal være i kontinuerlig utvikling og at den enkelte skal 
bli utfordret i sitt syn, slik at han får et mer bevisst forhold til sine verdier. 

 
 Speiderstyrets kommentar: 
  
 Speiderstyret ønsker innledningsvis sterkt å understreke det første leddet i speiderloven – 
 nemlig ”etter beste evne”. Vi mener dette kanskje har fått for liten fokus i debatten rundt 
 speiderløftet. Speiderløftet er med andre ord ikke noe absolutt krav, men noe å streve etter. 
 Det er også en påminnelse om at ingen er fullkommen,  men at alle før eller siden feiler. 
 
 Speiderstyret mener sterkt at ”Gud” fortsatt må være med i speiderløftet. Den religiøse 
 forankringen er en viktig del av speidingen, og dette må komme til syne i speiderløftet.  
 
 Speiderstyret er imidlertid enig i at tiden kanskje er moden for en annen ordlyd enn ”å 
 tjene”. Dette er en gammel ordlyd som ikke er mye brukt i dag. Det virker derfor 
 unaturlig for speidere å si dette. 
 
 Det religiøse aspektet er ellers nevnt i speiderlovens § 1: En speider er åpen for Gud og hans 
 ord. I forklaringen til Speiderloven (hentet fra Speiderbasen) står det blant annet:  
 

  ”Å være åpen for Gud er å gi Gud en ærlig sjanse. Det kan du gjøre ved å lese i 
 bibelen, være med på gudstjeneste i kirken og lytte oppmerksomt når dere har 
 andakt i troppen, patruljen eller andre steder.  Du kan også be til Gud og 
 snakke med Han slik som du snakker med en god venn”. 
 

 Det har gjennom revisjonen av formålsparagrafen vært åpnet diskusjoner om det å være åpen 
 for Gud og hans ord er det samme som å ”tjene Gud”, eller om det å ”tjene Gud” er et sterkere 
 løfte. Diskusjonene har ikke fått noe entydig svar, det er de som mener at det er et sterkere 
 løfte, og de som mener at det å ”tjene Gud” betyr at man skal være åpen for Gud og hans ord. 
 
 Diskusjonen om ”å tjene Gud” er det samme som å være ”åpen for Gud og hans ord” er også 
 blitt diskutert på Meningsfella på våre hjemmesider det siste året. Speiderstyret  har hatt 
 temaet oppe som en intern diskusjon og det var et av hovedpunktene i et intervju med 
 Speidersjefen høsten 2003. På Grillaften med Speidersjefen og Generalsekretæren på Nasjonal 
 Ledersamling våren 2004 var også dette et sentralt tema. 
  
 Ut i fra disse vurderinger ønsker Speiderstyret derfor å fremme et alternativt forslag til ordlyd i 
 Speiderløftet som ivaretar det viktige religiøse aspektet ved speidingen, men som samtidig 
 ikke er så rigid som dagens ordlyd. Se sak 6.1.5. 
 



Norges speiderforbund - Speidertinget 2004.         Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5. – 7. november  
Sak 6 – Forslag til endringer i Norges speiderforbunds lover og retningslinjer                           side 9/18 
 

 Lovutvalgets kommentar: 
 
 Forslagets henvisning til ”mine idealer” viser ikke til forbundets eller andre felles 
 idealer/verdier. Dette leddet i løftet får derfor lite innhold. For øvrig ingen lovteknisk 
 kommentar. 
 
 Speiderstyrets innstilling: 
 Forslaget vedtas ikke 
  
6.1.5 Forslag om endring av Speiderløftet 
 
 Endring av § 1-7 
 Forslag fra Speiderstyret 
 
 Forslaget lyder: 
 
 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 speiderlova”. 
 
 Forslagsstillers begrunnelse: 
 
 Dette løftet vil la oss beholde den religiøse tilknytningen i speiderløftet, samtidig som 
 ordlyden i speiderløftet og speiderloven er lik. Vi tror også at dette vil kunne være med å 
 tydeliggjøre og forsterke det religiøse aspektet i speidingen. NSFs egenart vil også være 
 ivaretatt – vi får presentert at NSF har en religiøs tilknytning, samtidig som vi er åpne for 
 mange, fra de som undrer og tviler til de som har sterk tro. 
 
 Det er viktig at alle endringer i forbundets grunnregler er forankret i en bred prosess i hele 
 organisasjonen. Dette gjelder også endring av Speiderløftet. Speiderstyret vil derfor initiere en 
 slik prosess fram mot neste ordinære møte i Speidertinget i 2006. Dersom det i løpet av en slik 
 prosess kommer fram enighet om alternative forslag til ordlyd enn det Speiderstyret foreslår 
 her, er Speiderstyret positive til at dette fremmes som alternative forslag på neste Speiderting.  
 
 Lovutvalgets kommentar: 
 Ingen lovtekniske kommentarer. 
 
 Speiderstyrets innstilling: 
 Forslaget vedtas. 
 
6.2 ENDRINGER AV FORBUNDETS LOVER 

6.2.1 Endring av gruppetingets møter 
 
 Endring av § 2-2-2 
 Forslag fra Kløfta 1. speidergruppe  
 
 Forslaget lyder: 
 



Norges speiderforbund - Speidertinget 2004.         Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5. – 7. november  
Sak 6 – Forslag til endringer i Norges speiderforbunds lover og retningslinjer                           side 
10/18 
 

Gruppetinget skal ha minst ett møte i året, og innkalles med minst en ukes varsel av 
gruppeleder, eller når minst 1/3 av gruppetingets medlemmer krever det. 
 
Forslagstillers begrunnelse: 
 
§ 2-2-2 endres ved at krav til antall møter reduseres fra to til ett. 
Det bør være opp til den enkelte gruppe hvordan den organiserer arbeidet så lenge ansvaret er 
klart definert i § 2-2-3. 
 
Speiderstyrets kommentar: 

  
Gruppetinget er en viktig arena og et av stedene hvor våre speidere skal oppleve aktiv 
deltagelse i demokratiske prosesser. Speidertinget endret i 2003 kravet til antall gruppeting i 
løpet av et år fra 4 til 2. Etter Speiderstyrets oppfatning bør 2 gruppeting fortsatt fungere som 
et minstekrav for at vi skal sikre en viss medbestemmelse i våre speidergrupper. Alternativet 
blir fort at rene lederfora alene tar viktige avgjørelser underveis i speideråret. Med et 
minimum på 2 møter i året, sikrer vi forhåpentligvis at speidere og rovere blir med i viktige 
beslutningsprosesser som aktivitetsplaner, prioriteringer og valg. I mange speidergrupper 
behandles noe av dette på våren og resten på høsten. 
 
Det er videre Speiderstyrets oppfatning at speidertinget gjennom å opprettholde kravet om 
minimum 2 gruppeting i året sender et viktig politisk signal om at speider- og 
rovermedvirkning er viktig i våre grupper. 

 
Lovutvalgets kommentarer: 
Ingen lovtekniske kommentarer. 
 
Speiderstyret innstiller: 

 Forslaget vedtas ikke 

6.2.2 Endring av benevnelsen ”gruppetingets årsmøte” 
 
 Endring av § 2-2-3 
 Forslag fra Kløfta 1. speidergruppe  
 
 Forslaget lyder: 
 

§ 2-2-3 endres ved at ordet "årsmøte" slettes. Formuleringen av første linje blir da 
"Gruppetinget skal i løpet av året behandle" (Tidligere: Gruppetingets årsmøte skal 
behandle). 

 
Forslagstillers begrunnelse: 
 
Arbeidsplan og budsjett bør behandles på høsten hvis disse skal følge kalenderåret, ikke to til 
tre måneder inn i året. Gruppekontingenten må meldes inn til NSF i god tid før utsendelse av 
kontingentkravene. Regnskap må godkjennes så snart det er ferdig, bl.a. av hensyn til 
offentlige stønadsordninger som krever vedlagt regnskap og evt. også årsrapport. Regnskapet 
er normalt for kalenderåret og må da godkjennes i perioden februar-april. Det vil derfor være 
vanskelig for gruppene å følge lovene på dette punktet. Endringen bringer også § 2-2-3 i 
samsvar med § 2-3-4 der det ikke er krav om at det er kretstingets årsmøte som behandler de 
enkelte punktene. 
 
 
 



Norges speiderforbund - Speidertinget 2004.         Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5. – 7. november  
Sak 6 – Forslag til endringer i Norges speiderforbunds lover og retningslinjer                           side 
11/18 
 

Speiderstyrets kommentar: 
 
Speiderstyret er enige i at § 2-2-3 og § 2-3-4 bør være i samsvar og støtter forslaget.. 

  
Lovutvalgets kommentarer: 
Ingen lovtekniske kommentarer. 
 

 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas 

6.2.3 Forslag om definering av begrepet rover 
 
 Endring av § 2-2-11 
 Forslag fra Speiderstyret 
 

Forslaget lyder: 
 

I roverlag skal alle ledere velges på medlemsmøte for ett år om gangen. Det innkalles til 
lagsmøte med minst en ukes varsel av lagleder, eller når minst 1/3 av roverlagets medlemmer 
krever det. Roveralder i Norges speiderforbund er begrenset oppad til medlemmer som er 25 
år eller yngre ved utgangen av kalenderåret.   
 
Forslagstillers begrunnelse: 
 
Rovere er omtalt flere steder i vårt lovverk, uten at det er definert hva vi mener med en rover. 
Speiderstyret mener at enheten rover først og fremst skal være et tilbud til speidere som er 
ferdige med ungdomsskolen, men som ennå ikke ønsker å bli ledere (Eller ønsker et samvær 
med speidere på samme alder i tillegg til å være ledere). Den nye definisjonen vil være i 
samsvar med aldersgrensen for rovere i WOSM.  
 
Aldersgrensen er ikke ment som et hinder for at eldre medlemmer av NSF skal kunne delta på 
roverarrangementer eller med roverarbeid dersom det er ønskelig. Aldersgrensen er ment som 
en definisjon i sammenheng med våre lover for å markere hvem roverlaget er for, og dermed 
hvem som skal ha myndighet til å bestemme i et roverlag. Dette sikrer at det er den tiltenkte 
målgruppen som sitter med myndigheten i sin egen enhet. Formuleringen av alder er i størst 
mulig grad i samsvar med tilsvarende formulering i § 2-5-1.  
 
Lovutvalgets kommentarer: 
 

 Forslagets tekst fremstår som vag og kan skape tolkningsproblemer. Vår naturlige tolkning av 
 forslaget innebærer at: 

• Personer over 25 år har ikke stemmerett på roverlagets møter. 
• Personer over 25 år kan ikke velges som roverrepresentant til kretsting, 

roverforum eller som representant for roverforum til speidertinget. 
• Ettersom begrunnelsen er vanskelig tilgjengelig i ettertid antar lovutvalget at 

bestemmelsen vil kunne bli feiltolket slik at konflikter rundt utestengelse av 
medlemmer over 25 år vil kunne oppstå. 

 
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas 
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6.2.4 Forslag om endring av gruppens representasjon til kretstinget. 
 
 Endring av § 2-3-2 
 Forslag fra Romsdal og Nordmøre krets 
 

Forslaget lyder: 
 
Tillegg til § 2-3-2, 2. ledd 
Gruppenes representanter til kretsting: 
Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynt 10.betalende medlem i henhold til 
siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Dersom gruppen har valgt 
gruppeassistent er denne vararepresentant for gruppeleder. 
Minst 1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere.  Dersom gruppen ikke 
har slike representanter, mister gruppen disse stemmene.  
 
Forslagstillers begrunnelse:  
 
Etter revisjonen av NSF's lover i 2002 og 2003, er det sikret speider- og roverrepresentasjon i 
gruppetinget og i speidertinget. For kretstinget derimot, ble "sikringen" av speider- og 
roverrepresentasjon fjernet ved lovrevisjonen. For Romsdal og Nordmøre krets synes dette 
som et paradoks, og noe vi ikke kan se noe god begrunnelse for. Gruppetinget består nå av alle 
medlemmer fra og med det kalenderår de fyller 15 år, samt en representant for hver påbegynt 
10. betalende medlem blant speidere i tropp som ikke fyller 15 år eller mer i løpet av 
kalenderåret. I speidertinget er speidere og rovere representert med representanter fra 
speiderforum og roverforum. I tillegg skal kretser/korps som kan velge 2 eller flere 
representanter til speidertinget, ha minst en representant som er 25 år eller yngre.  
 
Før revisjonen av lovene, sikret gammel § 4-3-1 i lovene speider- og roverrepresentasjonen i 
kretstinget med følgende krav til gruppenes representasjon: Speidere/rovere skal utgjøre 1/3 
del, dog minst en representant. 
 
Romsdal og Nordmøre krets synes det må være naturlig og riktig også å sikre speider- og 
roverrepresentasjon i kretstinget. Romsdal og Nordmøre krets vil særlig legge vekt på 
følgende 3 argumenter for den foreslåtte lovendringen: 
 

1. I barne- og ungdomsorganisasjonen NSF, bør speidere og rovere være sikret 
medbestemmelse og innflytelse på alle NSF's organisasjonsnivå, også på kretsnivå. 
Kretstinget diskuterer og gjør vedtak i en rekke saker som har direkte innvirkning på 
speidere og rovere i kretsen. Å sikre at speider og rovere får delta i disse diskusjonene 
og avgjørelsene, er viktig for utviklingen av NSF etter de vedtatte mål og visjoner. 

 
2. Opplæring i demokrati og medbestemmelse er viktige elementer i treningen av våre 

speidere og rovere. Den beste måten å gjøre dette på, er ved "learning by doing" i vår 
egen organisasjon. Deltakelse på kretsting vil gi progresjon i denne treningen i forhold 
til deltakelse på gruppeting.  

 
3. Kretstinget skal velge representanter til speiderforum og roverforum. Ved disse 

valgene er det bare henholdsvis kretstingets speider- og roverrepresentanter som har 
stemmerett. Ved ikke å sikre speider- og roverrepresentasjon, kan kretstinget oppleve 
å ikke kunne velge slike representanter, eller at det eventuelt blir et lite representativt 
valg. 
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Speiderstyrets kommentar:  
 
Speiderstyret er enige i at det er viktig med en god speider- og roverrepresentasjon på 
kretstingene, og støtter derfor forslaget. 

 
 Lovutvalgets kommentarer: 
 Ingen lovtekniske kommentarer 
  
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas  
 

6.2.5 Alternativt forslag om endring av gruppens representasjon til kretstinget. 
 
 Endring av § 2-3-2 (Alternativt forslag gitt at endring i § 2-2-11 ikke går gjennom) 
 Forslag fra Romsdal og Nordmøre krets 
 

Forslaget lyder: 
 
Tillegg til § 2-3-2, 2. ledd: 
Gruppenes representanter til kretsting: 
Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynt 10.betalende medlem i henhold til 
siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Dersom gruppen har valgt 
gruppeassistent er denne vararepresentant for gruppeleder. 
Minst 1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere. Med rovere i denne 
sammenheng menes medlemmer som er 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret 
kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har slike representanter, mister gruppen disse 
stemmene. 

 
Forslagstillers begrunnelse:  
 
Dersom Speiderstyrets generelle forslag om definisjon av begrepet rover ikke får flertall, 
ønsker Romsdal og Nordmøre krets at roverbegrepet defineres i forbindelse med denne 
paragraf, slik at hensikten med kvoteringen ivaretas. 

 
Speiderstyrets kommentar:  
 
Speiderstyret er enige i at det er viktig med en god speider- og roverrepresentasjon på 
kretstingene, og støtter derfor forslaget. 

 
 Lovutvalgets kommentarer: 
 Ingen lovtekniske kommentarer. 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas dersom Speiderstyrets forslag til endring av § 2-2-11 faller. 
 

6.2.6 Redigering. Møte- og talerett på kretstingets møter 
 
 Endring av § 2-3-2  
 Forslag fra Speiderstyret 
 

Forslaget lyder: 
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Fjerning av overflødig setningsdel, § 2-3-2, 4. ledd, slik at ny ordlyd blir: 
Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter. 

 
Eksisterende tekst som foreslås erstattet: 
Kretsstyrets medlemmer og leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på 
kretstingets møter. 

 
Forslagstillers begrunnelse:  
 
Under møte i Speidertinget 2003 valgte speidertinget å opprettholde kretsstyrets medlemmer 
som en del av kretstinget. Dermed ble den foreslåtte setningsdelen overflødig, og for å fjerne 
rom for tvil i vårt lovverk foreslås denne delen tatt ut. 

 
 Lovutvalgets kommentarer: 
 Ingen lovtekniske kommentarer. 
  
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas. 

6.2.7 Redigering. Møte- og talerett på speidertingets møter 
 
 Endring av § 2-5-1  
 Forslag fra Speiderstyret 
 

Forslaget lyder: 
 
Fjerning av overflødig setningsdel, § 2-5-1, 3. ledd, slik at ny ordlyd blir: 
Generalsekretæren og ledere for forbundets hovedkomiteer har møte- og talerett på 
speidertingets møter. 

 
Eksisterende tekst som foreslås erstattet: 
Speiderstyrets medlemmer, generalsekretæren og ledere for forbundets hovedkomiteer har 
møte- og talerett på speidertingets møter. 

 
Forslagstillers begrunnelse:  
 
Under møte i speidertinget 2003 valgte speidertinget å opprettholde medlemmer av 
speiderstyret som en del av speidertinget. De har dermed automatisk møte- og talerett. Dermed 
ble den foreslåtte setningsdelen overflødig, og for å fjerne rom for tvil i vårt lovverk foreslås 
denne delen tatt ut. 

 
 Lovutvalgets kommentarer: 
 Ingen lovtekniske kommentarer. 
  
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas. 
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6.3  FORSLAG SOM FREMMES TIL ANDRE GANGS BEHANDLING I 
 SPEIDERTINGET 
 
6.3.1 Forslag om krav til eventuell oppløsning av NSF 
 
 2.gangs behandling av § 6-1 
 Forslag fra Speiderstyret 
  
 Behandlet første gang på Speidertinget 2003. Det ble avgitt 1 stemme mot og 104 
 stemmer for forslaget 
  
 Forslaget lyder: 
 

Vedtak om oppløsning av forbundet krever 2/3 flertall ved to på hverandre følgende møter i 
speidertinget. Det skal avholdes valg av representanter til speidertinget mellom de to på 
hverandre møtene i speidertinget. I et vedtak om oppløsning skal speidertinget avgjøre 
hvorledes forbundets samlede verdier skal disponeres etter at alle forpliktelser er dekket. 
 
Mottatte gavemidler skal disponeres i tråd med forbundets formål. 
 
Eksisterende tekst som erstattes av ny: 
Vedtak om oppløsning av forbundet krever 2/3 flertall ved to på hverandre følgende 
speiderting. I et slikt vedtak må speidertinget også avgjøre hvorledes forbundets samlede 
verdier skal disponeres etter at alle forpliktelser er dekket. 
 
Forslagstillers begrunnelse:  
 
Dette er annen gangs behandling av denne paragrafen. Setningen om mottatte gavemidler er 
bl.a. inkludert for at givere skal kunne få skattefradrag for gaver gitt til forbundet. 

 
 Lovutvalgets kommentarer: 
 Ingen lovtekniske kommentarer 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas. 
 
6.3.2 Forslag om krav til endring av grunnregler 
 
 2.gangs behandling av § 7-1 
 Forslag fra Speiderstyret 
 
 Behandlet første gang på Speidertinget 2003. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslaget lyder: 
 

Grunnregler: 
For endringer i § 1 (Grunnregler) kreves 2/3 flertall ved to på hverandre følgende møter i 
speiderting før endringene er gyldige. Det skal avholdes valg av representanter til 
speidertinget mellom de to på hverandre følgende møtene i speidertinget. 
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Eksisterende tekst som erstattes av ny: 
 
Disse lover kan endres av speidertinget med 2/3 flertall.  
For endringer i § 1 (Grunnregler), § 17 og § 18 kreves 2/3 flertall ved to på hverandre følgende 
speiderting før endringene er gyldige. 
 
Forslagstillers begrunnelse:  
 
Dette er annen gangs behandling av denne paragrafen. For å sikre intensjonen i å ha to møter i 
speiderting, er den gitte formuleringen foreslått. 

 
 Lovutvalgets kommentarer: 
 Ingen lovtekniske kommentarer 
  
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas. 
 
6.3.3 Forslag om krav til endring av lover 
 
 2.gangs behandling av § 7-2 
 Forslag fra Speiderstyret 
 
 Behandlet første gang på Speidertinget 2003. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslaget lyder: 
 

Lover: 
For endringer i lovene kreves 2/3 flertall i speidertinget. For endringer i § 6, § 7-1 og § 7-2 
kreves 2/3 flertall ved to på hverandre følgende møter i speidertinget før endringene er 
gyldige. Det skal avholdes valg av representanter til speidertinget mellom de to på hverandre 
følgende møter i speidertinget. 
 
Eksisterende tekst som erstattes av ny: 
Disse lover kan endres av speidertinget med 2/3 flertall.  
For endringer i § 1 (Grunnregler), § 17 og § 18 kreves 2/3 flertall ved to på hverandre følgende 
speiderting før endringene er gyldige. 
 
Forslagstillers begrunnelse:  
 
Dette er annen gangs behandling av denne paragrafen. For å sikre intensjonen i å ha to møter i 
speiderting, er den gitte formuleringen foreslått. 

 
 Lovutvalgets kommentarer: 
 Ingen lovtekniske kommentarer 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas. 
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6.4 ENDRING AV RETNINGSLINJER 
 
6.4.1 Retningslinjer for forbundskontingent 
 
 Endring av punkt 3 i retningslinjer for forbundskontingent – Jfr. lovenes § 5-2-1 
 Forslag fra Speiderstyret 
 
 Forslaget lyder: 
 
 Speidere som begynner siste halvår (juli - desember) betaler 1/2 forbundskontingent for det 
 kalenderår de begynner. 50 % av denne tilfaller gruppen. Familierabatt  gjelder ikke for slik 
 kontingent.  
 
 Bestemmelsen gjøres gjeldende fra og med 2005. 
  
 Gjeldende retningslinjer, punkt 3 
 Speidere som begynner siste halvår (juli - desember) betaler 1/2 forbundskontingent for  det 
 kalenderår de begynner. Denne tilfaller gruppen. Familierabatt gjelder ikke for slik kontingent.  
 
 Bestemmelsen gjøres gjeldende fra og med sommeren 1997. 
 
 Forslagsstillers begrunnelse: 
  
 Speidere som melder seg inn i forbundet annet halvår betaler i dag halv forbundskontingent. 
 Denne kontingenten har siden 1997 blitt tilbakeført til gruppene uavkortet.  
 
 Det er imidlertid en rekke direkte utgifter knyttet til disse medlemmene. Dette gjelder betaling 
 av forsikringspremie, produksjon og utsendelse av Speideren og administrative kostnader 
 knyttet til utsending av medlemsgiro og annen oppfølging. Disse kostnadene beløper seg til ca 
 75 – 80 kroner pr. nytt medlem om høsten, og dekkes i dag av forbundet. Hver høst meldes inn 
 rundt 3000 nye speidere, noe som medfører en direkte kostnad for forbundet på mellom 
 225.000 – 240.000 kroner. 
 
 Speiderstyret ønsker med forslaget å få dekket de direkte utgiftene knyttet til nye medlemmer 
 som begynner annet halvår. 
 
 Lovutvalgets kommentarer: 
 Ingen lovtekniske kommentarer 
 
 Speiderstyrets innstiller: 
 Forslaget vedtas 
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6.4.2 Retningslinjer for Lovutvalget 
 
 Endring av retningslinjer for Lovutvalget – Jfr. lovenes § 2-5-6 
 Forslag fra Speiderstyret 
 
 Forslaget lyder: 
   
 Ny tekst: 
 
 Jfr. Lovenes § 2-5-4, tredje ledd. 
  
 1. Lovutvalget konstituerer seg selv 
 
 2. Lovutvalget skal: 

1. Fremme forslag ovenfor Speiderstyret om ajourføring av forbundets lover og 
retningslinjer 

2. Foreta lovteknisk vurdering av alle lovforslag 
3. Avgi uttalelser i lovtolkningsspørsmål 
4. Bistå forbundets organisasjonsledd med lovtekniske uttalelser 

 
 3. Uttalelser fra Lovutvalget oppbevares i et eget presedensarkiv ved   
  Forbundskontoret. 
 
 Gjeldende retningslinjer som erstattes: 
 
 1. Lovutvalget har til oppgave: 
 
  a. å fremme forslag overfor speiderstyret om ajourføring av lovverket. 
  b. å foreta lovteknisk vurdering av alle lovforslag. 
  c. å avgi uttalelser i lovfortolkningsspørsmål. 
  d. å bistå forbundets organisasjonsledd med lovtekniske uttalelser. 
 
 2. Lovutvalget konstituerer seg selv. 
                       (Vedtatt av Speiderstyret 02.11.80.) 
 
 Forslagsstillers begrunnelse: 
 
 Forslaget innebærer ingen realitetsendring i Lovutvalgets oppgaver. Speiderstyret 
 ønsker med forslaget å presisere enkelte punkter. Lovutvalgets sammensetning og valg  av 
 utvalget er beskrevet i lovenes § 2-5-4, tredje ledd, og er derfor ikke tatt med i retningslinjene. 
 
 Alle uttalelser fra Lovutvalget oppbevares i et eget presedensarkiv for senere bruk, og 
 Speiderstyret finner det hensiktsmessig at dette er synliggjort og eksplisitt nedfelt i 
 retningslinjene. 
 
 Retningslinjer om Lovutvalget må vedtas av Speidertinget, slik det er beskrevet i 
 forbundets lover § 2-5-6 
 
 Lovutvalgets kommentarer: 
 Ingen lovtekniske kommentarer 
 
 Speiderstyrets innstiller: 
 Forslaget vedtas 
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Sak 7. Budsjett for 2005, 2006 og langtidsbudsjett  
  for perioden fram til og med 2008 
 
7.0 Prioriterte områder 
 
De strategiske satsningsområdene som Speidertinget vedtar vil være prioriterte områder ved 
fordeling av forbundets ressurser på de ulike budsjettområder. I de foreslåtte driftsbudsjettene 
vil en finne dette i form av styrking av sentrale budsjettposter innen program, ledertrening og 
informasjon. Konkret er det foreslått å videreføre en stiling som medarbeider ved 
Forbundskontoret knyttet til program og ledertrening, og økte ressurser til produksjon av 
materiell etc.  Det er også foreslått å øke bemanningen med en halv stilling på 
informasjonssiden for å styrke forbundets kapasitet og kompetanse på dette viktige området. 
 
Det er foreslått å sette av ekstra midler på flere av budsjettpostene i 2005 for å kunne gjøre en 
ekstra innsats mht. program, informasjon og profilering i tilknytning til at det er landsleirår. 
I budsjettet er det også satt av egne midler til strategiske satsninger, 300.000 kroner hvert år i 
2005 - 2006 - 2007 og 250.000 kroner i 2008. Dette er midler som Speiderstyret ønsker å 
kunne disponere til nye tiltak innenfor de strategiske områdene som ellers ikke kan dekkes 
innenfor det løpende driftsbudsjettet.  
 
En nærmere beskrivelse av de enkelte budsjettposter følger nedenfor. 
 
7.1 Budsjett 2005 og 2006 
 
Budsjettet for det enkelte år er bygd opp etter samme modell som tidligere, og møter etter 
Speiderstyrets mening de behov forbundet har for prioriteringer og oversikter. For 
sammenligningens skyld er det i oversikten tatt med godkjent regnskap 2003 og Budsjett 2004 
slik dette ble vedtatt av Speidertinget 2002. 
 
Speiderstyret jobber kontinuerlig med vurderinger rundt kostnadsreduksjoner og 
omprioriteringer innenfor vedtatte rammer. 
 
For Speiderstyret er det et overordnet mål å sikre årlig løpende drift uten bruk av overskudd 
fra landsleirene. Speiderstyret ønsker at overskudd fra Landsleirene skal benyttes til 
investeringer i nye tiltak som kan bidra til styrking av forbundets samlede tilbud ovenfor sine 
medlemmer. I de foreslåtte budsjett for 2005 og 2006 er det lagt inn et mindre overskudd i 
den løpende driften. Speiderstyret ønsker at dette skal nyttes til å styrke forbundets 
egenkapital. 
 
Budsjettrammer: 
 
Det er lagt til grunn følgende forutsetninger og rammer for de fremlagte budsjettforslag: 
 
Inntekter 
 
Forbundskontingent 
Forbundskontingenten for 2005 er kr. 350,-. Dette er en økning på 50 kroner sammenlignet 
med 2004, og ble vedtatt av Speidertinget 2003 i Stavanger. Forbundskontingenten for 2006 
er også fastsatt til kr. 350,-, regulert med eventuelle endringer i konsumprisindeksen. For 
begge år er det budsjettert med 18.500 medlemmer som betaler forbundskontingent. Dette er 

Behandles som 
eget punkt under 
Påvirkningstorget 
på lørdag 
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samme antall som nå. Det er da tatt hensyn til familiemoderasjoner og korpsenes andel av 
forbundskontingenten, samt at forbundskontingenten for nye medlemmer om høsten tilfaller 
gruppene. 
 
Offentlig støtte 
Det er budsjettert med offentlig støtte på dagens nivå. Dette tilsier kr. 2.600.000 hvert år i 
nasjon grunnstøtte og ca kr. 280.000 i internasjonal grunnstøtte. 
 
Drift av Forbundskontoret 
Det er budsjettert med inntekter fra provisjon av omsetning hos Speider Sport A/L / Oslo 
Flaggfabrikk, utleie av lokaler i Øvre Vollgate 9, administrasjonsgodtgjørelse fra Speider-
Sport A/L og kopieringstjenester. 
 
Ekstraordinære inntekter 
For 2005 er det budsjettert med kr. 500.000,- fra Landsleiren fri:05 som godtgjørelse for 
ekstra administrasjonskostnader på Forbundskontoret i forbindelse med leiren. 
 
Julehefte og Speideren 
Salget av julehefter har gått noe ned de senere år, men Speiderstyret ønsker å videreføre 
tradisjon med et eget julehefte. Det er budsjettert med inntekter fra salg av julehefter med kr. 
420.000,- hvert år, noe som tilsvarer dagens nivå.  
 
Salg av annonser til Speideren er satt bort til en ekstern samarbeidspartner, og det er 
budsjettert med inntekter på dagens nivå; kr. 100.000,- i annonseinntekter hvert år. Det er 
plass for flere annonser i Speideren, men det har vist seg vanskelig å skaffe annonsører. 
 
Drift av forbundets eiendommer og Havbraatt 
Det er budsjettert med normale inntekter fra utleie. For Ingelsrud speidersenter er det 
budsjettert med ekstra inntekter i 2005 på grunn av Landsleiren fri:05. 
 
Sponsorinntekter 
Det er ikke budsjettert med inntekter fra sponsorvirksomhet. Speiderstyret jobber konkret med 
planer for å skaffe seg sponsorpartnere, men det er høyst usikkert om dette lar seg realisere. 
Det vil derfor være urealistisk å budsjettere med slike inntekter før en har avtaler på plass. 
 
Utgifter 
 
Økte inntekter gjennom den tidligere vedtatte økningen av Forbundskontingenten fra 2005 gir 
oss en mulighet til å styrke sentrale budsjettområder som program, ledertrening og 
informasjonsarbeid sammenlignet med inneværende periode. 
 
1. Forbundskontoret 
Utgifter til drift dekker lønn og sosiale kostnader til generalsekretær og fire andre stillinger. 
Videre dekker budsjettposten leie og drift av Forbundskontoret, inkludert utgifter til husleie, 
strøm, porto, telefon, kopiering, kontorrekvisita, revisjon, drift av EDB/IT-systemene, etc. I 
forhold til revidert budsjett 2004 er det budsjettert med 15 % økning av kostnadene i 2005 
(bl.a. på grunn av merkostnader i forbindelse med Landsleiren fri:05) og 10 % økning i 2006. 
Gjennom flere innstramningstiltak i 2003 og 2004 er også de løpene driftskostnadene knyttet 
til Forbundskontoret blitt skåret ned, slik at mulighetene til å yte optimal service ovenfor 
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kretser og grupper er blitt redusert. Med nye budsjettrammer finner Speiderstyret det 
forsvarlig å øke kostnadene ved drift av Forbundskontoret slik som foreslått. 
 
2. Blad/hefte 
Det er forutsatt produsert 25.000 julehefter, samme antall som i 2004. Speideren kommer ut 
med fire nummer hvert år. Utgiftene dekker alle kostnader knyttet til produksjon og 
distribusjon av Speideren/juleheftet, herunder honorar til redaktør, layout, trykking og porto. 
 
3. Informasjon 
Utgiftene dekker lønn og sosiale kostnader til en stilling som informasjonskonsulent på 
Forbundskontoret. Speiderstyret foreslår å styrke informasjonsarbeidet med en ½ stilling til 
fra 2005, og det er tatt hensyn til det i budsjettet. Speiderstyret mener det er behov for å styrke 
Forbundskontorets kompetanse og kapasitet på informasjonssiden. Det er et stort behov for å 
fornye forbundets profilerings/markedsføringsmateriell, og det er derfor budsjetter med Kr. 
100.000,- ekstra til profilering/markedsføring i 2005.  
 
4. Internasjonalt 
Utgifter dekker lønn og sosiale kostnader til en 80 % stilling. Det er tatt hensyn til at deler av 
lønnskostnadene i 2005 vil bli dekket inn gjennom refusjoner knyttet til arbeid for Speidernes 
fellesorganisasjon. I 2006 overtar Norges KFUK/KFUM-speiderne sekretariatet for 
Speidernes fellesorganisasjon. 
 
Budsjettposten dekker også kostnader til deltagelse på nordiske og europeiske møter og 
seminarer, samt Verdenskonferansene i 2005 (kr. 150.000) og Nordisk speiderkonferanse i 
2006 (kr. 50.000). Kontingent til verdensforbundene er budsjettert ut fra dagens medlemstall. 
 
6. Speiderstyret 
Budsjettposten dekker utgifter til Speiderstyrets virksomhet, Valgkomiteen, Lovutvalget, 
Speidertinget, deltagelse i Speidernes fellesorganisasjon, Sentral 
ledersamling/Forbundstroppen, KL/KS-seminaret, møte med nye kretsledere/korpssjefer og 
ansatte i kretser/korps, samt reisestøtte til aldersgruppen 13 – 16 år og rovere. 
 
Det er tatt hensyn til at det holdes ordinært Speiderting i 2006. Forbundets kostnader er 
budsjettert til kr. 200.000. 
 
Budsjettposten for Speidernes fellesorganisasjon dekker forbundets utgifter for deltagelse på 
styremøter / representantskapsmøte. For 2006 er det i tillegg budsjettert med forbundets andel 
av kostnader til dekking av saksbehandlerkostnader. 
 
Budsjettpostene med reisestøtte for aldersgruppen 13 – 16 år og rovere er videreført med 
samme beløp som vedtatt av Speidertinget for 2003 og 2004 med henholdsvis kr. 50.000 og 
kr. 35.000. Erfaringene fra 2003 og 2004 viser at dette er mer enn nok for å imøtekomme 
behovet. 
 
7. Komite speiding og sentrale arrangementer 
Budsjettposten dekker utgifter til prosjektkoordinator i hel stilling og en medarbeider i hel 
stilling knyttet til program og ledertrening. Videre dekker budsjettposten utgifter til møter og 
drift av Komite speiding og nettverkene. Det er budsjettert med en ekstra økning på kr. 
100.000 i 2005 til program og ledertrening for å ha muligheten til en ekstra satsning på disse 
områdene i forbindelse med Landsleiren fri:05. 
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Det er forutsatt at sentrale kurs og arrangementer skal gjennomføres i balanse, hvor 
deltageravgifter og annen ekstern støtte skall dekke alle kostnader. Det er imidlertid lagt inn 
en buffer på kr. 25.000,- pr. år som kan benyttes til inndekning av underskudd og/eller 
tilskudd til sentrale kurs og arrangementer. 
 
8. Eiendommer, Ingelsrud speidersenter og Havbratt 
Budsjettposten dekker utgifter til drift, vedlikehold og mindre påkostninger knyttet til 
forbundets eiendommer, Ingelsrud speidersenter og Havbraatt. Det er tatt hensyn til behovet 
for mindre utbedringer og investeringer på noen av eiendommene både i 2005 og 2006.  
 
Avskrivninger 
Avskrivninger dekker regnskapsmessig føring av tidligere kostnader ved kjøp av EDB/IT-
systemene, nyanskaffelser/utbedringer av tekniske anlegg på Ingelsrud speidersenter, inventar 
og utbedringer av forbundets øvrige eiendommer, samt Havbraatt.  
 
Overskudd Landsleiren fri:05 
Landsleiren fri:05 er budsjettert med et overskudd på kr. 700.000 ved inntil 8.000 deltagere. 
Dette overskuddet er ført som en egen post i budsjettet, og forutsettes brukt til styrking av 
forbundets egenkapital og/eller eventuelle nyinvesteringer. 
 
Omprioriteringer 
Det vil være behov for Speiderstyret å ha fullmakt til å foreta omprioriteringer på budsjettet 
innefor de rammer som fastlegges av Speidertinget. 
 
Innstilling til vedtak: 
 
7.1.1 Budsjett for 2005 
 
Speiderstyret innstiller: 
Forslaget vedtas 
 
7.1.2 Budsjett for 2006 
 
Speiderstyret innstiller: 
Forslaget vedtas 
 
7.1.3 Omprioriteringer 
 
Speiderstyret fremmer slikt forslag til vedtak: 
Speiderstyret gis fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor budsjettets rammer. 
 
Speiderstyret innstiller: 
Forslaget vedtas 
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7.2 Langtidsbudsjett for perioden (2005-2006) 2007 – 2008 
 
Speiderstyret fremmer med dette et forslag til budsjett for perioden 2007 – 2008. Det 
presiseres at Langtidsbudsjettet representerer grove anslag over antatt utvikling. Speiderstyret 
tror imidlertid at en slik økonomisk oversikt vil være til hjelp for Speidertingets langsiktige 
arbeid. Hensikten med langtidsbudsjettet er å gi en oversikt over den økonomiske utviklingen 
i forbundet fram mot 2008 under gitte forutsetninger. 
 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn (alle tall i 2004-kroner): 
 
Inntekter: 
 

• Det er ikke budsjettert med noen økning i medlemstallet. Forbundskontingenten er 
justert opp med 10 kroner i 2007 og ytterligere 10 kroner i 2008 tilsvarende en 
forventet økning i konsumprisindeksen. 

• Øvrige inntekter er videreført på dagens nivå. Dette innebærer ingen budsjettert 
økning i offentlig støtte eller i inntekter fra provisjon etc. Det samme gjelder inntekter 
fra salg av julehefter og annonsesalg i Speideren. 

 
Utgifter: 
 

• Det budsjetteres med samme basisbemanning ved Forbundskontoret som ved utgangen 
av 2006. Det er lagt inn 3 % lønnsvekst hvert år. Kostnader relatert til lønn og sosiale 
kostnader for ansatte er budsjettert i henhold til det reelle arbeidsområdet den enkelte 
har. 

• Det er lagt inn utgifter til ordinært Speiderting i 2008 (kr. 200.000), samt deltagelse på 
europakonferansene i 2007 (kr. 75.000) og verdenskonferansene i 2008 (kr. 150.000). 

• Øvrige driftskostnader er videreført med utgangspunkt i foreslått budsjett for 2006. 
• Det er tatt hensyn til regnskapsmessig avskrivninger av tidligere investeringer knyttet 

til EDB/IT-anskaffelser, eiendommer og Havbraatt. 
 
Speiderstyret fremmer slikt forslag til vedtak: 
Langtidsbudsjett for perioden 2007 – 2008 tas til etterretning. 
 
Speiderstyret innstiller: 
Forslaget vedtas 
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Budsjett  
2005 - 2006 spesifisert        
         
         
 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 
 Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut 
1. Forbundskontoret                 
- Kontingent 4644 0 5640   6400   6400   
- Offentlig støtte 2517 0 2400   2600   2600   
- Andre Inntekter 5712 0 700   1310   810   
- Drift   6372 965 5210   2833   2702
- Lønn/sos kost   2660       2339   2285
- Forsikring medlemmer   468   590   462   462
Sum Forbundskontoret 12873 9500 9705 5800 10310 5634 9810 5449
                  
2. Blad/hefte                 
- Julehefte 452 233 420 300 420 270 420 270
- Speideren 124 902 180 960 100 920 100 920
Sum blad/hefte 576 1135 600 1260 520 1190 520 1190
                  
3. Informasjon                 
- Drift   3   380   60   60
- Lønn/sosiale kostnader   317       505   520
- Profil/markedsføring   87   50   215   115
Sum Informasjon 0 407 0 430 0 780 0 695
                  
4. Internasjonalt                 
- Offentlig støtte 420   130   280   280   
- Drift   20   350   12   12
- Lønn/sosiale kostnader   296       230   275
- Aktivitet utland 4094 4090   350   190   115
- Kontingenter   134   180   170   170
Sum Internasjonalt 4514 4540 130 880 280 602 280 572
                  
6. Speiderstyret                 
- Speiderting 136 205   150       220
- Speiderstyre/møter   122   400   185   180
- Øvrig virksomhet   42       60   60
- Samlinger   120   185   120   90
- Satsing/prioritering 486 550     500 745 500 795
Sum Speiderstyret 622 1039 0 735 500 1110 500 1345
                  
7. KS / arrangement                 
- Drift 122 259   530   478   343
- Lønn/sosiale kostnader.   710       664   684
- Prosjekt 191 192   350         
- Arrangement   29   25   25   25
Sum KS / arrangement 313 1190 0 905 0 1167 0 1052
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 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 

8. Eiendommer  Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut 
- Ingelsrud speidersenter 230 450 250 475 500 380 430 420
- Øvrige eiendommer 120 141 100 100 129 293 129 188
- Havbraatt 119 147 100 100 120 120 120 120
Sum eiendommer 469 738 450 675 749 793 679 728
                  

Sum totalt 19367 18549 10885 10685 12359 11276 11789 
1103

1
                  

Driftsresultat   818   200   1083   758
         
Avskrivninger   509   400   370   305
Tap på fordringer   175             
Strategiske satsninger       400   300   300
Overskudd Landsleir 05         700       
         
         

Resultat   134   -600   1113   153
         

 

7.2 Langtidsbudsjett (2005 - 2006) 2007 - 2008    
          
Tekst  Budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 
   Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut 
                  
1. Forbundskontoret 10 310 5 634 9 810 5 449 9 960 5 460 10 160 5 510
2. Blad/julehefte 520 1 190 520 1 190 520 1 190 520 1 190
3. Informasjon 0 780 0 695   800   810
4. Internasjonalt 280 602 280 572 280 650 280 740
6. Speiderstyret 500 1 110 500 1 345 500 1 380 500 1 580
7. Komite speiding 0 1 142 0 1 027   1 040   1 060
   Arrangement 0 25 0 25   25   25
8. Eiendommer 129 293 129 188 130 130 130 130
   Ingelsrud  500 380 430 420 430 480 430 480
   Havbraatt  120 120 120 120 120 120 120 120
                   
SUM  12 359 11 276 11 789 11 031 11 940 11 275 12 140 11 645
          
 Driftsresultat   1 083   758   665   495
Avskrivinger    370   305   250   215
Prioriterte satsninger  300  300  300  250
Overskudd Landsleir 05 700               
          
Resultat    1 113   153   115   30
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8.1 Salg av forbundets eiendom Stornes 
 
Speiderstyret fremmer med dette forslag om at forbundets eiendom Stornes i Aust-Agder 
forsøkes solgt. 
 
Speiderstyret har hatt en grundig gjennomgang av forbundets eiendommer, hvor en har 
vurdert både bygningsmessig standard, dagens bruk og potensialet for en fremtidig bruk som 
støtter opp under forbundets strategiske målsetninger. I denne vurderingen er vi kommet til at 
eiendommen Stornes bør selges  
 
Norges speiderforbund eier i dag åtte eiendommer. For to av eiendommene (Renså og 
Leikvinjar) er det inngått avtale med kretsene om drift og vedlikehold. Driften av 
eiendommene legger beslag på relativt store ressurser på Forbundskontoret.  
 

• Ingelsrud speidersenter i Eidskog kommune. Kjøpt i 1996. 
• Tredalen, Hvaler kommune. Kjøpt i to omganger, i 1956 og 1966.  
• Sverveli, Svartdal i Telemark. Kjøpt i 1938.  
• Stornes i Aust-Agder. Kjøpt i 1973. 
• Dronningen, Frogn kommune i Akershus. Mottatt som gave i 1976. Kan ikke selges. 
• Solstølen, Haugastøl på østsiden av Hardangervidda. Mottatt som gave i 1985. Kan 

ikke selges. 
• Renså, Skånland kommune i Nordland. Kjøpt i 1962. Avtale med Hålogaland krets 

som har ansvaret for drift og vedlikehold av eiendommen. 
• Leikvinjar, mellom Jevnaker og Nordrehov, Hønefoss. Kjøpt i 1959. Avtale med 

Asker og Bærum krets, Nedre Buskerud krets, Tele-Busk krets og Øvre Buskerud 
krets om drift og vedlikehold siden 2000. 

 
Kort om Stornes 
 
Beliggenhet:  På en øy i Nelaugvannet, Aust-Agder. Gnr. 88, bnr. 3. 
Areal:   130 mål, hvorav 60 mål med produktiv skog, 4-5 da med dyrket mark 
   (leirplassen) og resten fjell og myr. 
Anskaffet:  Kjøpt i 1973 
Bygninger:  Hovedhus, låve/uthus, to båtnaust, toalettanlegg  
Kapasitet:  15 sengeplasser i Hovedhuset.  
   Til sammen rundt 100 personer i telt, fordelt på flere teltplasser. 
Tilstand:  Hovedhuset er gammelt, og det er behov for en god del   
   vedlikeholdsarbeid både der og på låven/uthuset for at disse bygningene 
   skal være i tilfredsstillende stand. Det ene båtnaustet er pusset opp nylig 
   og er i bra stand. 
Bruksegnethet: Gode muligheter for sjøaktiviteter (kanoaktiviteter, bading, fisking), 
   velegnet for mindre leire (tropp og gruppe). Tilgjengelig med båt fra 
   Nelaug stasjon på Sørlandsbanen.. Ved lavvann er det mulig å vade 
   utover til øya. Gode haikemuligheter i områdene rundt Stornes.  
Planstatus:  Eiendommen ligger i et område som er regulert som landbruks-, natur- 
   og friluftsområde. 
Bruk siste 5 år: Hovedhuset gjennomsnittlig 20 bruksdøgn (antall døgn i bruk) årlig. 
   Leirplassene gjennomsnittlig 17 bruksdøgn siste fire år. 
   Halvparten av utleien har vært til utenlandske grupper. 
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Økonomi:  Samlede inntekter 1999 – 2003: Kr. 83.305 
   Samlede utgifter 1999 – 2003: Kr. 52.921 
   Samlet resultat 1999 – 2003:  Kr. 30.384 
 
Speiderstyrets vurderinger: 
   
Det er behov for en del opprusting av både hovedhuset og låven/uthuset dersom en skal hindre 
videre forfall av bygningsmassen. Et foreløpig kostnadsestimat for dette ligger på rundt 80 -
100.000 kroner. Bl.a. er det behov for en moderat utbedring av taket på begge bygningene. 
Stedet er ikke egnet for vinterbruk. Nedtapping av vannet sommerstid kan tidvis gi problemer 
med adkomst til øya og ødelegger noe for aktivitetsmulighetene. Stedet er i dag relativt lite 
brukt. 
 
For Speiderstyret er det et overordnet mål at eiendommene møter et behov i arbeidet med å 
utvikle speidingen i samsvar med våre strategiske målsetninger. Speiderstyret mener at 
forbundets behov for å gi et tilbud til grupper og kretser om leie av hytte/leirsted dekkes godt 
av de andre eiendommene forbundet har.  
 
Til Speidertinget i Bodø i 1998 fremmet Speiderstyret forslag om salg av Stornes, men 
forslaget ble den gang ikke vedtatt. Med bakgrunn i den begrensede bruken eiendommen har 
hatt siden den gang, og behovet for ytterligere investeringer i bygningsmassen på stedet, 
mener Speiderstyret at eiendommen nå bør forsøkes solgt. 
 
Det er vanskelig å anslå eventuell salgsverdi for Stornes. Den vil i stor grad være avhengig av 
at en finner den riktige kjøperen. Lokale eiendomsmeglere antyder en takstverdi på rundt 
500.000 kroner. Speiderstyret vil derfor be Speidertinget om tillatelse til å legge eiendommen 
ut for salg og vurdere om det kan oppnås en akseptabel pris for eiendommen. Dersom en ikke 
oppnår slike beløp, bør salget eventuelt utstå. 
 
Inntekter fra salg av Stornes bør etter Speiderstyrets mening nyttes til utvikling av forbundets 
øvrige eiendommer.. 
 
Innstiling til vedtak: 
 
8.1 Salg av forbundets eiendom Stornes 
 
Speiderstyret fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
1. Speidertinget gir Speiderstyret fullmakt til å legge forbundets eiendom Stornes ut for 
 salg. 
2. Salgsgevinsten nyttes til utvikling av forbundets øvrige eiendommer. 
 
Speiderstyret innstiller: 
Forslaget vedtas 
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Sak 8.2  Godkjenning av vedtekter for Speidernes    
  fellesorganisasjon 
 
1. Bakgrunn for saken 
 
Speidertinget på Sola i november 2002 vedtok at Norges speiderforbund slutter seg til 
Speidernes fellesorganisasjon – sammenslutningen for speiderforbundene i Norge. 
Vedtaket som ble vedtatt med 110 stemmer for og 2 stemmer mot, lød slik: 
 
”Speidertinget godkjenner etableringen av Speidernes fellesorganisasjon.”   
 
Speidertinget 2002 foretok også de første lovendringene som var nødvendig for å tilpasse 
seg tilslutningsvedtaket. Siden lovendringene berørte NSFs grunnregler var det 
nødvendig med behandling av disse på to speiderting før de trådte i kraft. 
 
Annengangs behandling av disse lovendringene skjedde på speidertinget 2003. Våre 
lover har etter det vært i samsvar med avtalen om opprettelse av Speidernes 
fellesorganisasjon og vedtektene for SpF, slik de var fremforhandlet mellom 
medlemsforbundene og slik de var fremlagt for Speidertinget i 2002.  
 
På speidertinget i 2003 ble det lagt frem en orienteringssak om etableringen av 
Speidernes fellesorganisasjon, bl.a. på bakgrunn av forespørsel fra en krets. I debatten 
knyttet til denne saken ble det reist spørsmål om Speidertinget gjennom sine behandlinger 
uttrykkelig hadde godkjent Speidernes fellesorganisasjon sine vedtekter. Vedtektene var 
en del av avtalen om opprettelsen av SpF som ble forelagt speidertinget i 2002 for 
godkjenning, men selve vedtaksordlyden viser ikke spesifikt til vedtektene. (Se vedlagte 
sakspapir og utdrag fra protokoll sak 8.1 Etablering av Norsk speiding, Speidertinget 
2002). Da Norges KFUK-KFUM speidere godkjente etableringen av Speidernes 
fellesorganisasjon under sitt konstituerende landsting i oktober 2003 ble det vist til 
avtalen og vedtektene i selve vedtaksordlyden. 
 
På denne bakgrunn legger speiderstyret frem vedtektene for Speidernes 
fellesorganisasjon for speidertinget til godkjenning.  
 
I brev til kretser og korps av 4. mars 2004 ble det varslet om at vedtektene for Speidernes 
fellesorganisasjon ville bli fremlagt for Speidertinget 2004 til godkjenning i egen sak, og 
kretsene ble minnet om muligheten til å fremme eventuelle endringsforslag innen fristen 
for forslag til speidertinget 05.08.04. 
  
Det har ikke kommet inn forslag til endringer i vedtektene.  
 
I samsvar med avtalen trådte SpF i funksjon 12.oktober 2003, da Norges KFUK-KFUM 
speidere ble opprettet.  SpF har siden da vært drevet i henhold til vedtektene. På det 
konstituerende møtet i representantskapet i SpF i mars 2004 ble vedtektene vedtatt med 
forbehold om speidertingets etterfølgende godkjenning.  
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2. Godkjenning av vedtektene 
 
Vedtektene til Speidernes fellesorganisasjon beskriver SpFs formål, arbeidsoppgaver, 
organisering og styring. Nedenfor følger en mer utfyllende beskrivelse av innholdet i 
avtalen med vedtekter. 
 
Arbeidsoppgaver 
Speidernes fellesorganisasjon skal i hovedsak ta tak i følgende arbeidsoppgaver: 
Mediekontakt, politikerkontakt (der det er naturlig å opptre felles), koordinering av 
aktiviteter, samkjøring av terminlister, mulighet til å delta på hverandres kurs og 
kontakten med de internasjonale speiderforbundene WAGGGS og WOSM. 
 
Medlemsforbundene har tidligere hatt felles speiderlov, valgspråk og speiderbønn, og 
dette er nå tatt inn i vedtektene til Speidernes fellesorganisasjon. Videre skal 
fellesorganisasjonen fastsette de overordnede prinsipper for program/treningsprogram og 
overordnede prinsipper for ledertrening/-utvikling.  
 
Ledelsen 
Ledelsen av Speidernes fellesorganisasjon veksler hvert annet år. De som sitter med 
ledelsen har lederen av styret og generalsekretæren. Norges speiderforbund har startet 
med ledelsen. Generalsekretær i Norges speiderforbund vil dermed være generalsekretær 
i Speidernes fellesorganisasjon de to første årene fram til årsskiftet 2005/2006, og 
speidersjefen vil være leder av styret i den samme perioden. Leder av KFUK-KFUM-
speiderne vil være nestleder i styret denne perioden, og så bytter man. 
 
Kostnadene ved driften av Speidernes fellesorganisasjon deles mellom 
medlemsorganisasjonene. Dette er først og fremst kostnader knyttet til sekretariatets 
daglige oppfølging av oppgavene som er tillagt den felles overbygningen. Disse 
kostnadene vil delvis erstatte de kostnadene vi i dag har i administrasjonen til å følge opp 
det internasjonale arbeidet. 
 
Styret 
Styret i Speidernes fellesorganisasjon består av Speidersjef/landssjef og to 
styremedlemmer til fra hver av organisasjonene. Generalsekretæren i 
medlemsforbundene har rett til å møte i styrets møter med tale- og forslagsrett. I tillegg 
møter de ansvarlige for internasjonal kontakt (IC-ene) i Speidernes fellesorganisasjon 
uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett når saker av internasjonal karakter 
behandles. 
 
Styret skal foreta løpende oppfølging av saker som er tillagt Speidernes 
fellesorganisasjon. (Ref vedtektenes § 10). Det betyr blant annet å iverksette vedtak som 
er fattet av representantskapet, og forberede saker til representantskapets møter. I tillegg 
kan styret opprette komiteer og utvalg for å ivareta spesielle funksjoner. Styret kan også 
igangsette prosjekter som er vedtatt av styret og/eller representantskapet. Eksempler er 
arbeidet med feiringen av 2007 og speidingens hundreårsjubileum og arbeidet med å 
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dokumenterer hvilken realkompetanse ledere får gjennom sitt engasjement i speideren.  
Styret kan også behandle saker og/eller gi uttalelser i saker som medlemsforbundene ber 
om. 
 
Representantskapet 
Det øverste organet i Speidernes fellesorganisasjon er representantskapet. Her møter 
speiderstyret/landsstyret i de to medlemsforbundene, samt fire representanter fra hvert 
forbund som er valgt direkte av speiderting/landsting. Hvert forbund har 10 stemmer i 
representantskapet. 
 
Representantskapet skal vedta arbeidsplaner og budsjett for Speidernes 
fellesorganisasjon. I tillegg kan de vedta vedtektsendringer. Disse må gjøres med 2/3 
flertall på to påfølgende representantskapsmøter. 
 
Representantskapet sitter også med oppløsningsretten for Speidernes fellesorganisasjon. 
Det er vanlig organisasjonspraksis i Norge at en organisasjon eller sammenslutning 
oppretter og oppløser seg selv.  
 
Representantskapet skal møte minst en gang i året. Men det kan også kalles inn til 
ekstraordinært representantskapsmøte. Dette kan etter vedtektenes § 8 gjøres enten av 
styret i Speidernes fellesorganisasjon, eller av et av medlemsforbundene. Det er naturlig å 
se at både speidertinget og speiderstyret kan kalle inn til ekstraordinært 
representantskapsmøte i Speidernes fellesorganisasjon på vegne av Norges 
speiderforbund. 
 
Det er en viktig oppgave for Speidernes fellesorganisasjon å ivareta det internasjonale 
medlemskapet i WAGGGS og WOSM for alle medlemmene. I tillegg skal oppgaven til 
Speidernes fellesorganisasjon først og fremst være knyttet til koordinering og spissing av 
speiderarbeidet i Norge.  
 
 
3. Endringer i vedtektene siden første utkast 
 
Vedtektene som ble behandlet av det konstituerende landstinget til Norges KFUK-KFUM 
speidere, og som nå legges frem for Speidertinget 2004 for godkjenning er datert 
06.05.03.  Disse vedtektene er endret noe siden avtalen ble inngått 13.08.02. De fleste 
endringene er gjort som følge av foreleggelsen av vedtektene for de internasjonale 
speiderorganisasjonene WAGGGS og WOSM og som følge av en lovteknisk 
gjennomgang i de to verdensorganisasjonene, og de to forbundene. Endringene gjelder i 
hovedsak presiseringer av forhold som allerede er nedfelt i de to medlemsforbundenes 
lover, men som verdensorganisasjonene eller forbundene mener også bør fremgå av 
Speidernes fellesorganisasjon sine vedtekter. Endringene er dermed av teknisk karakter, 
og ingen av endringene er ansett å endre intensjonen i avtalen. Nedenfor følger for ordens 
skyld en oversikt over de endringene som er foretatt. De aller fleste endringene ble gjort 
mellom august og oktober 2002, og fremgår av vedtektsforslaget datert 30.10.02 som ble 
utdelt på Speidertinget 2002.  



Norges speiderforbund - Speidertinget 2004.   Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5. – 7. november  
Sak 8.2 – Godkjenning av vedtekter for Speidernes fellesorganisasjon side 4/23 
 

 
De tre versjonene av vedtektene som har eksistert er alle tatt inn som vedlegg til 
herværende dokument: 
 
• Vedtekter datert 13.08.02.  Er en del av avtalen av samme dato. Utsendt sammen med 

sakspapirene til vedtakssak, Speidertinget 2002.  
• Vedtekter datert 30.10.02. Utlevert på speidertinget på Sola november 2002.  
• Vedtekter datert 06.05.03.  Utsendt sammen med sakspapirene til orienteringssak, 

Speidertinget 2003.  Behandlet av representantskapet for Speidernes 
fellesorganisasjon 14.03.04.  Fremlegges for behandling på Speidertinget 2004.  

 
Endringer i vedtektene: 
 

a. Ad. pkt. 1. Det midlertidige navnet Norsk speiding er endret til Speidernes 
fellesorganisasjon.  

b. Avsnittene i vedtektene er nummerert.  
c. Ad. pkt. 2, første kulepunkt. Tilføyelse: Medlemsforbundene skal være en 

opplæringsbevegelse (etter innspill fra verdensorganisasjonene som bruker 
begrepet ”educational movement”. Gjelder uavhengig av SpF). 

d. Ad. pkt. 2 tredje kulepunkt. Tilføyelse: Medlemsforbundene skal legge til rette for 
deltakelse av unge mennesker i de besluttende organisasjonsledd  (presisering tatt 
inn som følge av innspill fra verdensorganisasjonene. Gjelder uavhengig av SpF.) 

e. Ad. pkt. 2 andre avsnitt. Tilføyelse: Endringer i speiderlov og speiderløfte skal 
oversendes WAGGGS og WOSM for godkjenning (presisering tatt inn som følge 
av innspill fra verdensorganisasjonene. Gjelder uavhengig av SpF.) 

f. Ad. pkt. 2 siste del. Teksten til speiderbønnen og speiderloven er tatt inn i sin 
helhet på bokmål og nynorsk.  

g. Ad. pkt. 3 første kulepunkt. Arbeidet skal baseres på den internasjonale 
speiderbevegelsens mål, prinsipper og metode slik de er beskrevet i lover for 
WAGGGS og WOSM. (Understreket tekst er tilføyd som følge av innspill fra 
verdensorganisasjonene. Gjelder uavhengig av SpF) 

h. Ad. pkt. 5 siste setning. Tilføyelse: Ved opptak av nye medlemsforbund skal 
vedtektene reforhandles slik at rettighetene blir i henhold til ny avtale.  

i. Ad. pkt. 7 tredje kulepunkt. Tilføyelse: Valgperioden for 
representantskapsmedlemmer er 2 år og ingen kan velges for mer enn tre 
påfølgende perioder, totalt 6 år. (Tatt inn for å bringe vedtektene i samsvar med 
regler for øvrige tillitsvalgte i de to forbundene.) 

j. Ad. pkt. 7 fjerde kulepunkt.  Generalsekretær i medlemsforbundene har rett til å 
møte i representantskapets møter med tale- og forslagsrett. (Tatt inn for å bringe 
vedtektene i samsvar med tilsvarende regler for GS i de to forbundene.) 

k. Ad. pkt. 8 fjerde og femte kulepunkt. Tilføyelse: Representantskapet skal fastsette 
og endre retningslinjer og velge offentlig godkjent revisor. (Følger av øvrige 
vedtektsbestemmelser, men manglet i opplistingen av representantskapets 
arbeidsoppgaver.) 
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l. Ad. pkt. 9 andre kulepunkt. Generalsekretær i medlemsforbundene har rett til å 
møte i styrets møter med tale- og forslagsrett. (Tatt inn for å bringe vedtektene i 
samsvar med tilsvarende regler for GS i de to forbundene.) 

m. Ad. pkt. 11 andre kulepunkt. Tilføyelse: For å være beslutningsdyktig må minst 
2/3 av medlemmene være tilstede. (Tatt inn som et resultat av forhandlinger 
mellom forbundene.) 

n. Ad. pkt. 16 Tilføyelse: Speidernes fellesorganisasjon kan oppløses hvis 
medlemsforbundene er enige. Dette krever behandling og vedtak på to påfølgende 
møter i representantskapet. Verdier som er igjen etter avsluttende oppgjør, deles 
likt mellom medlemsforbundene. (Første utkast til vedtekter manglet bestemmelse 
om oppløsning.)  

 
 
4. Forslag til vedtak:  
 
Speidertinget godkjenner vedtektene for Speidernes fellesorganisasjon datert 06.05.03 
 
Vedlegg:   
 

1. Vedtekter for Speidernes fellesorganisasjon datert 06.05.03 
2. Utdrag fra protokoll fra Speidertinget 2002 med sakspapirer inkl. vedtekter datert 

13.08.02 og 30.10.02. 
3. Utdrag fra protokoll fra Speidertinget 2003 med sakspapirer. 
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Speidertinget 2004 
Sak 8.2 - Vedlegg 1 

Speidernes fellesorganisasjon 
(Vedtekter datert 06.05.03 og vedtatt av Representantskapet 14.03.04) 
 
VEDTEKTER 
 
Speidernes fellesorganisasjon er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund som ved 
sammenslutningen i 2003 besto av:             
Norges speiderforbund  
Norges KFUK-KFUM-speiderne 
 
Speidernes fellesorganisasjon er medlem av The World Organisation of The Scout Movement (WOSM) og 
The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 
 
 
1. Navn: Speidernes fellesorganisasjon 
 
2. Medlemsforbundene 

Medlemsforbundene skal: 
• være en opplæringsbevegelse som er frivillig, selvstendig og partipolitisk uavhengig 
• være åpne for medlemskap for gutter og/eller jenter, menn og/eller kvinner, uten hensyn til 

religion, rase eller nasjonalitet. Medlemskapet er frivillig 
• legge til rette for deltakelse av unge mennesker i de besluttende organisasjonsledd 

 
Medlemsforbundene har felles speiderlov, valgspråk og speiderbønn som fastsettes av Speidernes 
fellesorganisasjon. Speiderløftet fastsettes av det enkelte medlemsforbund etter at det har vært 
fremlagt for Speidernes fellesorganisasjon til uttalelse. Endringer i speiderlov og speiderløfte skal 
oversendes WAGGGS og WOSM for godkjenning. 

 
         Speiderloven lyder: 
     

1.  En speider er åpen for Gud og Hans ord. 
2.  En speider kjenner ansvar for seg selv og andre. 
3.  En speider er hjelpsom og hensynsfull. 
4.  En speider er en god venn. 
5.  En speider er ærlig og pålitelig. 
6.  En speider kjenner naturen og verner om den. 
7.  En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre. 
8.  En speider gjør sitt beste i motgang og vansker. 
9.  En speider er nøysom og prøver å klare seg selv. 
10.  En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker. 

 
         eller: 
 

1. Ein speidar er open for Gud og Hans ord 
2. Ein speidar kjenner ansvar for seg sjølv og andre. 
3. Ein speidar er hjelpsam og viser omsyn. 
4. Ein speidar er ein god ven. 
5. Ein speidar er ærleg og til å lite på. 
6. Ein speidar kjenner naturen og vernar om han 
7. Ein speidar er sjølvstendig i det han tenkjer og gjer, og prøver å  

forstå andre 
8. Ein speidar gjer sitt beste i motgang og vanskar 
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9. Ein speidar er nøysam og prøver å greie seg sjølv. 
10. Ein speidar arbeider for fred og forståing mellom menneske. 

 
         Speidernes valgspråk lyder: 
  
         Vær beredt eller Ver budd 
 
         Speiderbønnen lyder: 
 
         Kjære far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn 
         Hvor jeg er i verdens vrimmel, 
         La meg ferdes som din sønn. 
         La meg leve deg til ære, 
         hedre Norge far og mor, 
         andre folk til nytte være, 
         lyde speiderlovens ord.    
 
         eller: 

 
Kjære Far i høge himmel,  
høyr mi stille hjartebøn: 
Kvar eg enn i verda vankar, 
lat meg vere sonen din. 
Lat meg leve deg til ære, 
heidre Noreg, far og mor, 
andre folk til hjelp få vere, 
og so lyde lova vår. 

        
3. Mål 

Speidernes fellesorganisasjon skal:   
• utvikle og styrke speiderarbeidet i Norge slik at flest mulige, barn og unge, opplever utvikling i 

et arbeid basert på den internasjonale speiderbevegelsens mål, prinsipper og metode slik de er 
beskrevet i lover for WAGGGS og WOSM 

• styrke samarbeidet, fellesskapet og mangfoldet mellom de forbund som er medlemmer  
• arbeide mot mål som er satt for Speidernes fellesorganisasjon 

 
4. Oppgaver 

Speidernes fellesorganisasjon skal: 
• beslutte og sette i verk oppgaver som ifølge vedtekter er lagt til Speidernes fellesorganisasjon 
• fastsette overordnede prinsipper for program/treningsprogram 
• fastsette overordnede prinsipper for ledertrening/-utvikling 
• ivareta Speidernes fellesorganisasjons politikk i forhold til de internasjonale 

speiderorganisasjoner 
• arbeide for best mulig samarbeid mellom forbundene i kretser/regioner 
• samordne tidspunkter for forbundenes aksjoner/innsamlinger 
• holde generell kontakt med samfunnets organer, med spesiell vekt mot myndigheter og politiske 

organer   
• gjennomføre felles aktiviteter som leirer, aksjoner, kurs, seminarer etc. 
• forvalte andre oppgaver lagt til Speidernes fellesorganisasjon  
 

5. Medlemskap i Speidernes fellesorganisasjon 
Medlemsforbundene må: 
• tilfredsstille de krav til et speiderforbund som stilles av WAGGGS og WOSM 
• godkjenne Speidernes fellesorganisasjons vedtekter 
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Ved opptagelse av nye medlemsforbund fastsettes krav til størrelse og geografisk utbredelse av 
representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon. 
Ved opptak av nye medlemforbund skal vedtektene reforhandles slik at rettighetene blir i henhold til 
ny avtale. 
 

6. Speidernes fellesorganisasjons organer er 
• et representantskap 
• et styre, som fungerer fra ordinært representantskap til neste ordinære representantskap 

 
7. Representantskapet 

• Representantskapet er Speidernes fellesorganisasjons øverste organ 
• Representantskapet består av de valgte styrer i de tilsluttede forbund og fire (4) representanter 

fra hvert forbund, valgt av de respektive medlemsforbundenes generalforsamlinger  
• Valgperioden er to (2) år. Ingen kan velges for mer enn tre (3) påfølgende perioder, totalt seks 

(6) år. 
• Generalsekretær i medlemsforbundene har rett til å møte i representantskapets møter med tale- 

og forslagsrett 
• Representantskapet avvikler minst ett ordinært møte i året 
• Møter i representantskapet innkalles med en frist på minst fire (4) uker 

 
8. Representantskapets oppgaver 

Representantskapet skal behandle: 
• årsmelding og regnskap for siste arbeidsår (kalenderår) 
• budsjett og arbeidsplaner, felles aktiviteter etc. 
• endringer i Speidernes fellesorganisasjons vedtekter 
• fastsette og endre retningslinjer 
• velge offentlig godkjent revisor 
• opptakelse av nye medlemsforbund 
• saker foreslått av medlemsforbundene 

    
Styret innkaller til ekstra representantskapsmøte hvis styret eller ett av medlemsforbundene ber om 
det. Et ekstra representantskapsmøte innkalles med minst fire (4) ukers varsel. 
 
Representantskapsmøtene kan bare behandle saker som er oppført på dagsorden.  

 
9. Styret 

• Styret består av leder og to (2) styremedlemmer fra hvert av medlemsforbundene, til sammen 
seks (6) personer. Valgperioden er to (2) år. Ingen kan velges for mer enn tre (3) påfølgende 
perioder, totalt seks (6) år. 

• Generalsekretær i medlemsforbundene har rett til å møte i styrets møter med tale- og forslagsrett 
• Styret leder Speidernes fellesorganisasjon mellom møtene i representantskapet 
• Styret ledes av leder og nestleder 
• Leder i styret er det forbunds leder som etter turnus har ledervervet i Speidernes 

fellesorganisasjon. Leder i det medlemsforbund som ikke innehar ledervervet i Speidernes 
fellesorganisasjon, er nestleder i styret. Disse verv går på omgang mellom medlemsforbundene. 

• International Commissioner (IC) for henholdsvis WAGGGS og WOSM har møteplikt, samt 
tale- og forslagsrett i styret når saker av internasjonal karakter behandles 

 
10. Styrets oppgaver 

• Løpende oppfølging av saker tillagt Speidernes fellesorganisasjon 
• Iverksette vedtak fattet av representantskapet og forberede saker til representantskapets møter 
• Opprette komiteer/utvalg for å ivareta spesielle funksjoner 
• Igangsetting og oppfølging av prosjekter vedtatt av styret og/eller representantskapet 
• Behandle saker og/eller gi uttalelse i saker som medlemsforbundene ber om 
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11. Regler for avstemming  

• Hvert medlemsforbund har 10 stemmer i representantskapet og 3 i styret. 
• For å være beslutningsdyktig må minst 2/3 av medlemmene være tilstede.  
• Endring av speiderlov, valgspråk, speiderbønn og Speidernes fellesorganisasjons vedtekter må 

vedtas med 2/3 flertall på to møter etter hverandre i representantskapet. 
• Alle øvrige vedtak gjøres med alminnelig flertall, hvis annet ikke er fastsatt 

 
12. Representasjon  

• Representasjon, i regi av Speidernes fellesorganisasjon fordeles etter medlemstall. Ved 
beregning av medlemstall tas utgangspunkt i medlemsforbundenes siste registrerte medlemstall 
for medlemmer under 26 år, slik de rapporteres til myndighetene 

 
13. Administrasjon 

• Speidernes fellesorganisasjon sekretariat er lagt til det forbund som har leder i styret.  Dette 
forbunds generalsekretær fungerer også som generalsekretær for Speidernes fellesorganisasjon. 

• I det medlemsforbundet som har sekretariatet, har generalsekretæren møteplikt, samt tale- og 
forslagsrett i representantskapet og i styret. Det andre medlemsforbundets generalsekretær har 
møte-, tale- og forslagsrett i representantskapet og i styret. 

 
14. Økonomi 

Speidernes fellesorganisasjon har egen økonomi. 
• Driftskostnader knyttet til Speidernes fellesorganisasjon deles likt mellom medlemsforbundene. 

Spesiell representasjon og avtalte driftskostnader i sekretariatet dekkes av Speidernes 
fellesorganisasjon. 

• Medlemsforbundene betaler en kontingent til dekning av de internasjonale medlemskapene. 
Kontingentens størrelse fastsettes av representantskapet. Medlemsforbundenes siste registrerte 
medlemstall for alle betalende medlemmer, slik de rapporteres til myndighetene, legges til grunn 
for beregning av beløpene som skal betales til WAGGGS og WOSM.  

• Det enkelte forbund betaler for egne medlemmer til møter i representantskapet, møter i styret, 
komiteer, deltakelse i konferanser, seminarer med mer 

  
15. Uttredelse 

Et medlemsforbund som vil gå ut av Speidernes fellesorganisasjon, tar ikke med rettigheter som er i 
Speidernes fellesorganisasjon. Økonomiske forpliktelser betales ut det kalenderår uttredelse finner 
sted 
 

16. Oppløsning 
Speidernes fellesorganisasjon kan oppløses hvis medlemsforbundene er enige. Dette krever 
behandling og vedtak på to påfølgende møter i representantskapet. Verdier som er igjen etter 
avsluttende oppgjør, deles likt mellom medlemsforbundene. 
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Speidertinget 2004 
Sak 8.2 - Vedlegg 2 
 
Speidertinget 2002 - Utskrift av protokollen med sakspapirer inkludert vedtekter datert 13.08.02 og 
30.10.02. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A - Utdrag fra Speidertingets protokoll - Sola 2002: 
 

8.1 Etablering av Speidernes fellesorganisasjon 
 Forslag fra Speiderstyret 
 Eli Gullichsen la fram saken på vegne av Speiderstyret. 
 
 Følgende hadde ordet: 
 Arild Urdal, Christen A. Larsen, Inger Bjørshol, Eivind Strand, Roy Slettene,   
 Eli Gullichsen, Stig Olsen, Hans Georg Schaathun, Andrè Titland,  

Carl Magne Isaksen, Eli Gullichsen 
 
 Speiderstyret innstilte: 
 Speidertinget godkjenner etableringen av Speidernes fellesorganisasjon. 
 
 Vedtak: Speiderstyrets innstilling ble vedtatt med 110 stemmer. 
  2 stemmer mot. 
 
B - Sakspapirer til Speidertinget 2002 - Sola 
 
8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING 
 
Generelt og historie. 
 
Diskusjonen om et større fellesskap mellom speiderforbundene i Norge har, i forskjellige former pågått fra 
midten av 1970 årene. Dette førte den gang til etablering av Norges speiderforbund, en sammenslåing av 
Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk Speiderpikeforbund, 23. april 1978. 
 
Norges KFUK-Speidere hadde da valgt å fortsette som eget forbund. Fra april 1978 etablerte Norges 
KFUM-Speidere seg som et frittstående forbund. 
 
Fra 1978 hadde fortsatt Norges speiderforbund og Norges KFUK-Speidere sitt medlemskap til The World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) gjennom Fellesrådet for speiderpiker i Norge. NSF 
opprettholdt videre sitt medlemskap til The World Organisation of the Scout Movement (WOSM). 
 
Utover i 1980 årene var det jevnlig kontakt mellom de ovennevnte forbund, men det var ingen reelle 
diskusjoner om etablering av et større fellesskap.   
 
Norsk speiding 
 
Fra midten av 1990 årene ble det igjen mer aktive diskusjoner om et større fellesskap for speiding i Norge. 
Våren/sommeren 2000 bestemte imidlertid Norges KFUK-Speidere seg for først, å søke en sammenslåing 
med Norges KFUM-Speidere og diskusjonene ble ”lagt på is” for en stund. Begge disse forbund har senere 
bestemt seg for en sammenslåing og Norges KFUK/KFUM- speidere skal opprettes fra oktober 2003. 
 
Diskusjoner, og forhandlinger, sommeren 2002 førte til at det 13.august 2002 ble skrevet en avtale mellom 
de tre forbund om å danne en sammenslutning av selvstendige speiderforbund i Norge. 
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Sammenslutningen skal ha eget styre og et eget representantskap. Norsk speiding skal forvalte de 
grunnleggende verdier i speiding, overordnede rammer for program og ledertrening og internasjonal 
virksomhet. Andre oppgaver er også tillagt representantskap og styre. 
 
Avtalen, og vedtektene ble sendt alle kretsledere og korpssjefer til informasjon 26. august 2002.  Den er 
senere offentliggjort gjennom media og på de tre forbunds hjemmesider. 
 
Avtale og vedtekter følger som vedlegg til dette dokument. 
 
Som det fremgår av avtalen skal vedtektene godkjennes av de respektive organisasjoners 
generalforsamlinger, de internasjonale speiderorganisasjonene og forelegges Barne- og 
Familiedepartementet. 
 
Dette arbeidet foregår nå i september og oktober. Mulige endringer i vedtektene vil bli innarbeidet og 
forelagt Speidertinget. Det er partenes intensjon at eventuelle endringer ikke skal endre det faktiske 
avtaleinnhold. 
 
Navnet Norsk speiding diskuteres fortsatt. Det tas sikte på at en eventuell endring vil være avklart til 
Speidertinget 01.11.02. Jfr. kommentarer til fremlagte lovforslag. 
 
I tråd med avtalen av 13.8.02 legger speiderstyret avtalen fram for Speidertinget. 
Gjennomføring av avtalen, vil formelt, i første rekke gjelde en rekke endringer i NSFs grunnregler og lover. 
Endringer til grunnreglene er fremmet til dette Speiderting. Speiderstyret anbefaler annen gangs behandling 
av grunnreglene, andre lovendringer og valg på et ekstra ordinært Speiderting i september 2003. 
 
Ut fra den avtale som foreligger vil det være Norsk speidings Representantskap og styre som vil trekke opp 
de praktiske rammene for arbeidet i den nye sammenslutningen.  
Det er fastsatt at Norges speiderforbund skal ha leder og sekretariat de to første årene. 
 
 
Speiderstyret fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Speidertinget godkjenner etableringen av Norsk speiding. 
 
Speiderstyret innstiller: 
 
Forslaget vedtas 
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AVTALE OM Å ETABLERE NORSK SPEIDING 
 
Representanter for Norges speiderforbund, Norges KFUK-Speidere og Norges KFUM-Speidere har 
gjennom lengre tid forhandlet om å etablere en større enhet for speiding i Norge. 
 
På avsluttende møte på Gardermoen 13. august 2002 ble det undertegnet en avtale om å etablere en 
sammenslutning, Norsk speiding, som de tre forbundene vil gi overordnet styring på nærmere definerte 
områder. 
 
Avtalen underskrives av Norges speiderforbund, Norges KFUK-Speidere og Norges KFUM-Speidere. Når 
avtalen trer i kraft, vil den omfatte Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere, som 
etableres gjennom en fusjon av Norges KFUK-Speidere og Norges KFUM-Speidere.  
 
Avtalen skal tre i kraft fra det tidspunkt Norges KFUK-KFUM-speidere er etablert. 
 
Avtalen forutsetter: 
 
• godkjenning av de tre medlemsforbundenes generalforsamlinger 
• godkjenning av verdensorganisasjonene The World Organisation of Scout Movement (WOSM) og The 

World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) 
• at det organiserte samarbeidet ikke får konsekvenser for offentlig godkjenning og økonomisk støtte til 

de forbund som omfattes av avtalen 
 
Partene er enige om at avtalen skal gi grunnlag for et styrket samarbeid og en positiv videreutvikling av 
speiding i Norge, samtidig som det enkelte forbunds selvstendighet skal opprettholdes på de områder som 
ikke direkte berøres av avtalen. 
  
 

Avtalen består av: 
- denne forsiden 
- 3 sider med vedtekter 
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NORSK SPEIDING 
13.08.2002 
VEDTEKTER 
 
Norsk speiding er en sammenslutning av følgende selvstendige, norske speiderforbund: 

Norges speiderforbund  
Norges KFUK-KFUM-speidere 
 
Norsk speiding er tilsluttet de internasjonale speiderorganisasjonene; The World Organisation of Scout 
Movement (WOSM) og The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 
 
Navn:  Norsk speiding 
 
Medlemsforbundene 

Medlemsforbundene skal: 
• være frivillige, selvstendige og partipolitisk uavhengige 
• være åpne for medlemskap for gutter og/eller jenter, menn og/eller kvinner, uten hensyn til 

religion, rase eller nasjonalitet. Medlemskapet er frivillig. 
 

Medlemsforbundene har felles speiderlov, valgspråk og speiderbønn som fastsettes av Norsk 
speiding. Speiderløftet fastsettes av det enkelte medlemsforbund etter at det har vært fremlagt for 
Norsk speiding til uttalelse. 

 
Mål 

Norsk speiding skal:   
• utvikle og styrke speiderarbeidet i Norge slik at flest mulige, barn og unge, opplever utvikling i 

et arbeid basert på den internasjonale speiderbevegelsens mål og arbeidsmetoder 
• styrke samarbeidet, fellesskapet og mangfoldet mellom de forbund som er medlemmer  
• arbeide mot mål som er satt for Norsk speiding.  
 

Oppgaver: 
Norsk speiding skal: 
• beslutte og sette i verk oppgaver som ifølge vedtekter er lagt til Norsk speiding 
• fastsette overordnede prinsipper for program/treningsprogram 
• fastsette overordnede prinsipper for ledertrening/utvikling 
• ivareta Norsk speidings politikk i forhold til de internasjonale speiderorganisasjoner 
• arbeide for best mulig samarbeid mellom forbundene i kretser/regioner 
• samordne tidspunkter for forbundenes aksjoner/innsamlinger 
• holde generell kontakt med samfunnets organer, med spesiell vekt mot myndigheter og politiske 

organer   
• gjennomføre felles aktiviteter som leirer, aksjoner, kurs, seminarer etc. 
• forvalte andre oppgaver lagt til Norsk speiding. 
  

Medlemskap i Norsk speiding 
Medlemsforbundene må: 
• tilfredsstille de krav til et speiderforbund som stilles av WAGGGS og/eller WOSM 
• godkjenne Norsk speidings vedtekter. 

 
Krav til størrelse og utbredelse for nye medlemsforbund avgjøres av representantskapet i Norsk 
speiding. 
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Norsk speidings organer er 
• et representantskap 
• et styre som fungerer fra ordinært representantskap til neste ordinære representantskap. 

 
Representantskapet 

• Representantskapet er Norsk speidings øverste organ 
• Representantskapet består av de valgte styrer i de tilsluttede forbund og 4 representanter fra hvert 

forbund valgt av de respektive medlemsforbundenes generalforsamlinger  
• Representantskapet avvikler minst ett ordinært møte i året 
• Møter i representantskapet innkalles med en frist på minst 4 uker. 

 
Representantskapets oppgaver 

Representantskapet skal behandle: 
• årsmelding og regnskap for siste arbeidsår (kalenderår) 
• budsjett og arbeidsplaner, felles aktiviteter etc. 
• endringer i Norsk speidings vedtekter 
• opptakelse av nye medlemsforbund 
• saker foreslått av medlemsforbundene. 
 
Styret innkaller til ekstra representantskapsmøte hvis styret eller ett av medlems-forbundene ber om 
det. Et ekstra representantskapsmøte innkalles med minst fire ukers varsel. 
 
Representantskapsmøtene kan bare behandle saker som er oppført på dagsorden.  
 

Styret 
• Styret består av leder og to – 2 – styremedlemmer fra hvert av medlemsforbundene, til sammen 

seks personer 
• Styret leder Norsk speiding mellom møtene i representantskapet 
• Styret ledes av leder og nestleder. 
 Leder i styret er det forbunds leder som etter turnus har ledervervet  i Norsk speiding Leder i det 

medlemsforbund som ikke innehar ledervervet i Norsk speiding, er nestleder i styret. Disse verv 
går på omgang mellom medlemsforbundene. 

• International Commissionar (IC) for henholdsvis WAGGGS og WOSM har møteplikt, samt tale- 
og forslagsrett i styret når saker av internasjonal karakter behandles.   

 
Styrets oppgaver 

• Løpende oppfølging av saker tillagt Norsk speiding 
• Iverksette vedtak fattet av representantskapet og forberede saker til representantskapets møter 
• Opprette komiteer/utvalg for å ivareta spesielle funksjoner 
• Igangsetting og oppfølging av prosjekter vedtatt av styret og/eller representantskapet 
• Behandle saker og/eller gi uttalelse i saker som medlemsforbundene ber om. 

Regler for avstemming  
• Hvert medlemsforbund har 10 stemmer i representantskapet og 3 i styret.  
• Endring av speiderlov, valgspråk, speiderbønn og Norsk speidings vedtekter må vedtas med 2/3 

flertall på to møter etter hverandre i representantskapet. 
• Alle øvrige vedtak gjøres med alminnelig flertall, hvis annet ikke er fastsatt. 

 
Representasjon  

• Representasjon i regi av Norsk speiding tar utgangspunkt i medlemsforbundenes siste registrerte 
medlemstall for medlemmer under 26 år, slik de rapporteres til myndighetene. 
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Administrasjon 

• Norsk speidings administrasjon er lagt til det forbund som har leder i styret.  Dette forbunds 
generalsekretær fungerer også som generalsekretær for Norsk speiding. 

• I det medlemsforbundet som har administrasjonen, har generalsekretæren møteplikt, samt tale- 
og forslagsrett i representantskapet og i styret. Det andre medlemsforbundets generalsekretær har 
møte-, tale- og forslagsrett i representantskapet og i styret. 

 
Økonomi 

Norsk speiding har egen økonomi. 
• Driftskostnader knyttet til Norsk speiding deles likt mellom medlemsforbundene. 
 Spesiell representasjon og avtalte driftskostnader i sekretariatet dekkes av Norsk speiding. 
• Medlemsforbundene betaler en kontingent til dekning av de internasjonale medlemskapene. 

Kontingentens størrelse fastsettes av representantskapsmøtet og medlemsforbundenes siste 
registrerte medlemstall, slik de rapporteres til myndighetene, legges til grunn for beregning av 
beløpenes størrelse.  

• Det enkelte forbund betaler for egne medlemmer til møter i representantskapet, møter i styret, 
komiteer, deltakelse i konferanser, seminarer med mer.  

 
Uttredelse 

Et medlemsforbund som vil gå ut av Norsk speiding tar ikke med rettigheter som er i Norsk 
speiding. Økonomiske forpliktelser betales ut det kalenderår uttredelse finner sted. 
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Brev datert 01.11.04 og vedtekter datert 13.10.02 - delt ut på Speidertinget 2002 
 
 
 
Til Speidertingets medlemmer 
 
 
 
 
                                                                                                1. november  2002. 
 
 
SPEIDERNES FELLESORGANISASJON 
 
 
Vi viser til de saksdokumenter som er sendt til Speidertingets medlemmer i sak 8.1. 
Som det fremgår av dette dokument er det arbeidet videre med innhold og navn for sammenslutningen etter 
13. august 2002. 
 
Forslaget til vedtekter har vært oversendt/diskutert med de to internasjonale speiderorganisasjonene som 
NSF er medlem av (WAGGGS og WOSM). Begge organisasjonene gir en positiv tilbakemelding om den 
sammenslutningen som skal etableres. De har imidlertid hatt noen prinsipielle kommentarer til de vedtekter 
som er avtalt 
 
Kommentarene fra begge verdensorganisasjonene er innarbeidet uten at det har vært behov for nye 
forhandlinger i Norge. 
 
Navnet på den nye sammenslutningen har igjen vært diskutert. Jamfør kommentarer i det først utsendte 
forslag til vedtekter. Sammenslutningens navn er nå Speidernes fellesorganisasjon. 
 
De ovennevnte endringer er innarbeidet i ajourførte vedtekter som følger som vedlegg til dette brev. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

 
 
Eli Gullichsen 
speidersjef 
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Speidernes fellesorganisasjon 
30.10.02 
 
VEDTEKTER 
 
Speidernes fellesorganisasjon er en sammenslutning av følgende selvstendige, norske speiderforbund:             
Norges speiderforbund  
Norges KFUK-KFUM-speidere 
 
Speidernes fellesorganisasjon er medlem av The World Organisation of The Scout Movement (WOSM) og 
The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 
 
1. Navn: Speidernes fellesorganisasjon 
 
2. Medlemsforbundene 

Medlemsforbundene skal: 
• være en opplæringsbevegelse som er frivillige, selvstendige og partipolitisk uavhengige 
• være åpne for medlemskap for gutter og/eller jenter, menn og/eller kvinner, uten hensyn til 

religion, rase eller nasjonalitet. Medlemskapet er frivillig 
• legge til rette for deltakelse av unge mennesker i de besluttende organisasjonsledd 

 
Medlemsforbundene har felles speiderlov, valgspråk og speiderbønn som fastsettes av Speidernes 
fellesorganisasjon. Speiderløftet fastsettes av det enkelte medlemsforbund etter at det har vært 
fremlagt for Speidernes fellesorganisasjon til uttalelse. Speiderløftet og speiderlov skal oversendes 
WAGGGS og WOSM for godkjenning. 

 
3. Mål 

Speidernes fellesorganisasjon skal:   
• utvikle og styrke speiderarbeidet i Norge slik at flest mulige, barn og unge, opplever utvikling i 

et arbeid basert på den internasjonale speiderbevegelsens mål, prinsipper og metode slik de er 
beskrevet i lover for WAGGGS og WOSM 

• styrke samarbeidet, fellesskapet og mangfoldet mellom de forbund som er medlemmer  
• arbeide mot mål som er satt for Speidernes fellesorganisasjon 

 
4. Oppgaver 

Speidernes fellesorganisasjon skal: 
• beslutte og sette i verk oppgaver som ifølge vedtekter er lagt til Speidernes fellesorganisasjon 
• fastsette overordnede prinsipper for program/treningsprogram 
• fastsette overordnede prinsipper for ledertrening/utvikling 
• ivareta Speidernes fellesorganisasjons politikk i forhold til de internasjonale 

speiderorganisasjoner 
• arbeide for best mulig samarbeid mellom forbundene i kretser/regioner 
• samordne tidspunkter for forbundenes aksjoner/innsamlinger 
• holde generell kontakt med samfunnets organer, med spesiell vekt mot myndigheter og politiske 

organer   
• gjennomføre felles aktiviteter som leirer, aksjoner, kurs, seminarer etc. 
• forvalte andre oppgaver lagt til Speidernes fellesorganisasjon  
 

5. Medlemskap i Speidernes fellesorganisasjon 
Medlemsforbundene må: 
• tilfredsstille de krav til et speiderforbund som stilles av WAGGGS og/eller WOSM 
• godkjenne Speidernes fellesorganisasjons vedtekter 
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Ved opptagelse av nye medlemsforbund fastsettes krav til størrelse og geografisk utbredelse av 
representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon. 

 
6. Speidernes fellesorganisasjons organer er 

• et representantskap 
• et styre, som fungerer fra ordinært representantskap til neste ordinære representantskap 

 
7. Representantskapet 

• Representantskapet er Speidernes fellesorganisasjons øverste organ 
• Representantskapet består av de valgte styrer i de tilsluttede forbund og fire (4) representanter 

fra hvert forbund, valgt av de respektive medlemsforbundenes generalforsamlinger  
• Valgperioden er to (2) år. Ingen kan velges for mer enn tre (3) påfølgende perioder, totalt seks 

(6) år. 
• Generalsekretær i medlemsforbundene har rett til å møte i representantskapets møter med tale- 

og forslagsrett 
• Representantskapet avvikler minst ett ordinært møte i året 
• Møter i representantskapet innkalles med en frist på minst 4 uker 

 
8. Representantskapets oppgaver 

Representantskapet skal behandle: 
• årsmelding og regnskap for siste arbeidsår (kalenderår) 
• budsjett og arbeidsplaner, felles aktiviteter etc. 
• endringer i Speidernes fellesorganisasjons vedtekter 
• fastsette og endre retningslinjer 
• velge offentlig godkjent revisor 
• opptakelse av nye medlemsforbund 
• saker foreslått av medlemsforbundene 

    
Styret innkaller til ekstra representantskapsmøte hvis styret eller ett av medlemsforbundene ber om 
det. Et ekstra representantskapsmøte innkalles med minst fire ukers varsel. 
 
Representantskapsmøtene kan bare behandle saker som er oppført på dagsorden.  
 

9. Styret 
• Styret består av leder og to (2) styremedlemmer fra hvert av medlemsforbundene, til sammen 

seks (6) personer. Valgperioden er to (2) år. Ingen kan velges for mer enn tre (3) påfølgende 
perioder, totalt seks (6) år. 

• Generalsekretær i medlemsforbundene har rett til å møte i styrets møter med tale- og forslagsrett 
• Styret leder Speidernes fellesorganisasjon mellom møtene i representantskapet 
• Styret ledes av leder og nestleder 
• Leder i styret er det forbunds leder som etter turnus har ledervervet i Speidernes 

fellesorganisasjon. Leder i det medlemsforbund som ikke innehar ledervervet i Speidernes 
fellesorganisasjon, er nestleder i styret. Disse verv går på omgang mellom medlemsforbundene. 

• International Commissionar (IC) for henholdsvis WAGGGS og WOSM har møteplikt, samt 
tale- og forslagsrett i styret når saker av internasjonal karakter behandles 

 
10. Styrets oppgaver 

• Løpende oppfølging av saker tillagt Speidernes fellesorganisasjon 
• Iverksette vedtak fattet av representantskapet og forberede saker til representantskapets møter 
• Opprette komiteer/utvalg for å ivareta spesielle funksjoner 
• Igangsetting og oppfølging av prosjekter vedtatt av styret og/eller representantskapet 
• Behandle saker og/eller gi uttalelse i saker som medlemsforbundene ber om 
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11. Regler for avstemming  
• Hvert medlemsforbund har 10 stemmer i representantskapet og 3 i styret. 
• For å være beslutningsdyktig må minst 2/3 av medlemmene være tilstede.  
• Endring av speiderlov, valgspråk, speiderbønn og Speidernes fellesorganisasjons vedtekter må 

vedtas med 2/3 flertall på to møter etter hverandre i representantskapet. 
• Alle øvrige vedtak gjøres med alminnelig flertall, hvis annet ikke er fastsatt 

 
12. Representasjon  

• Representasjon, i regi av Speidernes fellesorganisasjon tar utgangspunkt i medlemsforbundenes 
siste registrerte medlemstall for medlemmer under 26 år, slik de rapporteres til myndighetene 

 
13. Administrasjon 

• Speidernes fellesorganisasjon sekretariat er lagt til det forbund som har leder i styret.  Dette 
forbunds generalsekretær fungerer også som generalsekretær for Speidernes fellesorganisasjon. 

• I det medlemsforbundet som har sekretariatet, har generalsekretæren møteplikt, samt tale- og 
forslagsrett i representantskapet og i styret. Det andre medlemsforbundets generalsekretær har 
møte-, tale- og forslagsrett i representantskapet og i styret. 

 
14. Økonomi 

Speidernes fellesorganisasjon har egen økonomi. 
• Driftskostnader knyttet til Speidernes fellesorganisasjon deles likt mellom medlemsforbundene. 

Spesiell representasjon og avtalte driftskostnader i sekretariatet dekkes av Speidernes 
fellesorganisasjon. 

• Medlemsforbundene betaler en kontingent til dekning av de internasjonale medlemskapene. 
Kontingentens størrelse fastsettes av representantskapet. Medlemsforbundenes siste registrerte 
medlemstall for alle betalende medlemmer, slik de rapporteres til myndighetene, legges til grunn 
for beregning av beløpene som skal betales til WAGGGS og WOSM.  

• Det enkelte forbund betaler for egne medlemmer til møter i representantskapet, møter i styret, 
komiteer, deltakelse i konferanser, seminarer med mer 

  
15. Uttredelse 

Et medlemsforbund som vil gå ut av Speidernes fellesorganisasjon, tar ikke med rettigheter som er i 
Speidernes fellesorganisasjon. Økonomiske forpliktelser betales ut det kalenderår uttredelse finner 
sted 

 
16. Oppløsning 

Speidernes fellesorganisasjon kan oppløses hvis medlemsforbundene er enige. Dette krever 
behandling og vedtak på to påfølgende møter i representantskapet. Verdier som er igjen etter 
avsluttende oppgjør, deles likt mellom medlemsforbundene. 
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Speidertinget 2004 
Sak 8.2 - Vedlegg 3 
 
Speidertinget 2003 - Utskrift av protokollen med sakspapirene 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A - Utdrag fra protokollen - Speidertinget 2003 - Fredrikstad 
 
Orienteringssak 

4.2. Speidernes fellesorganisasjon 
 
 Carsten HP Johannsen la fram saken på vegne av Speiderstyret 
  

Følgende hadde ordet: 
 Kåre Lindemann, Bjørn Jarle Røberg-Larsen, Arne Nørstebø Laache, 
 Carsten H.P. Johansen, Knut Westby, Halvor Frihagen, 
 
B- Sakspapirer 
 

SAK 4.2 – SPEIDERNES FELLESORGANISASJON 
 
 

0. Innledning 
 
Speiderstyret legger med dette fram en redegjørelse for prosessen rundt etableringen av Speidernes 
fellesorganisasjon. Videre redegjøres det for de arbeidsoppgaver som er tillagt Speidernes 
fellesorganisasjon og styringsstrukturen i fellesskapet. 
 
Redegjørelsen kommer blant annet som følge av at Nedre Buskerud krets ønsker at Speidertinget skal få 
anledning til å drøfte rollefordelingen mellom Speidernes fellesorganisasjon, Speiderstyret, 
Forbundskontoret og Speidertinget. 
 

1. Bakgrunn 
 
Speidertinget 2002 vedtok at Norges speiderforbund slutter seg til Speidernes fellesorganisasjon – 
sammenslutningen for speiderforbundene i Norge. Speidertinget foretok også de første 
lovendringsforslagene for å tilpasse seg tilslutningsvedtaket. Annengangs behandling av disse 
lovendringene skal skje på ekstraordinært speiderting høsten 2003.  
 
Bakgrunnen for Norges speiderforbunds arbeid for et felleskap mellom speiderorganisasjone i Norge er 
todelt. Vi ser behovet for å styrke vår posisjon i det norske samfunn og oppnå sterkere gjennomslagskraft 
både i media og blant viktige politiske beslutningstakere. Ved å fremstå som et enhetlig og stort felleskap 
gjennom Speidernes fellesorganisasjon er vi bedre rustet til ”å bygge merkevaren speiding” enn når to 
mindre organisasjoner skal gjøre dette hver for seg. I tillegg tror vi at et samarbeid mellom organisasjoner 
med så mange fellestrekk vil gi utbytte i form at et bedret tilbud til våre respektive medlemmer. Dette 
underbygges av erfaringer som mange av våre lokale grupper og kretser har gjort gjennom samarbeid med 
KFUK/KFUM grupper over mange år. 
 
Forhandlingene rundt etableringen av Speidernes fellesorganisasjon har som i alle forhandlinger vært 
preget av å ”gi og ta”. Til syvende og sist mener Speiderstyret at etableringen av Speidernes 
fellesorganisasjon vil være til stor fordel for utviklingen av speidingen i Norge. 



Norges speiderforbund - Speidertinget 2004.   Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5. – 7. november  
Sak 8.2 – Godkjenning av vedtekter for Speidernes fellesorganisasjon side 21/23 
 

 

2. Formell prosedyre 
 
Tilslutningen til Speidernes fellesorganisasjon krever to steg. 
 
 1. Det formelle vedtaket om tilslutning til Speidernes fellesorganisasjon. Dette vedtaket ble fattet   
     av Speidertinget 2002 mot to stemmer.  

 
 2. Lovendringer som følge av tilslutningsvedtaket. De fleste av disse lovendringene er i     
     grunnreglene, og må derfor stemmes over på to påfølgende  speiderting. De første      
     lovendringsvedtakene ble gjort på Speidertinget 2002. Den andre runden med       
     lovendringsvedtak gjøres på ekstraordinært speiderting 2003. 

 
Prosedyren som er beskrevet gjelder Norges speiderforbund. Hos Norges KFUK-Speidere og Norges 
KFUM-Speidere er prosedyren forholdsvis lik. Tilslutningsvedtaket ble gjort på de respektives 
landsråd/landsting i april 2003. Da ble også de første lovendringene foretatt. 
 
Speidernes fellesorganisasjon vil formelt tre i funksjon som organisasjon 12. oktober 2003 når Norges 
KFUK-Speidere og Norges KFUM-Speidere fusjonerer til et felles nytt speiderforbund. Styret i Speidernes 
fellesorganisasjon vil ha sitt første møte i november/desember 2003, og representantskapet samles i februar 
2004. Dette var rent praktisk det første tidspunktet som gikk å finne. 
 
Etableringen av sammenslutningen vil bli markert i speider-Norge på St. Georgsdagen 2004. 

 

3. Historien 
 
På 80-tallet var det en del kontakt mellom Norges speiderforbund og Norges KFUK-Speidere gjennom 
fellesrådet for Speiderpiker i Norge, Kontaktkomiteen og felles styremøter og arrangementer, men heller 
liten kontakt med Norges KFUM-Speidere. Fra midten/slutten av 90-tallet ble det økt kontakt mellom 
styrene i alle de tre speiderforbundene. I starten var dette bare løselig kontakt med utveksling av 
informasjon, men etter hvert begynte man å diskutere samarbeide. Disse samtalene førte frem til 
vedtakelsen av den såkalte ”Knattholmenerklæringen” på et felles styremøte mellom de tre forbundene i 
oktober 1998. Erklæringen uttrykte et ønske om å få til et sentralt samarbeid mellom forbundene, og 
oppfordret grupper og kretser til å samarbeide om lokale aktiviteter. Diskusjonen om videre samarbeid ble 
videreført under arbeidsnavnet ”Norsk speiding”. 
 
Underveis i diskusjonene kom det opp en tanke på grasrotplan hos Norges KFUK-Speidere og Norges 
KFUM-Speidere om fusjon mellom disse to forbundene. Denne tanken slo igjennom og resulterer i 
fusjonen mellom de to forbundene i oktober i år. Samtalene mellom Norges KFUK-Speidere, Norges 
KFUM-Speidere og Norges speiderforbund stoppet noe opp mens fusjonsforhandlingene foregikk, men 
kom i gang igjen høsten 2001/vinteren 2002.  
 
I den første runden av forhandlingene diskuterte man ulike organisasjonsformer for samarbeidet. Det ble 
diskutert alt fra helt løse fellesråd som bare skulle ha internasjonal kontakt til et felles forbund. Etter hvert 
som forhandlingene skred frem i 2001/2002 ble det klart at alle tre forbundene ville gå for en 
mellomløsning; en overbygning for speiderforbundene i Norge for å koordinere en del arbeidsoppgaver 
som det er naturlig å håndtere felles. (Se mer i pkt 4 om arbeidsoppgavene.)  
 
Sommeren 2002 kom man frem til en avtale om en felles sammenslutning av speiderforbundene i Norge. 
Sammenslutningen fikk etter forhandlinger navnet Speidernes fellesorganisasjon. 
 
Samtalene mellom forbundene ble holdt på speidersjef/generalsekretærnivå. De respektive speiderstyrene 
ble holdt løpende orientert, og Speiderstyret i Norges speiderforbund diskuterte den aktuelle situasjonen 
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etter hvert som prosessen gikk framover. Speiderstyret i Norges speiderforbund har på de fleste Kretsleder-
/korpssjefsseminarene de siste årene orientert om samtalene og samarbeidet. 

4. Arbeidsoppgaver for Speidernes fellesorganisasjon 
 
Speiderstyret i Norges speiderforbund har hele tiden vært opptatt av at samarbeidet og samtalene mellom 
forbundene skulle ende opp i en sammenslutning som vil styrke speiderarbeidet for alle speidere i Norge.  
 
Norges speiderforbund har ikke vært interessert i at sammenslutningen bare skal være et råd som skulle 
være bindeledd mot WAGGGS og WOSM. (Dette er i tråd med tankene internasjonalt. WOSM holder i 
dag tilbake med å godkjenne slike ”fellesråd” som bare har kontakt med de internasjonale forbundene.) 
 
Speidernes fellesorganisasjon skal i hovedsak ta tak i følgende arbeidsoppgaver: Mediekontakt, 
politikerkontakt (der det er naturlig å opptre felles), koordinering av aktiviteter, samkjøring av terminlister, 
mulighet til å delta på hverandres kurs og kontakten med de internasjonale speiderforbundene WAGGGS 
og WOSM. 
 
Medlemsforbundene har tidligere hatt felles speiderlov, valgspråk og speiderbønn, og dette er nå tatt inn i 
vedtektene til Speidernes fellesorganisasjon. Videre skal fellesorganisasjonen fastsette de overordnede 
prinsipper for program/treningsprogram og overordnede prinsipper for ledertrening/-utvikling. 
 
Siden speidertinget 2002 har samtaler om det praktiske arbeidet i Speidernes fellesorganisasjon blitt foretatt 
på møter mellom Speidersjef/landssjefer og generalsekretærene. 
 
Samarbeidet om Speidernes fellesorganisasjon har allerede resultert i økt samarbeid på lokalt plan. Blant 
annet felles Oslo-leir 2003, felles peffkurs i Bodø og felles St. Georgsdags arrangementer. Dette viser at 
samarbeidet i Speidernes fellesorganisasjon også gavner speider-Norge lokalt. 

5. Styring av Speidernes fellesorganisasjon 
 
Det var de tre forbundenes ønske å holde administrasjon og kostnader for drift av Speidernes 
fellesorganisasjon til et minimum. 
 
Ledelsen 
Ledelsen av Speidernes fellesorganisasjon vil veksle hvert annet år. De som sitter med ledelsen vil ha 
lederen av styret og generalsekretæren. Norges speiderforbund vil starte med ledelsen. Generalsekretær i 
Norges speiderforbund vil dermed være generalsekretær i Speidernes fellesorganisasjon de to første årene, 
og speidersjefen vil være leder av styret de to første årene. Leder av KFUK-KFUM-speiderne vil være 
nestleder i styret de to første årene, og så bytter man. 
 
Kostnadene ved driften av Speidernes fellesorganisasjon deles mellom medlemsorganisasjonene. Dette vil 
først og fremst være kostnader knyttet til en saksbehandlerstilling som skal ivareta den daglige 
oppfølgingen av oppgavene som er tillagt den felles overbygningen. Disse kostnadene vil delvis erstatte de 
kostnadene vi i dag har i administrasjonen til å følge opp det internasjonale arbeidet. 
 
Styret 
Styret i Speidernes fellesorganisasjon består av Speidersjef/landssjef og to styremedlemmer til fra hver av 
organisasjonene. Generalsekretæren i medlemsforbundene har rett til å møte i styrets møter med tale- og 
forslagsrett. I tillegg møter de ansvarlige for internasjonal kontakt (IC-ene) uten stemmerett, men med tale- 
og forslagsrett når saker av internasjonal karakter behandles. 
 
Styret skal foreta løpende oppfølging av saker som er tillagt Speidernes fellesorganisasjon. (Ref 
vedtektenes § 10.). Det betyr blant annet å iverksette vedtak som er fattet av representantskapet, og 
forberede saker til representantskapets møter. I tillegg kan styret opprette komiteer og utvalg for å ivareta 
spesielle funksjoner. Styret kan også igangsette prosjekter som er vedtatt av styret og/eller 



Norges speiderforbund - Speidertinget 2004.   Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5. – 7. november  
Sak 8.2 – Godkjenning av vedtekter for Speidernes fellesorganisasjon side 23/23 
 

representantskapet. Det er naturlig nok ikke foretatt konkrete vedtak ennå, men feiringen av 2007 og 
speidingens hundreårsjubileum kan være et slikt prosjekt. Styret kan også behandle saker og/eller gi 
uttalelser i saker som medlemsforbundene ber om. 
 
Representantskapet 
Det øverste organet i Speidernes fellesorganisasjon er representantskapet. Her møter 
speiderstyret/landsstyret i de to medlemsforbundene, samt fire representanter som er valgt direkte av 
speiderting/landsting. Hvert forbund har 10 stemmer i representantskapet. 
 
Representantskapet skal vedta arbeidsplaner og budsjett for Speidernes fellesorganisasjon. I tillegg kan de 
vedta vedtektsendringer. Disse må gjøres med 2/3 flertall på to påfølgende representantskapsmøter. 
 
Representantskapet sitter også med oppløsningsretten for Speidernes fellesorganisasjon. Det er vanlig 
organisasjonspraksis i Norge at en organisasjon eller sammenslutning oppretter og oppløser seg selv.  
 
Representantskapet skal møte en gang i året. Men det kan også kalles inn til ekstraordinært 
representantskapsmøte. Dette kan etter vedtektenes § 8 gjøres enten av styret i Speidernes 
fellesorganisasjon, eller av et av medlemsforbundene. Det er naturlig å se at både speidertinget og 
speiderstyret kan kalle inn til ekstraordinært representantskapsmøte i Speidernes fellesorganisasjon på 
vegne av Norges speiderforbund. 
 
Enkelte har kommentert at representantskapet er for dominert av det enkelte speiderstyre/landsstyre, og at 
de direkte valgte representantene er et ”skalkeskjul” for å virke demokratiske. Dette er Speiderstyret ikke 
enig i. Speiderstyrene er demokratisk valgt av de respektive speiderting/landsting for å ivareta forbundenes 
interesser.  
 
Det er en viktig oppgave for Speidernes fellesorganisasjon å ivareta det internasjonale medlemskapet i 
WAGGGS og WOSM for alle medlemmene. I tillegg skal oppgaven til Speidernes fellesorganisasjon først 
og fremst være knyttet til koordinering og spissing av speiderarbeidet i Norge.  
 

6. Vedtekter for Speidernes fellesorganisasjon 
 
Organiseringen av Speidernes fellesorganisasjon blir styrt av vedtekter for sammenslutningen. 
 
Vedtektene skal som i enhver organisasjon vedtas av sammenslutningens høyeste organ – 
representantskapet (ref vedtektenes § 8). Dette vil skje på første representantskapsmøte i februar 2004. I 
mellomtiden har styrene i Norges speiderforbund, Norges KFUK-Speidere og Norges KFUM-Speidere 
fremforhandlet et forslag til vedtekter. Dette har vært viktig for å vite hva man var blitt enige om. Videre 
har det vært viktig for å kunne få godkjennelse hos WAGGGS og WOSM til å etablere sammenslutningen. 
Slik godkjenning foreligger nå. 
 
Vedtektene endres med 2/3 flertall på to påfølgende møter i representantskapet.  
 
Vedlegg: 
Vedtekter for Speidernes fellesorganisasjon, datert 06.05.03 
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SAK 8.3 RETNINGSLINJER FOR LEDELSE AV    
  SPEIDERTINGET 
 
Nedre Buskerud Krets melder inn følgende sak til behandling på speidertinget.  Vi vil 
redegjøre nærmere for hva dette innebærer på tinget. 
 
Retningslinjer for ledelsen av speidertinget 
 
Speidertinget er organisasjonens øverste myndighet.  Saker kan meldes inn for behandling på 
tinget med forslag til vedtak.  Speiderstyret kan kommentere forslaget, støtte det, foreslå det 
avvist eller fremme alternativt vedtak. 
 
Speidertingets mulighet til å påvirke og endre et forslag er ikke nedfelt i et klart regelverk, 
noe som svekker tinget posisjon.  Vi har sett flere eksempler på dette under de siste 
speidertingene.  Senest i Fredrikstad, da tinget ikke ble gitt anledning til debatt om innmeldte 
lovforslag og bakgrunnen for disse.  Manglende prosedyrer vil kunne føre til at vedtak ikke 
fullt ut tilfredsstiller tingets reelle ønsker og behov. 
 
Vedtak kan endres på neste ting som en følge av et nytt innmeldt forslag, en lang og vanskelig 
prosess.  Dette kunne vært forhindret ved at tinget hadde klare muligheter til å påvirke det 
opprinnelige forslaget.  Det hender derfor at vi må leve med vedtak som ikke har solid 
forankring i tinget, jfr. kjøp og drift av Ingelsrud Speidersenter. 
 
Problemstillingen er ikke ukjent i organisasjonsarbeide og i saksbehandling i parlamentariske 
organisasjoner. 
 
Det er etablerte retningslinjer for hvordan forsamlinger på en rydding og demokratisk måte 
skal kunne påvirke saker som er til behandling på for eksempel ting.  Disse retningslinjene er 
kjent som Robert's Rules of Order og følges i svært mange organisasjoner og i de fleste 
parlament, verden over.  Prinsippene, også betegnet som parlamentariske regler er velkjente 
og nedfelt i litteraturen: 
 
Robert, Henry M.: Robert's Rules of Order; 
Utgitt: 2004, første gang i 1876 
Forlag: The Perseus Books Group 
ISBN: 0738203076 
Utgave: 10th Ed 
 
I korte trekk er Robert's Rules of Order en metode for behandling av og votering over ulike 
typer forslag. 
 
Vedlegg: 
Robert’s Rules of Order 
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Nedre Buskerud krets fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Speidertinget skal ledes i henhold til reglene gitt i den siste utgaven av Robert's Rules of 
Order i alle saker der reglene kan anvendes. 
 
Speiderstyrets kommentarer: 
 
Ledelse av møter i Speidertinget er nedfelt i Speidertingets forretningsorden som vedtas av 
Speidertinget i forbindelse med hvert enkelt møte. Det er fortsatt uklart for Speiderstyret om 
forslagsstiller mener at Robert’s Rules of Order skal erstatte den forretningsorden 
Speidertinget normalt legger til grunn for ledelse av sine møter, eller om det skal være et 
tillegg til disse. 
 
Robert’s Rules of Order er et omfattende og til dels komplisert sett med regler for behandling 
av ulike saker i demokratiske forsamlinger. Speiderstyret mener at det er vanskelig å ta disse i 
bruk på møter i Speidertinget uten videre bearbeiding. Dersom Robert’s Rules of Order skal 
legges til grunn krever dette trolig at alle delegater får opplæring i hvordan disse fungerer. 
 
Det er dessuten Speiderstyrets oppfatning at alle regler for hvordan møter i Speidertinget skal 
ledes bør være gjengitt på norsk.  
 
I den grad intensjonen bak forslaget er å sikre at tingets beslutninger er godt forankret er 
Speiderstyret enig i dette. Det er også bakgrunnen for innføringen av Påvirkningstorg der man 
søker å sikre en bredere og grundigere debatt om de viktigste sakene på Speidertinget. 
 
 
Speiderstyret innstiller: 
Forslaget vedtas ikke 
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Sak 8.3  Retningslinjer for ledelse av Speidertinget – Vedlegg 
 
Table of Rules relating to motions 
 
Explanation of the Table. -- The rules at the head of the 8 columns apply to all original main 
motions, and to all other cases except where a star (*) or a figure indicates that the motion is 
an exception to these rules. The star shows that the exact opposite of the rule at the head of 
the column applies to the motion, and a figure refers to a note which explains the extent of the 
exception. For example, "Lay on the Table"; the Table shows that §28 of the Manual treats of 
this motion; that it is "undebatable" and "cannot be amended"; that "no subsidiary motion can 
be applied" to it; and that it "cannot be reconsidered"; -- the fact that the 4 other columns have 
no stars or figures shows that the rules at the head of these columns apply to this motion, to 
Lay on the Table, the same as to original main motions. 
 

1 
Debatable 

2 
 Debate 

Confined 
to 

Pending 
Questions 

 

3 
Can be 

Amended 

4 
Subsidiary 
Motions 
can be 

Applied 

5 
Can be 
Recon-
sidered

6 
Requires 

only a 
Majority 

Vote 

7 
Must be 

Seconded

8 
Out of 
Order 
when 

Another 
has 

Floor 

N 
 Note 
below 

Motion 

* - * * * - - - 1 
Adjourn 
(when 
privileged) 

- - - - - - - - - 

Adopt 
(Accept or 
Agree to) a 
Report 

- - - - 2 - - - - 

Adopt 
Constitutions, 
By-laws, 
Rules of 
Order 

- - - - - - - - - 
Adopt 
Standing 
Rules 

4 - - - - - - - 3 Amend 

4 - * - - - - - - Amend an 
Amendment 

- - - - 2 5 - - - 

Amend 
Constitutions, 
By-laws, 
Rules of 
Order 

- - - - - 6 - - - 
Amend 
Standing 
Rules 



Norges speiderforbund - Speidertinget 2004.   Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5. – 7. november  
Sak 8.3 – Retningslinjer for ledelse av Speidertinget  side 4/8 
 

1 
Debatable 

2 
 Debate 

Confined 
to 

Pending 
Questions 

 

3 
Can be 

Amended 

4 
Subsidiary 
Motions 
can be 

Applied 

5 
Can be 
Recon-
sidered

6 
Requires 

only a 
Majority 

Vote 

7 
Must be 

Seconded

8 
Out of 
Order 
when 

Another 
has 

Floor 

N 
 Note 
below 

Motion 

* - * - - - - * 7 

Appeal, 
relating to 
Indecorum, 
etc. 

- - * - - - - * - Appeal, all 
other cases 

- - * - - - * - - Blanks, 
Filling 

- - - - 8 - - - - 
Commit or 
Refer, or 
Recommit 

* - - - - * - - 9 
Debate, to 
Close, Limit, 
or Extend 

* - * * * - * * - Division of 
the Assembly

* - - - * - 10 10 - Division of 
the Question 

11 - - - - - - - 1 
Fix the Time 
to which to 
Adjourn 

- - * - 2 - - - - 
Informal 
Consideration 
of a Question

* - * * * - - - - Lay on the 
Table 

* - * * - - - - - 

Leave to 
Continue 
Speaking 
after 
Indecorum 

- - - - - - - - - Main Motion 
or Question 

- - * - * - * - - Nominations, 
to Make 

* - - - * * - - - Nominations, 
to Close 

* - - - 2 - - - - Nominations, 
to Reopen 

* - * * 2 12 * * - 
Objection to 
Consideration 
of a Question
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1 
Debatable 

2 
 Debate 

Confined 
to 

Pending 
Questions 

 

3 
Can be 

Amended 

4 
Subsidiary 
Motions 
can be 

Applied 

5 
Can be 
Recon-
sidered

6 
Requires 

only a 
Majority 

Vote 

7 
Must be 

Seconded

8 
Out of 
Order 
when 

Another 
has 

Floor 

N 
 Note 
below 

Motion 

* - * * * - * * - Order, 
Questions of 

- - - - - * - - - 
Order, to 
Make a 
Special 

* - * * * - * * - 
Orders of the 
Day, to Call 
for 

- - - - - - - - - 
Order of the 
Day, when 
pending 

* - * * * - * * - Parliamentary 
Inquiry 

- - - - - - - - - 

Postpone 
Definitely, or 
to a Certain 
Time 

- * * - 13 - - - - Postpone 
Indefinitely 

* - * * 15 * - - 14 Previous 
Question 

* - * * * - * * - 
Privilege, to 
Raise 
Questions of 

- - - - - - - - - 

Privilege, 
Questions of, 
when 
pending 

* - * * - - - - - Reading 
Papers 

11 - - - * - - - 1 
Recess, to 
Take a (when 
privileged) 

4 17 * - * - - * 16 Reconsider 

- * - - 2 18 - - - Rescind or 
Repeal 

- - - - - - - - - 
Substitute 
(same as 
Amend) 

* - * * * * - - - 
Suspend the 
Rules 
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1 
Debatable 

2 
 Debate 

Confined 
to 

Pending 
Questions 

 

3 
Can be 

Amended 

4 
Subsidiary 
Motions 
can be 

Applied 

5 
Can be 
Recon-
sidered

6 
Requires 

only a 
Majority 

Vote 

7 
Must be 

Seconded

8 
Out of 
Order 
when 

Another 
has 

Floor 

N 
 Note 
below 

Motion 

 

* - * * * - - - - Take from 
the Table 

* - * * * * - - - 

Take up a 
Question out 
of its Proper 
Order 

* - - - - - - - - 
Voting, 
Motions 
relating to 

* - * * 2 - * - - 
Withdraw a 
Motion, 
Leave to 

 

NOTES TO TABLE 

1. To Fix the Time to which to Adjourn is privileged only when made while another 
question is pending, and in an assembly that has made no provision for another 
meeting on the same or the next day. To Adjourn loses its privileged character and is a 
main motion if in any way qualified, or if its effect, if adopted, is to dissolve the 
assembly without any provision for its meeting again. To Take a Recess is privileged 
only when made while other business is pending.  

2. An affirmative vote on this motion cannot be reconsidered.  
3. An Amendment may be made (a) by inserting (or adding) words or paragraphs; (b) by 

striking out words or paragraphs; (c) by striking out certain words and inserting 
others; or (d) by substituting one or more paragraphs for others, or an entire resolution 
for another, on the same subject.  

4. Undebatable when the motion to be amended or reconsidered is undebatable.  
5. Constitutions, By-Laws, and Rules of Order before adoption are in every respect main 

motions and may be amended by majority vote. After adoption they require previous 
notice and 2/3 vote for amendment.  

6. Standing Rules may be amended at any time by a majority vote if previous notice has 
been given, or by a 2/3 vote without notice.  

7. An Appeal is undebatable only when made while an undebatable question is pending, 
or when relating to indecorum, or to transgressions of the rules of speaking, or to the 
priority of business. When debatable, only one speech from each member is permitted. 
On a tie vote the decision of the chair is sustained.  

8. Cannot be reconsidered after the committee has taken up the subject, but by 2/3 vote 
the committee at any time may be discharged from further consideration of the 
question.  
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9. These motions may be moved whenever the immediately pending question is 
debatable, and they apply only to it, unless otherwise specified.  

10. If resolutions or propositions relate to different subjects which are independent of each 
other, they must be divided on the request of a single member, which can be made 
when another has the floor. If they relate to the same subject and yet each part can 
stand alone, they may be divided only on a regular motion and vote.  

11. Undebatable if made when another question is before the assembly.  
12. The objection can be made only when the question is first introduced, before debate. A 

2/3 vote must be opposed to the consideration in order to sustain the objection.  
13. A negative vote on this motion cannot be reconsidered.  
14. The Previous Question may be moved whenever the immediately pending question is 

debatable or amendable. The questions upon which it is moved should be specified; if 
not specified, it applies only to the immediately pending question. If adopted it cuts 
off debate and at once brings the assembly to a vote on the immediately pending 
question and such others as are specified in the motion.  

15. Cannot be reconsidered after a vote has been taken under it.  
16. The motion to reconsider can be made while any other question is before the 

assembly, and even while another has the floor, or after it has been voted to adjourn, 
provided the assembly has not been declared adjourned. It can be moved only on the 
day, or the day after, the vote which it is proposed to reconsider was taken, and by one 
who voted with the prevailing side. Its consideration cannot interrupt business unless 
the motion to be reconsidered takes precedence of the immediately pending question. 
Its rank is the same as that of the motion to be reconsidered, except that it takes 
precedence of a general order, or of a motion of equal rank with the motion to be 
reconsidered, provided their consideration has not actually begun.  

17. Opens to debate main question when latter is debatable.  
18. Rescind is under the same rules as to amend something already adopted. See notes 2, 

5, and 6, above.  

ADDITIONAL RULES 

Incidental Motions. Motions that are incidental to pending motions take precedence of them 
and must be acted upon first. [See 13 for list of these motions.] 
No privileged of subsidiary motion can be laid on the table, postponed definitely or 
indefinitely, or committed. When the main question is laid on the table, etc., all adhering 
subsidiaries go with it. 

EXPLANATION OF THE TABLE OF RULES RELATING TO MOTIONS 

Every one expecting to take an active part in meetings of a deliberative assembly should 
become sufficiently familiar with the Order of Precedence of Motions and the Table of Rules, 
to be able to refer to them quickly. This familiarity can only be acquired by actual practice in 
referring to these tables and finding the rulings on the various points covered by them in 
regard to various motions. These six pages contain an epitome of parliamentary law. The 
Order of Precedence of motions should be committed to memory, as it contains all of the 
privileged and subsidiary motions, 12 in number, arranged in their order of rank, and shows in 
regard to each motion whether it can be debated or amended, and what vote it requires, and 
under what circumstances it can be made. 
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In the Table of Rules the headings to the 8 columns are rules or principles which are 
applicable to all original main motions, and should be memorized. They are as follows: (1) 
Original Main Motions are debatable; (2) debate must be confined to the immediately pending 
question; (3) they can be amended; (4) all subsidiary motions can be applied to them; (5) they 
can be reconsidered; (6) they require only a majority vote for their adoption; (7) they must be 
seconded; and (8) they are not in order when another has the floor. Whenever any of the 44 
motions in the Table differs from a main motion in regard to any of these rules, the exception 
is indicated by a star (*) or a figure in the proper column opposite that motion. A star shows 
that the exact opposite of the rule at the head of the column applies to the motion. A figure 
refers to a note which explains the extent of the exception. A blank shows that the rule at the 
head of the column applies, and therefore that the motion is in this respect exactly like a main 
motion. Some of the motions are followed by figures not in the columns: these figures refer to 
notes giving useful information in regard to these motions. 
 
The Table of Rules is constructed upon the theory that it is best to learn the general principles 
of parliamentary law as applied to original main motions, and then to note in what respects 
each other motion is an exception to these general rules. Thus, the motion to postpone 
definitely, or to a certain time, has no stars or figures opposite it, and therefore it is subject to 
all of the above 8 rules the same as any main motion: to postpone indefinitely has two stars 
and the number 13 opposite to it, showing that the rules. at the head of these three columns do 
not apply to this motion. The first star shows that debate is not confined to the motion to 
postpone indefinitely, but that the main motion is also open to debate; the second star shows 
that the motion to postpone indefinitely cannot be amended; and the number 13 refers to a 
note which shows that a negative vote on this motion cannot be reconsidered. 
 
As has previously been stated, a star shows that the motion, instead of being subject to the 
rule at the head of the column, is subject to a rule exactly the reverse. Stars in the various 
columns, therefore, mean that the motions are subject to the following rules: (1) undebatable; 
(2) opens main question to debate; (3) cannot be amended; (4) no subsidiary motion can be 
applied; (5) cannot be reconsidered; (6) requires a two-thirds vote; (7) does not require to be 
seconded; and (8) in order when another has the floor. 
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 SAK 9. VALG 
  
Speidertinget inviteres til valg. 
 
Speidertinget skal velge speidersjef, visespeidersjef og fem medlemmer til Speiderstyret for to 
år, ett medlem til lovutvalget for seks år, fire representanter for to år til representantskapet i 
Speidernes fellesorganisasjon for to år, to ordstyrere og fem medlemmer til valgkomité for 
Speidertinget 2006, revisor for to år og forbundets representant til Speider-Sport A/Ls 
generalforsamling 2005 og 2006. 

 
Valgkomiteen for Speidertinget 2004 har bestått av: Iacob S. Nordby (leder), Tor 
Corneliussen, Ole Christian Apeland, Elin Steffenak. Anna Røed var også valgt som medlem 
av valgkomiteen, men trådde ut av valgkomiteen da hun ble foreslått som kandidat til 
Speiderstyret. 
 
Grupper, kretser og korps har blitt oppfordret til å fremme forslag til kandidater til speidersjef, 
visespeidersjef, Speiderstyret, Lovutvalget og representantskapet i Speidernes 
fellesorganisasjon. Frist for innsending av forslag var satt til 30. august 2004. Valgkomiteen 
har forespurt alle foreslåtte kandidater og også forespurt andre kandidater. 
 
Speiderstyret har forberedt de øvrige valgene. 

 
Følgende kandidater stiller til valg: 

 
 

9.1 Valg av speidersjef for to år 
 
 Kandidat er:  
 - Carsten H. Pihl, Oslo 
 
 Valgkomiteen innstiller: 
 Carsten H. Pihl. 
 
9.2 Valg av visespeidersjef for to år 
   
 Kandidater er:  
 - Merete Bodahl-Johansen, Fredrikstad 
 - Kristin Grimstad, Trondheim 
 
 Valgkomiteen innstiller: 
 Kristin Grimstad  
 
9.3 Valg av fem medlemmer til Speiderstyret for to år 
 
 Kandidater er (alfabetisk): 

- Lars Atle Andersen, Stavanger 
- Merete Bodahl-Johansen, Fredrikstad 
- Kristin Grimstad, Trondheim 
- Hanne Birte Hulløen, Skien 
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- Geir Olsen, Hønefoss 
- Anna Røed, Oslo 
- Kristoffer Røed, Oslo 
- Knut Slettebak, Egersund 
 
Valgkomiteen innstiller:  
Lars Atle Andersen 
Merete Bodahl-Johansen 
Hanne Birte Hulløen 
Anna Røed 
Kristoffer Røed 

   
9.4 Valg av ett medlem til lovutvalget for seks år 
 
 Kandidat er: 
 
 - Jonny Berg, Tromsø 
 
 Valgkomiteen innstiller: 
 Jonny Berg 
 
9.5 Valg av fire representanter for to år til representantskapet i Speidernes 
 fellesorganisasjon 
 
 Kandidater er (alfabetisk rekkefølge): 
 - Svein Otto Aure, Sykkylven 
 - Christen Larsen, Bergen 
 - Ingrid Nordbø, Sandnes 
 - Frank Mathisen, Oslo 
 - Karin Thompson, Oslo 
  
 Valgkomiteen innstiller: 
 Svein Otto Aure 
 Ingrid Nordbø 
 Frank Mathisen 
 Karin Thompson 
  
9.6 Valg av to ordstyrere for Speidertinget 2006 
  
 Speiderstyret innstiller: 
 Martine Løvold, Oslo 
 Morten Gunther, Fredrikstad  
 
9.7 Valg av fem medlemmer til valgkomité for Speidertinget 2006 
 
 Speiderstyret innstiller: 
  
 Tor Corneliussen, Bergen 
 Håvard Djupvik, Oslo 
 Ingrid Nordbø, Sandnes 
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 Inger Elise Pedersen, Kristiansand 
 Gry Walderhaug Grimsrud, Haslum 
  
9.8 Valg av revisor for to år 
 

Speiderstyret innstiller: 
  
 Statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland, BDO REVICO Oslo DA  
 
9.9 Valg av representant til Speider-Sport A/L's generalforsamling 2005 og 2006 
 
 Speiderstyret innstiller: 
 
 Speidersjefen. 

Speiderstyret har fullmakt til å peke ut en personlig vararepresentant hvis 
speidersjefen får forfall. 
 

PRESENTASJON AV KANDIDATENE TIL SPEIDERSTYRET, 
LOVUTVALGET OG REPRESENTANTSKAPET I SPEIDERNES 
FELLESORGANISASJON 
 
1. Følgende kandidat stiller til valg som speidersjef: 
 
Carsten H. Phil 
 
Alder:    33 år 
Yrke:    Redaksjonssjef/jurist 
Bosted:   Oslo 
Speidergruppe:  Longship Group 41. Oslo Ullevål, Oslospeiderne 
 
Viktigste lederverv i NSF så langt:  
Speidersjef, Speiderstyremedlem, Kretsleder, Gruppeleder 
 
NSFs UTFORDRINGER: 
Hva mener du er den eller de viktigste utfordringene NSF står overfor i de kommende årene?  

• NSF må nå aktivt arbeide for vekst. Vi har et ansvar for å få flere speidere i Norge. 
Dette må gjøres både gjennom å holde på speiderne vi har, verve flere medlemmer og 
starte nye grupper. 

• Vi må videreutvikle treningsprogrammet og ledertreningen, slik at det gode arbeidet 
som er gjort ikke er forgjeves. Alle grupper skal bruke treningsprogrammet, og alle 
ledere må ta ledertreningen. 

• Vi må få verden rundt oss til å skjønne at vi driver med landets beste ledertrening! 
Dette vil øke statusen til lederne våre, og gi dem økt glede av å være ledere. Man skal 
være leder i NSF fordi man føler at man lærer og får utbytte, ikke fordi man føler at 
man må. 
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SPEIDERSTYRETS OPPGAVER: 
Hvordan mener du at speiderstyret kan møte disse utfordringene? 

• Speiderstyret må motivere og legge til rette for vekst. Veksten skjer lokalt og styret 
må støtte opp kretser, korps og grupper for å hjelpe til å få vekst.  

• Speiderstyret må sørge for å skaffe tilstrekkelig med midler til å opprettholde arbeidet 
med program og ledertrening. Arbeidet må være jevnt og grundig, ikke preget av 
skippertak. Dette krever ressurser – økonomisk og menneskelig. 

• Speiderstyret må arbeide langsiktig for at ledertreningen får anerkjennelse i 
næringslivet, politiske kretser og skolesystemet. 

 
DITT BIDRAG: 
Hvilke av dine erfaringer og egenskaper gjør deg til en god kandidat til speiderstyret? 

• Gjennom to år som speidersjef, og to år tidligere i styret har jeg fått en utstrakt 
kjennskap til NSF, våre speidere og våre ledere. Dette gjør at jeg vet hvor skoen 
trykker. 

• Jeg har gjennom mitt arbeid i ett av Norges største mediekonsern fått godt innblikk i 
hvordan næringslivet og mediene tenker og handler. Dette gir verdifulle innspill i 
styrearbeidet. 

• Jeg tror og håper jeg kan bidra som en motivator og inspirator i NSF, slik at forbundet 
når de målene som settes. 

 
 
2. Følgende kandidater stiller til valg som visespeidersjef 
 
Merete Bodahl-Johansen 
 
Alder:   35 år 
Yrke:    Hjemmeværende, utdannet Diplomøkonom fra BI 
Bosted:   Fredrikstad 
Speidergruppe:  Gressvik speidergruppe 
 
Viktigste lederverv i NSF så langt:  
Medlem Komite speding, leder av torvet på 2001 Urban og medlem av Speiderstyret 
 
NSFs UTFORDRINGER: 
Hva mener du er den eller de viktigste utfordringene NSF står overfor i de kommende årene?  

• Vekst 
• Stabilisering av økonomien 

 
SPEIDERSTYRETS OPPGAVER: 
Hvordan mener du at speiderstyret kan møte disse utfordringene? 

• Gjennom ny organisasjonsstruktur fortsette prosjektet Nystarting av grupper.  
• Beholde medlemmer vi allerede har.  
• Bedre kontakt mellom forbundet sentralt og gruppene.  
• Utvikle regioner for opplæring av peffer og ledere. 
• Det er lite som kan gjøres uten økonomiske midler, derfor bør NSF’s økonomi 

stabiliseres.  
• Forbundets økonomi må være uavhengig av landsleiroverskudd 
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• Det bør opparbeide nødvendig kapital slik at NSF har likvide midler hele året. 
 
DITT BIDRAG: 
Hvilke av dine erfaringer og egenskaper gjør deg til en god kandidat til speiderstyret? 
Jeg har to års erfaring fra styret og ønsker å jobbe videre med økonomi. Har jobbet med 
prosjekt Nystarting av grupper og ønsker å videreføre det. Jeg er aktiv småspeiderleder på 
Gressvik og har egne barn i flokk og tropp. Villig til endringer blant annet når det gjelder 
organisering og arbeidsform i organisasjonen.  
 
Kristin Grimstad 
 
Alder:    40 år 
Yrke:    Rådgiver i organisasjonsutvikling v/NTNU, pr tiden engasjert som 
   utreder for stat/kirke-utvalget  
Bosted:   Heimdal i Trondheim kommune 
Speidergruppe:  Kattem 
 
Viktigste lederverv i NSF så langt:  
Medlem Komite speiding i kretsen, kretsstyremedlem, programansvarlig midtnorsk 
speiderleir -99, troppsleder i Bergen og Sør-Trøndelag. Er nå flokkleder i Kattem og 
kretsleder i Sør-Trøndelag. 
 
NSFs UTFORDRINGER: 
Hva mener du er den eller de viktigste utfordringene NSF står overfor i de kommende årene?  
Øke medlemstallet, særlig i aldersgruppen 13-16 år, gjennom å arbeide med bedre kvalitet på 
speiderarbeidet, lederutvikling og markedsføring. 
 
SPEIDERSTYRETS OPPGAVER: 
Hvordan mener du at speiderstyret kan møte disse utfordringene?  
Fortsatt fokus på samfunnsengasjement, friluftsliv og markedsføring både internt og 
eksternt. Sikre gode og aktuelle tilbud spesielt til speidere i tropp. Utvikle og motivere våre 
medlemmer til tidlig å ta lederansvar for tropp, slik at vi får fornyelse og kan forbli en barne- 
og UNGDOMSorganisasjon.         
 
DITT BIDRAG: 
Hvilke av dine erfaringer og egenskaper gjør deg til en god kandidat til speiderstyret? 
Bred erfaring fra alle nivå i speiderforbundet. God kjennskap til utfordringene i den praktiske 
speiderhverdagen i gruppene. God kontakt med og forståelse for forbundets og styrets roller 
og ansvar. Har formell organisasjonskompetanse. Har gjennomført kretssammenslåing og 
ledet etableringen av "nye" Sør-Trøndelag krets. Forstår behovet for og har evne til å 
engasjere og motivere andre. Nytenkende, uredd og målbevisst.  
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3. Følgende kandidater stiller til valg som medlem til Speiderstyret 
 
Lars Atle Andersen 
 
Alder:   31 år 
Yrke:   Sivilingeniør, Leder for DNV Consulting Stavanger 
Bosted:  Stavanger 
Speidergruppe: Tasta 
 
Viktigste lederverv i NSF så langt: 
- Leder i både flokk og tropp i flere speidergrupper 
- Speiderstyremedlem 2002-2004. 
- IC WOSM 2002-2004 
- Ulike roller i kretsstyrer både i Vesterlen og Trondheim 
- Medlem av Komite Speider i NSF 1994-1997 
- Prosjektleder for diverse prosjekter i NSF, inkludert Speidertinget 2002 og 
  utviklingsprosjektet ”Endret Arbeidsform” 
 
NSFs UTFORDRINGER: 
Hva mener du er den eller de viktigste utfordringene NSF står overfor i de kommende årene?  
NSF har nå et meget godt treningsprogram, og er i ferd med å fullføre revideringen av 
ledertreningen. Dette er gode verktøy som flest mulig bør få gleden av. Hovedutfordringen 
NSF står overfor, slik jeg ser det, er medlemssituasjonen. For å være en bevegelse med stor 
påvirkningsmulighet når det gjelder barn og unges oppvekstvilkår, har vi behov for å snu 
trenden, og sørge for en medlemsvekst i NSF. 
 
SPEIDERSTYRETS OPPGAVER: 
Hvordan mener du at speiderstyret kan møte disse utfordringene? 
Speiderstyret har som oppgave å tenke langsiktig. Medlemsøkning må komme som resultat av 
en gjennomtenkt prosess. NSF må satse der hvor muligheten for å lykkes er størst. Dette kan 
for eksempel være nyetableringer i geografiske områder med mange barn og vekst gjennom 
bedre utnyttelse av ressurser på tvers av speidergrupper. Speiderstyrets oppgave i en slik 
prosess vil først og fremst være å fronte medlemsvekst som tema og ellers gjøre de 
overordnede rammebetingelsene best mulig for grupper og ledere.  
 
DITT BIDRAG: 
Hvilke av dine erfaringer og egenskaper gjør deg til en god kandidat til speiderstyret? 
Jeg mener selv at jeg har evnen til å tenke langsiktig og strategisk. Samtidig har jeg en relativt 
god kjennskap til speider-Norge og de ulike utfordringene etter mer enn 10 år med jobbing på 
sentralt nivå, samtidig som jeg har drevet aktivt lokalt mesteparten av tiden. Gjennom 
arbeidet med Endret Arbeidsform og også fra Speiderstyret i den siste 2-års perioden har jeg 
jobbet med langsiktige utfordringer i NSF og vært med på å stake opp kursendringer. Denne 
bakgrunnen, kombinert med et ønske og en vilje til å stå på for speiderne i Norges 
speiderforbund også den neste 2-års perioden håper jeg medfører at jeg får fornyet tillit av 
Speidertinget.  
 
Kristin Grimstad 
 
Se presentasjon under kandidater til visespeidersjef 
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Hanne Birte Hulløen 
 
Alder:   42 år 
Yrke:   Byggesakssjef i Skien kommune 
Bosted:  Skien 
Speidergruppe: 3. Skien speidergruppe 
 
(Presentasjonen var ikke klar når tingpapirene trykkes. Ettersendes) 
 
Geir Olsen 
 
Alder:     49 år 
Yrke:     Bedriftsleder 
Bosted:    Jevnaker 
Speidergruppe:   1. Jevnaker Speidergruppe 
Viktigste lederverv i NSF så langt: Tre ganger prosjektleder for NORLED. 
 
NSFs UTFORDRINGER: 
Hva mener du er den eller de viktigste utfordringene NSF står overfor i de kommende årene?  
Speiderbevegelsen må fremstå som et naturlig førstevalg for de ungdommene som kjenner seg 
igjen i våre verdier og ønsker å delta i våre opplevelser. 
Vår største utfordring er å gi et spennende og utfordrende tilbud til våre speidere som gir både 
læring og ”kick”. 
 
SPEIDERSTYRETS OPPGAVER: 
Hvordan mener du at speiderstyret kan møte disse utfordringene? 
Speiderstyret må tilrettelegge for og støtte den lokale aktiviteten best mulig slik at de på 
grunnplan føler at de har støtte i sitt daglige arbeide. 
God kontakt mellom det sentrale apparat og grasroten er alltid et positivt bidrag i det daglige 
virke. 
 
DITT BIDRAG: 
Hvilke av dine erfaringer og egenskaper gjør deg til en god kandidat til speiderstyret? 
Det daglige virke i gruppe og krets samt mine oppgaver på forbundsplan har gitt meg 
mulighet til å forstå hvor viktig det er å ha en god kontakt og dialog fra bunn til topp og 
tilbake. Arbeidet som ledertrener og styremedlem for drift av Leikvinjar har gitt god innsikt i 
hvordan man kan samarbeide på tvers av kretsgrenser for å utnytte våre ressurser til 
speidernes beste. Som bedriftsleder til daglig er jeg vant til å jobbe med kundene for å forstå 
deres behov samt å motivere de ansatte. Dette mener jeg også er en vesentlig oppgave i 
Speiderstyret. 
 
Anna Røed 
 
Alder:    24 år 
Yrke:    Radiograf, snart stråleterapeut 
Bosted:   Oslo 
Speidergruppe:  Oslo 1.MS 
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Viktigste lederverv i NSF så langt:  
Da jeg var 18 år og hadde tenkt til å slutte som leder i troppen, men ombestemte meg og satt 
som eneste leder et år. 
 
NSFs UTFORDRINGER: 
Hva mener du er den eller de viktigste utfordringene NSF står overfor i de kommende årene?  
Jeg mener det er en stor utfordring i å holde på medlemmene våre slik at vi får mange dyktige 
patruljeførere, rovere og ledere. På den måten kan flere grupper bli selvrekrutterernde på 
ledere, nye krefter får prøvd seg, og de som ønsker seg litt endring kan få det uten at det får 
for store konsekvenser for gruppa. Jeg tror også det er viktig at vi lykkes i å vise oss frem og 
være aktive i samfunnsbildet for å være et foretrukket fritidstilbud for barn og unge i dag. 
 
SPEIDERSTYRETS OPPGAVER: 
Hvordan mener du at speiderstyret kan møte disse utfordringene? 
Speiderstyret må tørre å satse på det de tror på, resultater kommer ikke av seg selv, men 
krever planlegging, samarbeid, styrke og økonomi. Kontakt med hele organisasjonen blir 
viktig her. Speiderstyret må lytte til speiderne og lederne ute i gruppene- det er de som er 
”ekspertene” på norsk speiding. Forøvrig tror jeg vi kan lære en del av de som slutter hos oss 
ved å spørre dem ”hvorfor?” 
 
DITT BIDRAG: 
Hvilke av dine erfaringer og egenskaper gjør deg til en god kandidat til speiderstyret? 
Engasjement for speiding og prioritering av denne er min personlige styrke. Jeg er leder i 
tropp og møter speidere hver uke, noe jeg setter stor pris på og tror er en styrke. Jeg er også 
aktiv på mange andre plan og miljøer i organisasjonen og har et stort kontaktnett. I tillegg har 
jeg styreerfaring og en del internasjonal erfaring. At jeg er blid, utadvendt og sosial og 
motivert er vel heller neppe negativt i et slikt verv. 
 
Kristoffer Røed 
 
Alder:    28 år 
Yrke:    Produktsjef 
Bosted:   Oslo 
Speidergruppe:  Oslo Central MS 
 
Viktigste lederverv i NSF så langt: 

- Gruppeleder 2000- 
- Delegat Verdenskonferansen 2002 
- Kontingentleder RoverWay 2003 
- Kretsstyremedlem Oslo Nordmarka 2004 

 
NSFs UTFORDRINGER 
Hva er de viktigste utfordringene NSF står overfor i de kommende årene? 

- Profilere oss som et attraktivt fritidstilbud blant barn og unge, og derved rekruttere 
nye.  

- Sørge for at flest mulig ønsker å gå gradene fra helt fra småspeidere til ledere, ved å 
tilby gode og utfordrende aktiviteter til medlemmer i alle aldersgrupper. 
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SPEIDERSTYRETS OPPGAVER 
Hvordan kan Speiderstyret møte disse utfordringene? 

- Gjøre NSF til en mer tydelig merkevare med et friskere image, og fokusere på 
friluftsliv. 

- Tilrettelegge for bedre samarbeid og nettverk mellom NSF, kretser, korps og grupper; 
slik at ressursene blir optimalt utnyttet, og aktivitetene blir flere og enda bedre. 

 
DITT BIDRAG 
Hvilke erfaringer og egenskaper gjør deg til en god kandidat til speiderstyret? 

- Bred bakgrunn fra speiding; patruljefører, troppsleder, gruppeleder og 
kretsstyremedlem. 

- Kjennskap til internasjonal speiding; delegat på Verdenskonferansen i Hellas i 2002, 
norsk kontingentleder på RoverWay 2003 i Portugal, deltager Taiwan Moot 2004. 

- Siviløkonom (Norges Handelshøyskole); fordypning i Strategi, Organisasjon og 
Ledelse. 

- Erfaring fra diverse organisasjons-, styre- og prosjektarbeid; både under og etter 
studiene. 

- Jobben som produktsjef har gitt meg 4 års erfaring fra markedsføring og 
prosjektledelse. 

- Ett års erfaring som ”speider” i Forsvaret (oppklaringsmann under 
førstegangstjenesten). 

- Brennende interesse for speiding og friluftsliv; jeg liker å jobbe med og for unge! 
 
Knut Slettebak 
 
Navn:    Knut Slettebak 
Alder:    25 
Yrke:    Fiskeriarbeider 
Bosted:   Hellvik 
Speidergruppe:  Egersund FA 
 
Viktigste lederverv i NSF så langt:  
Kretsstyremedlem i Vesterlen 
 
NSFs UTFORDRINGER: 
Hva mener du er den eller de viktigste utfordringene NSF står overfor i de kommende årene?  

- Øke snittalderen på speiderne og dermed også medlemstallet. 
- Informere foreldre om at det er trygt å sende speidere alene på tur.  
- Sørge for at det finnes et leirtilbud for alle speidere hvert år 

 
SPEIDERSTYRETS OPPGAVER: 
Hvordan mener du at speiderstyret kan møte disse utfordringene? 
 

- Fokusere på å arrangere ”kule” aktiviteter for de eldre speiderne, særlig på kretsnivå 
- Sørge for økt medieomtale. Fokus på landsleiren og sikkerhet på tur. 
- Samarbeide med korps og forbund i inn- og utland om kurs- og leirtilbud for våre 

speidere. 
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DITT BIDRAG: 
Hvilke av dine erfaringer og egenskaper gjør deg til en god kandidat til speiderstyret? 
Jeg har vært inne i ledertreningen som veileder, og fulgt med på framdriften med det nye 
ledertreningsprogrammet. Var også en av de opplæringsansvarlige for det nye 
treningsprogrammet i kretsen, og har sett nytten gruppene har hatt av dette. Er svært engasjert 
i roverarbeidet, og opptatt av viktigheten av dette som inspirasjon for speiderne til å fortsette. 
 
4. Følgende kandidater stiller til valg som medlem i lovutvalget: 
 
Jonny Berg 
 
Alder:       34 år  
Yrke:       Rådgiver, Troms fylkeskommune  
Bosted:    Tromsø      
Speidergruppe  Tromsøya speidergruppe  
  
Viktigste lederverv i NSF til nå:   
Medlem av speiderstyret 1998 - november 2001, tidligere medlem økonomiutvalget NSF, 
troppsleder verdensjamboree Nederland 1995, gruppeleder Ulriken speidergruppe (Bergen) 
1994-1997, gruppeleder Tromsøya gruppe 2004 - 
  
Motivasjon for å stile til valg til Lovutvalget: 
Jeg ønsker å bidra til at NSF har tilfredsstillende systemer for kvalitetssikring av 
virksomheten og lover/retningslinjer som er tilpasset det øvrige samfunn. Det kan for 
eksempel bety at lovutvalget er en samarbeidspartner og ressurs for speiderstyret og 
forbundskontoret i forhold til å videreutvikle lovverk og internkontroll.   
 
5. Følgende kandidater stiller til valg til representantskapet i Speidernes 
   fellesorganisasjon: 
  
Svein Otto Aure 
 
Alder:    25 
Yrke:    Daglig leder 
Bosted:   Sykkylven 
Speidergruppe:  Sykkylven 
 
Viktigste lederverv i NSF så langt:  
Forsyningssjef FRI:05 
 
Motivasjon for å stille til valg: 
Interessant, morosamt, liker å følge med på hva som skjer nasjonalt og internasjonalt. Det er 
mye spennende som skjer framover til 100 års jubileet for speiderbevegelsen i 2007. Viktig at 
vi har med personer fra hele Norge i representantskapet. 
 
 
 
 
 



Norges speiderforbund - Speidertinget 2004.   Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5. – 7. november  
Sak 9 – Valg  side 11/12 
 

Christen Larsen 
 
Alder:   55 år 
Yrke:    Helse- og sosialrådgiver Bergen kommune – Åsane bydel 
Bosted:   Meland kommune 
Speidergruppe:  Direkte medlem i Hordaland krins 
  
Viktigste Lederverv i NSF så langt:  
Sentralt i NSF: 1972 – 1980 Leder av komité for sosialtjeneste (tilrettelegging av 
speiderarbeidet for funksjonshemmede). 1987 – 1992Medlem i Hovedkomité organisasjon og 
lederutvikling. 
  
Bergen krets: 1993 – 1994 Styremedlem, 1994 – 1998 Visekretsleder 
Hordaland krins: 2000 styremedlem, 2001 d.d krinsleiar. 
  
Motivasjon for å stille til valg: 
Min motivasjon er at speiderforbundene i Norge må ha et nærmere samarbeid både sentralt og 
detsentalt, tropper, grupper og kretser. Med dette arbeidet bør det arbeides frem til et forbund 
på sikt. Dette for å møte de utfordringer i fremtiden. Vi vil stå sterkere ovenfor offentlige 
myndigheter. Det jeg kan medvirke til er den erfaringen vi har i Hordaland kris med å etablere 
et felles speidersenter hvor det ble forhandlet frem til et felles ståsted for kretsene. 
 
Ingrid Nordbø 
 
Alder:    34 år 
Yrke:    Seksjonsleder (jurist)                                
Bosted:   Sandnes                        
Speidergruppe:  p.t. direktemedlem 
 
Viktigste lederverv i NSF så langt:   
Visespeidersjef, speiderstyremedlem, diverse verv og oppgaver i gruppe og krets, diverse 
tillitsverv i NSF sentralt, nestleder WAGGGS World Youth Committee, styremedlem i 
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner, leder Fellesrådet for speiderpiker i 
Norge 

   
Motivasjon for å stille til valg:  
Arbeide for at samarbeidet i Speidernes fellesorganisasjon gir resultater i form av et enda 
bedre og mer mangfoldig speidertilbud til alle speidere i Norge. Bidra til at SpF når sine mål 
om å styrke speidingens posisjon i det norske samfunn og oppnå sterkere gjennomslagskraft i 
saker som er viktige for oss både i det norske samfunnet og på den internasjonale 
speiderarena. 
 
Frank Mathisen 
 
Alder:    31 år 
Yrke:    Konsulent 
Bosted:   Oslo 
Speidergruppe:  4. Oslo 
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Viktigste lederverv i NSF så langt: 
 - Troppsleder 
 - Aktiv i nettverk friluftsliv 
 - Medlem av Komite Speiding 
 
Motivasjon for å stille til valg: 
Synes det er viktig med et godt samarbeid med KFUK/KFUM speiderne, både sentralt og på 
det praktiske nivå. Tror jeg ved min varierte erfaring og brede kontaktnett kan bidra til et 
konstruktivt samarbeid og gode diskusjoner. Kjenner også til den internasjonale delen av 
speiderbevegelsen og dette er en viktig del av Speidernes fellesorganisasjon sitt arbeid. 
 
Karin Thompson 
 
Alder:   47 år 
Yrke:   sekretær 
Bosted:  Kolbotn 
Speidergruppe: Oslo 1.MS 
 
Viktigste lederverv i NSF så langt:  
Representantskapet SFO, leder programetaten Landsleir Austrått 1997, Medlem av 
leirkomiteen 2001Urban, Korpsleder, gruppeleder, troppsleder, flokkleder. 
 
Motivasjon for å stille til valg: 
Det er spennende at de to speiderforbundene nå står under én paraply. Det muliggjør bedre 
markedsføring og kan gi oss inspirasjon og bedre kvalitet på arbeidet. Utfordringene dette 
medfører vil jeg gjerne ta del i. 
 
 
    
 
   
 
   
 
 
 



Landsleire er stort! Mange speidere samlet på et sted til store felles arrangementer. Men det 
er også alle de små minnene, luktene og følelsene. En opplevelse av vennskap og speidingens 
ånd. Bli med å bring dette videre til dagens speidere på landsleiren fri:05 neste sommer.

Klar for en utfordring?
Neste år er det tid for landsleir. Fra 2. - 9. juli arrangeres 
fri:05 på Ingelsrud speidersenter, Eidskog. Landsleirene 
er Norges speiderforbunds største arrangement. Mer enn 
200 personer vil være engasjert for å lage leir for 12.000 
speidere. 

På fri:05 skal speidingen bringes videre. Vi skal være med 
på ta i bruk vårt nye Treningsprogram, SpeiderBasen, og 
den nye Grunntreningen. Speiderne skal tilbys et aktivt 
program med stor valgfrihet. Tema er friluftsliv og sam-
funnsengasjement. 

For første gang legges det opp til et variert og spennende 
lederprogram. På fri:05 vil du kunne ta flere emnekurs i 
Grunntreningen og få et enda bedre innblikk i hvordan 
den nye ledertreningen er organisert. 

Leirkomiteen og Speiderstyret ønsker at fri:05 skal bli 
en flott opplevelse for speiderne. Skal vi lykkes 
med det, er du som leder i gruppa viktig. Du er 
vårt kontaktpunkt mot speiderne. Har du lyst til å 

reise på leir, har speiderne dine lyst til å reise på leir. Vi 
håper du vil snakke varmt om hvor flott en landsleir er 
- det er mange speidere i Norges speiderforbund som aldri 
har vært på landsleir. De trenger å høre om de magiske 
leirbålene. Det spennende programmet. All søla på torvet, 
de nye vennene og den stor opplevelsen det er å være en 
av 12.000 speidere på leir. 

Vi ønsker å bli 12.000 på fri:05. Det er et høyt deltaker-
antall. Vi var 8.500 på 2001 Urban. Da var det ca 60% av 
speiderne som deltok. Vår utfordring til deg er å øke til 
80%. Alle speiderne i gruppa bør reise på landsleir. Det er 
viktig for speiderne, det er viktig for patruljene og det er 
viktig for det videre speiderarbeidet i gruppa og Norges 
speiderforbund. 

Tar du utfordringen? Bli en ambassadør for 
fri:05. Start planleggingen nå og få med alle 
speiderne i din gruppe på tidenes landsleir. 
Les mer i neste Gruppeinform og følge med på 

www.speiding.no/landsleir. Sees vi på fri:05?
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