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Konstituering
SAK 1:





Sak 1 • Konstituering

1.1  Godkjenning av representantene
 Se vedlagt liste over representanter

 Speiderstyrets innstilling: 
 Alle representanter innmeldt i henhold til § 2-5-1 i Norges speiderforbunds lover, 

godkjennes.

1.2 Valg av tellekorps
 
 Speiderstyret innstiller

1.3 Valg av referenter

 Speiderstyrets innstilling:
 Ingrid Stene fra forbundskontoret
 Nils Harald Strøm fra Romerike krets
 Én referent fra Ryvarden krets

1.4 Godkjenning av forretningsorden
 Speiderstyrets forslag, se sakspapirene
  
 Speiderstyrets innstilling:
 Forslaget vedtas

1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste

 Speiderstyrets innstilling:
 Innkalling og saksliste godkjennes

1.6 Valg av to representanter til å underskrive protokollen

 Speiderstyret innstiller
 

Sak 2 • Årsmelding 2006 og 2007

2.1 Speiderstyrets beretning 2007-2008
 Se sakspapirene

 Speiderstyrets innstilling:
 Speiderstyrets beretning tas til orientering

2.2 Årsmelding 2006
 Se sakspapirene

 Speiderstyrets innstilling:
 Årsmelding 2006 godkjennes

2.3 Årsmelding 2007
 Se sakspapirene

 Speiderstyrets innstilling:
 Årsmelding 2007 godkjennes

SpeideRtiNget 2008 SAK 1 Konstituering
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Sak 3 • Regnskap 2006 og 2007

3.1 Regnskap 2006
 Se sakspapirene

 Speiderstyrets innstilling:
 Regnskap 2006 godkjennes

3.2 Regnskap 2007
 Se sakspapirene

 Speiderstyrets innstilling:
 Regnskap 2007 godkjennes

3.3 Orientering om regnskap 2006 og 2007 for Speider-Sport A/L 
 Se sakspapirene

 Speiderstyrets innstilling:
 Regnskapene 2006 og 2007 for Speider-Sport A/L tas til orientering.

Sak 4 • Strategisk plan 2007-2016 

4.1 Delmål for 2010, forslag til tiltak 2009–2010
 Se sakspapirene

 Speiderstyrets innstilling:
 Forslaget vedtas

Sak 5 • Forslag til endringer i NSFs lover og retningslinjer

5.1 Endring av grunnreglene 

5.1.1 Formålsparagrafen § 1-5-1 (andre gangs behandling)
 Forslag fra Speiderstyret, se sakspapirene
 
 Speiderstyrets innstilling:
 Forslaget vedtas

5.2 Endring av forbundets lover

5.2.1 Krav om politiattest
 Forslag fra Speiderstyret, se sakspapirene
 
 Speiderstyrets innstilling:
 Forslaget vedtas

5.2.2 Forslag om oppretting av kontrollkomite for Norges speiderforbund
 Forslag fra Hordaland krins, se sakspapirene
 
 Speiderstyrets innstilling:
 Forslaget vedtas ikke

5.2.3 Forslag til endring i vilkår for eksklusjon
 Forslag fra Hordaland krins, se sakspapirene
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 Speiderstyrets innstilling:
 Forslaget vedtas ikke

5.2.4 Forslag om klageorgan for eksklusjonsvedtak
 Forslag fra Hordaland krins, se sakspapirene

 Speiderstyrets innstilling:
 Forslaget vedtas ikke

5.2.5 Forslag om klageorgan for suspensjons- og eksklusjonsvedtak
 Forslag fra Speiderstyret, se sakspapirene
 
 Speiderstyrets innstilling:
 Forslaget vedtas ikke

5.2.6 Forslag om klageorgan for suspensjons- og eksklusjonsvedtak
 Forslag fra Speiderstyret, se sakspapirene
 
 Speiderstyrets innstilling:
 Forslaget vedtas

Sak 6 • Budsjett for 2009 og 2010, samt langtidsbudsjett 2011 – 2012

6.1 Budsjett 2009
 Se sakspapirene

 Speiderstyrets innstilling:
 Budsjett 2009 godkjennes

6.2 Budsjett 2010
 Se sakspapirene

 Speiderstyrets innstilling:
 Budsjett 2010 godkjennes

6.3 Omprioriteringer
 Forslag fra Speiderstyret, se sakspapirene
 
 Speiderstyrets innstilling:
 Forslaget vedtas

6.4 Langtidsbudsjett 2011–2012
 Forslag fra Speiderstyret, se sakspapirene
  
 Speiderstyrets innstilling:
 Forslaget vedtas

Sak 7 • Andre forslag

7.1 Eiendomsmasse i Norges speiderforbund
 Forslag fra Speiderstyret, se sakspapirene

 Speiderstyrets innstilling:
 Forslaget vedtas
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7.2 Avhending av eiendommer i Norges speiderforbund
 Forslag fra Speiderstyret, se sakspapirene

 Speiderstyrets innstilling:
 Forslaget vedtas 

7.3 Ingelsrud som fast landsleirsted 
 Forslag fra Skjetten speidergruppe, se sakspapirene

 Speiderstyrets innstilling:
 Forslaget vedtas

Sak 8 • Valg

8.1 Valg av speidersjef for to år

8.2 Valg av visespeidersjef for to år

8.3 Valg av fem medlemmer til Speiderstyret for to år

8.4 Valg av ett medlem til Lovutvalget for seks år

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

8.6 Valg av to ordstyrere for Speidertinget 2010

8.7 Valg av fem medlemmer til Valgkomiteen for Speidertinget 2010

8.8 Valg av revisor for to år

8.9 Valg av representant til generalforsamlingen i Speider-Sport AL for 2009 og 2010

Sak 9 • Åpent forum

 Her kan tingets delegater ta opp ting de er opptatte av eller fremme henstillinger  
til Speiderstyret. Spørsmål som krever undersøkelser/forberedelser må være  
innsendt til forbundskontoret minst en uke før Speidertinget.

Sak 10 • Orienteringer

På Speidertinget vil det bli gitt orienteringer om:
10.1 Saker fra Speiderforum 2008
10.2 Saker fra Roverforum 2008
10.3 Oppfølging av henstillinger fra Speidertinget 2006
10.4 Status i Norges speiderforbund pr. dato

   10.5  Orientering om landsleir 2009 – Utopia
   10.6  Orientering om verdensjamboreen 2011
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SAK 1.1 • SPEIDERTINGETS REPRESENTANTER 2008

(Parentes rundt navnet betyr at vedkommende ikke møter) pr. 30.09.08

Valgte / faste delegater med stemmerett Møtende vararepresentant  

Speiderstyret
01. Lars Atle Andersen – speidersjef 
02. Solveig Schytz – visespeidersjef
03. Anna Røed (International Commissioner, WAGGGS)
04. Knut Slettebak (International Commissioner, WOSM)
05. Håvard Djupvik 
06. Lars Flateby
07. Christen A. Larsen 
 
Ansatte
08. Inger Bjørshol 
09. Ksenia Sazonova

Asker og Bærum 
10. Leif Egil Hegdal   
11. Glenn Skavøy
12. Kristine Müller

Aust-Agder 
13. Stig Magne Aaberg    
14. Marianne Njølstad
15. 

Follo    
16. Vidar Falck-Muus
17. Martin Olaisen
18. Peik Næsje
19. Aamund Salveson   

Fredrikstad 
20. Karl Erik Onstad
21. (Anne Britt Pettersen)  Magnus Vøllo
22. Stian Thorvaldsen
     
Glåmdal   
23. Gunhild Grønvold
24. Glenn Andre Kristoffersen Jota
  
Grenland
25. Hanne Birte Hulløen
26. Carina Irene Hansen van Riesen
27. Cato Knudsen
28.  Andreas E. Bjørndalen
 
Gudbrandsdal
29. Dag Ivar Mortensen
30. Ingrid Ørbek
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Hedmark  
31. Arild Feragen
32. (Ingrid Krog Vinge)  Monica H. Langen

Helgeland
33. (Fritjof Harald Strøm)    
34. (-)    
   
Hordaland 
35. (Øyvind Høvding)  Thomas Lundberg  
36. Ragnar Pettersen 
37. Morten Svendal Hatlen
38. Hogne Skistad Nordvik

Hålogaland 
39. (Lill-Iren Gabrielsen)  ? 
40. (-)

Nedre Buskerud
41. Odd Kristian Kjos 
42. Håvard Sørli 
43. Olav Andreas Høvik

Nord-Troms
44. Erlend Hallstensen
45. (-)

Nord-Trøndelag 
46. (Ole Kristian Aakervik)
47. (Per Gevik) 

Oslospeiderne
48. Lars Grasmo
49.  
50. 
51. 

Romerike 
52. Kristian Ulvestad
53. Aylin Kaya Gustavsen
54. Kristin Seland Ágústsdóttir 
 
Romsdal og Nordmøre 
55. Hjalmar Hals 
56. Patrick Gule 
   
Ryvarden  
57. Kåre Henry Jørgensen
58. Øystein Østensen
59. Leif Andreas Skogheim

Salten
60. Jon-Arne Nymo
61. Karl Christian Alvestad  
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Sogn og Fjordane 
62. Niels Larsen (visekretsleder)     
63. Eirik U. Birkeland  

Sunnmøre
64. Steinar Klokk
65. (Jenny Margrethe Haagensen Nakken)   Per Ove Sund

Sørlandet 
66. Tor Harald Staddeland  
67. Fredrik Røysland Andersen   
68. Trudi Lohne Nilsen
69. Åge Staddeland
70. Arnt Elias Nakkestad

Sør-Trøndelag
71. Svein Harald Gunnes
72. Elise Nordskag
    
Tele-Busk
73. Finn Øystein Heisholt
74. Harald Edvardsen   

Vesterlen
75. Solveig Hellstrøm  
76. Martha Lindaas 
77. Geir Helge Tjøstolvsen-Schmidt
78. Steinar Apeland 
79. Eve Nordvall

Vestfold      
80. Kurt Vidar Gundersen
81. Kristin Øilo
82. Kathrine Myhre Nordby       
 
Vestoppland 
83. Roar Moen
84. Anne Sigstad

Østre Østfold 
85. Morten Nygård
86. Bjørnar Kjellmann
87. Cecilie Lunde Konttinen   

Øvre Buskerud
88. (Geir Olsen)  Bjørn Maribo 
89. Anne Saltnes  

BSK Baptistenes speiderkorps
90. (-)  
91. (-)
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BK Blå Kors Speidere  
92. Hilde Karine Kvalheim
93. Sverre Davidsen

FAS Frelsesarmeens speidere
94. Jan Gerhard Abrahamsen    
95. Dagfinn Sleveland 

FSK Frikirkens speiderkorps 
96. (Sveinung Eiksund)   Gro Vehus
97. Marius Walmann

MS Metodistkirkens speiderkorps
98. Knut Olav Seland    
99. (Ingrid Stene)   Berit Roll Elgsaas 

NMU-speiderne 
100. Stein Erik Nyli  
101. Svein Heien  

Speiderforum
102.   
103. 

Roverforum
104. 
105. 

Delegater uten  stemmerett

Generalsekretær 
106. Karen Johanne Strømstad

Komite speiding
107. Arne Nørstebø

Leder av lovutvalget
108. Halvor Frihagen 

Ordstyrere
109. Martine Løvold 
110. Bjørn Harald Hamre

Leder av valgkomite
111. Merete Bodahl-Johansen 

Revisor
112. (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 innmeldt 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.)

 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.
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 For å bli valgt skal en kandidat ha mer enn halvdelen av de avgitte stemmer. Om nødvendig 
gjennomføres valg i flere omganger. Om ingen kandidater har fått mer enn halvdelen 
av de avgitte stemmer, går den som har færrest stemmer ut før neste valgomgang. Ved 
stemmelikhet foretas omvalg. Om flere personer skal velges til samme verv kan inntil 
to kandidater, som er oppført på mer enn halvparten av stemmesedlene, velges i hver 
valgomgang. Hver delegat kan da føre opp inntil to kandidater på stemmeseddelen. Blanke 
stemmesedler teller ikke med.

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.

Kommentar: 

 Speiderstyret foreslår samme forretningsorden som forrige Speiderting, med unntak av 
punkt 6 der opprinnelig tekst i siste avsnitt - ”Alle valg avgjøres med alminnelig flertall”  
- er erstattet med ny tekst.

 Endringen foreslås for å legge bedre til rette for muligheten til å velge en sammensetning 
av kandidater basert på for eksempel kjønn, alder og geografi ved at ikke hele valget av 
flere kandidater til samme funksjon avgjøres i samme runde.



Årsmelding 2006 og 2007
SAK 2:





Speiderstyret presenterer følgende årsmeldinger 
for Speidertinget:

Sak 2.1 - Speiderstyrets beretning for perioden 
2007 – 2008. 

Denne finnes som et eget dokument. Her 
presenterer Speiderstyret sitt arbeid for 
styreperioden fra Speidertinget i november 2006 til 
Speidertinget i november 2008. I beretningen er det 
også en evaluering av måloppnåelsen innenfor de 
strategiske satsningsområdene som Speidertinget 
vedtok for perioden.

Speiderstyrets beretning er et tillegg til de formelle 
årsmeldingene for henholdsvis 2006 og 2007 som 
Speidertinget skal vedta.

Speiderstyrets beretning er en orientering til 

Innledning

Speidertinget om Speiderstyrets virksomhet 
i styreperioden og skal ikke godkjennes av 
Speidertinget.

Sak 2.2 - Årsmelding 2006

Finnes i heftet med saksdokumenter til 
Speidertinget.
Inneholder statistiske data og oversikter over 
forbundets virksomhet i kalenderåret.
Skal godkjennes av Speidertinget

Sak 2.3 - Årsmelding 2007

Finnes i heftet med saksdokumenter til 
Speidertinget.
Inneholder statistiske data og oversikter over 
forbundets virksomhet i kalenderåret.
Skal godkjennes av Speidertinget

SpeideRtiNget 2008 SAK 2 Årsmeldinger
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Sak 2.2 • Årsmelding 2006

1. OVeRSiKT OVeR SpeiDeRSTyReT, FASTe KOMiTeeR OG 
pROSjeKTGRUppeR

 
Jonny Berg, Tromsø 
Øivind Berg Larsen, Oslo

Valgkomite for Speidertinget 2006
Tor Corneliussen, Bergen
Håvard Djupvik, Oslo
Ingrid Nordbø, Sandnes, leder
Inger Elise Pedersen, Kristiansand
Gry Walderhaug Grimsrud, Haslum

Valgkomite for Speidertinget 2008
Merete Bodahl-Johansen, Fredrikstad, leder
Kristin Grimstad, Heimdal
Svein Otto Aure, Fredrikstad
Andreas Eikrem Bjørndalen, Porsgrunn
Gry Walderhaug Grimsrud, Haslum

Komite speiding
Hanne Mette Lundberg, Gaupen – leder 
Hans Eide, Porsgrunn
Inger Bjørshol, Lier
Kirsten Hyde, Langhus
Martin Olaisen, Langhus
Rune Røsrud, Oslo

Speideraksjonen innbrakte i underkant av 1 000 000 
kroner til Flyktninghjelpens utdanningsprosjekter i 
Nord-Uganda. 160 speidergrupper deltok.

Gården i Øvre Vollgate ble solgt, og 
forbundskontoret flyttet inn i nye lokaler i St. Olavs 
gate.

Det henvises forøvrig til Speiderstyrets rapport 
for 2005–2006 som gir et bilde av Speiderstyrets 
virksomhet for denne styreperioden. 

 

1.1 SpeiderStyret 
Til Speidertinget 2006:
Carsten H. Phil, Oslo – speidersjef
Kristin Grimstad, Trondheim – visespeidersjef
Lars Atle Andersen, Stavanger – International 
Comissioner WOSM
Merete Bodahl – Johansen, Fredrikstad
Hanne Birte Hulløen, Skien
Anna Røed, Oslo – International Commissioner 
WAGGGS
Knut Slettebak, Egersund

Fra Speidertinget 2006:
Lars Atle Andersen, Stavanger – speidersjef
Solveig Schytz, Ås – visespeidersjef
Knut Slettebak, Egersund – International 
Commissioner WOSM
Anna Røed, Oslo – International Commissioner 
WAGGGS
Håvard Djupvik, Rælingen
Lars Flateby, Oslo
Christen A. Larsen, Frekhaug

1.2 faSte komiteer og utvalg
Lovutvalget fra Speidertinget 2006:
Halvor Frihagen, Oslo – leder

0. iNNLeDNiNG

Ved årsskiftet 2006/2007 var det 19 392 registrete 
medlemmer hvorav 18 362 hadde betalt 
kontingenten, en nedgang på hhv. 771 og 1 178 
fra året før. Forbundet hadde 615 registrerte 
speidergrupper.

Ordinært møte i Speidertinget ble holdt i Ski 3.–5. 
november 2006. Her ble ny strategisk plan for 2007-
2016 vedtatt, med satsningsområdene lederkvalitet, 
samfunnsansvar og vekst. 

Speidertinget vedtok også endringer i 
formålsparagrafen. Saken må opp til andre gangs 
behandling på Speidertinget 2008 før denne 
endringen er gyldig.
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Representantskapet til Speidernes 
fellesorganisasjon (SpF) frem til Speidertinget 
2006
Ingrid Nordbø, Sandnes
Svein Otto Aure, Sykkylven
Frank Mathiesen, Oslo
Karin Thompson, Oslo

Representantskapet til Speidernes 
fellesorganisasjon (SpF) fra Speidertinget 2006
Elin Edda Ágústdóttir
Carsten H. Pihl, Oslo
Sven Bjørn Lilleslåtten, Drøbak
Karin Thompson, Oslo

Komite ingelsrud
Gjermund Stormoen, Drøbak – leder 

Styret for S/S Havbraatt
Frode Veåsen Karlsen, Oslo - leder 

prosjektgruppe Teknologi 
Dag Anders Kjærnes, Oslo - leder

Nettverkskoordinatorer
Friluftsliv: Hans Petter Pihl Johansen
Sjøspeiding: Sigmund Andreassen
Radiospeiding: Morten Angvoll
Samfunnsengasjement: Anette Guldahl
Kommunikasjon: Alexander Vestrum

1.3 proSjektgrupper 
Alle forbundets sentrale arrangementer og 
utviklingsoppgaver er prosjektorganisert. Her har 
vi tatt med prosjektlederne for de prosjektgrupper 
som har arbeidet med utviklingsoppgaver og andre 
større prosjekter i 2006.

jamborette/GO The Norway 2006 
Håvard Djupvik, Oslo

Speideraksjonen 2006
Elin Christiansen

NM i speiding
Kristian Ulvestad, Lillestrøm
Runar Westre, Lillestrøm

Speiderforum 2006
Martine Firing, Sandefjord

Roverforum 2006
Geir Bartz-Johannssen, Bergen

1.4 arBeidet i komite Speiding
Komite speiding har i 2006 avholdt 8 møter og 
behandlet 61 saker.

De viktigste sakene har vært:
• Beverarbeidet i Norges speiderforbund
• Ledertrenerløft
• Mandat for revisjon av Trekløver Gilwell- 
 treningen
• Roverarbeidet i Norges speiderforbund
• Samling for regionale kurskoordinatorer
• Strategiområdet Vekst

1.5 puBlikaSjoner og  
materiellprodukSjon

Utgitte publikasjoner 2006 (gjennom Speider-Sport 
A/L):
• Roverlogg

Materiell og medlemsblader:
• Speideren (4 utgaver) 
• Gro (2 utgaver)
• Kalender
• Kurskatalog
• Materiell til Speideraksjonen 2006
• Øvrig materiell ble satt på vent pga. arbeid  
 med ny profil

1.6 SpeiderakSjonen
Norges speiderforbund og Flyktninghjelpen 
(tidligere Flyktningrådet) inngikk i 2003 en generell 
samarbeidsavtale om å styrke organisasjonenes 
arbeid for fred og mennesker i nød. Speideraksjon 
2006 – Skolestart – ble avviklet 22.-30. april, og 
innsamlede midler gikk til Flyktninghjelpens 
utdanningsprosjekter i Nord-Uganda. 160 grupper 
deltok i Speideraksjonen og det ble samlet inn til 
sammen ca. 1 000 000 kroner.

2. FORBUNDSKONTOReT
Forbundskontoret er Norges speiderforbunds 
sekretariat og holdt frem til desember 2006 til i 
Øvre Vollgate 9 i Oslo. Det koordinerer og ivaretar 
forbundets daglige virksomhet under ledelse av 
generalsekretæren. Forbundskontorets oppgaver 
fastsettes av Speiderstyret.

Forbundskontoret er i stor grad engasjert i 
løpende oppgaver som oppfølging av prosjekter 
og sentrale arrangementer, økonomi og regnskap, 
program og ledertrening, informasjonsarbeid, 
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medlemsregistrering, internasjonalt arbeid, drift 
av forbundets eiendommer og generell service og 
støtte til kretser/korps og grupper.

Forbundskontoret er også sekretariat for 
Speidertinget, Speiderstyret, Komite speiding og 
andre sentrale prosjektgrupper.

Ved utgangen av 2006 var det 9,85 årsverk ved 
Forbundskontoret, fordelt på 11 stillinger.

Tore Torstad har vært forbundets generalsekretær 
siden august 2002.

Tidligere generalsekretær Jens Døvik har hatt et 
deltidsengasjement (25 %) som seniorkonsulent 
for å ivareta oppfølgingen av den daglige driften 

av forbundets selskaper og Ingelsrud 
speidersenter. Anders Dahl sluttet i sin 
stilling i februar, og Lisa Rypeng tok over 
som informasjonskonsulent og redaktør for 
Speideren med startdato 1. februar. Aase 
Kathinka Løvstad Fremgård ble ansatt for 
et år for å jobbe med Speiderbasen. Grete 
Jakobsen begynte som økonomiansvarlig 
den 18. september etter Brede Udahl. 
Ksenia Sazonova ble engasjert tre 
dager i uken fram til 23. desember 
som prosjektmedarbeider program og 
ledertrening.

Aksjene i Øvre Vollgate 9 AS ble solgt, 
og dato for overtakelse av lokalene i St. 
Olavsgt. 25 var 11. desember. 

3.  SeNTRALe KURS OG ARRANGeMeNTeR 2006

Måned Dato Arrangement/sted Antall deltakere
Januar 20 - 22 Kontaktseminar sjø / Sandnes 17 deltakere, 3 i stab
Februar 18 - 26 Fjellederkurset / Solstølen 7 deltakere + 4 i stab
Februar 22 Tenkedagen / hele landet Alle grupper
Mars 10  – 12 LTK 05/06 – oppfølging 14 deltakere + 5 i stab
Mars 17 – 19 Real Vandretur Vinter, Haugastøl 12 deltakere, 3 i stab
April 8 – 15 Trekløver Gilwellkurs, Sverveli 16 deltakere, 5 i stab
April 22 – 30 Speideraksjonen Alle grupper
April 23 St. Georgsdagen / hele landet Alle grupper
Mai 5 -7 KL/KS-seminar / Ingelsrud speidersenter 46 deltakere, 6 i stab
Mai 25 - 28 Sjøpeff 2006, Sandnes 28 deltakere, 4 i stab
Juni 16 – 18 NM i speiding, Lillestrøm 93 deltakende patruljer 

+ 30 i stab
Juni 20 Verdens Flykningedag Alle grupper
Juli 1 -7 Spleis 06 / sjøspeiderleir / Lindøy 370 deltakere + stab
Juli 22 – 29 GO The Norway 06 / Ingelsrud 280 deltakere, 60 i stab
Juli 22 – 29 Norsk Roverleir / Ingelsrud Ca. 100 deltakere
Juli/august 29 -5 UFO 2006 / Ingelsrud 27 deltakere (7 norske), 

8 stab
Juli/august 27 – 7 Dugnadsleir, Svalbard 14 deltakere
August 25 -27 Seilas i Øst/Tønsberg 18 deltakere + stab
September 8 -10 Samling for ledertrenere/Ingelsrud 45 deltakere, 3 i stab
September 15 – 17 Speidingens dag / hele landet Alle grupper
September 22 – 25 Nasjonal rover 5-kamp / Stavanger 20 lag, 3 i sentral stab
Oktober 13 -15 Speiderforum / Sandefjord 35 deltakere, 4 i stab
Oktober 13 -15 Roverforum / Sandefjord 43 deltakere, 4 i stab
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Oktober 21 – 22 JOTA/JOTI, hele landet hele landet
Oktober 3 – 5 Roverstevnet / Ski 115 deltakere + stab
November 3 – 5 Speidertinget / Ski 97 delegater + stab

Avlyste arrangementer og kurs i 2006
Måned Dato Arrangement/sted Årsak
April 21 – 23 Seminar om Internasjonal Speiding Utsatt
August Fjellederkurs - sommer For sen planlegging
September/
Oktober

29 – 1 Real vandretur Skulle vært oppfølger til 
Fjellederkurs, sommer

 
4. DeLTAGeLSe pÅ iNTeRNASjONALe MØTeR/KURS/ARRANGeMeNTeR
Norges speiderforbund har i 2006 vært representert på flere europeiske møter, kurs og arrangementer. De 
mest sentrale har vært:

 
• Ouverture Network i København i mars, hvor Anette Guldahl og Christian Sangereid deltok.
• Rovernet i Portugal i mars/april. Fra Norges speiderforbund deltok Rune Roesrud.
• Helen Storrow seminar i Sveits i april. Fra Norges speiderforbund deltok Jenny Gabrielsen.
• Eurosea i Finland i juni. Fra Norges speiderforbund deltok Morten Haugstad og Einar Østbye.
• Koch Sea Scout Cup i Miami, USA i juli. Fra Norges speiderforbund deltok Kari Guderud og Marius 
Sandvik Helland.
• Roverway i Italia i august, med 39 deltakere fra Norges speiderforbund og 1 fra K/M..
• Baltic Meeting i Sverige i oktober. Fra Norges speiderforbund deltok Lars Atle Andersen.
• Workshop on recruitment i Malta i desember. Fra Norges speiderforbund deltok Lars Flateby og 
Martin Olaisen.
• Nordisk speiderkonferanse i mai på Færøyene. Fra Norges speiderforbund deltok 15 personer.

5.  ØKONOMi
Forbundets regnskap presenteres som egen sak til Speidertinget.

Årsregnskapet viser et driftsresultat på kroner 17 188 889 før avskrivninger, avsetninger, mv. Årets resultat 
var kroner 16 513 371. 

Overskuddet skyldes gevinst ved salget av samtlige aksjer i eiendommen Øvre Vollgate 9. Holdes gevinsten 
utenfor gikk driften av forbundet omtrent i balanse. 

Samlede driftsinntekter inklusive salgsgevinsten var på kr 36 226 112, samlede driftskostnader var på kr 
19 037 223. 

Hoveddelen av kostnadene er knyttet til speideraktivitet.
Balansen viser bokført verdi av eiendeler med kr 34 003 384. Økningen fra 2005 skyldes at de skjulte 
reservene i eiendommen Øvre Vollgate 9 er realisert.

Hoveddelen av gevinsten ved salget er plassert i verdipapirer med lav risiko. Det har vært et mål å sikre 
en langsiktig og bærekraftig utvikling av forbundet. De likvide midler som salget har gitt inngår ikke i den 
daglige driften av forbundet. Speiderstyret har avsatt 10 000 000 kroner til et sikkerhetsfond.

Selv om gevinsten ikke inngår i den daglige økonomien, har realiseringen av verdiene gitt speiderforbundet 
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en soliditet og handlefrihet som mange andre organisasjoner ikke har.
Vi mottok ca 6,5 millioner kroner i forskjellige offentlige støtteordninger, hvorav ca. 2,5 millioner kroner i 
FRIFOND-midler. Flere av støtteordningene tar utgangspunkt i medlemstall. Arbeidet for en fortsatt positiv 
medlemsutvikling vil også medføre en positiv utvikling i offentlig støtte til arbeidet vårt. Offentlige tilskudd 
er likevel en beskjeden del av vårt inntektsgrunnlag.

Speiderforbundet har videreført en praksis med prosjektstøtte til grupper og kretser basert på søknader.

6.  NORGeS SpeiDeRFORBUNDS SeLSKApeR
 

6.2 Øvre vollgate 9 a/S
Øvre Vollgate 9 A/S er eier av bygården i Oslo hvor 
Forbundskontoret var leietager fra 1989.
Eiendommen ble kjøpt i 1996. Selskapets 
aksjekapital var på 200.000 kroner og alle aksjer 
eid av Norges speiderforbund.

Speiderstyret igangsatte i oktober 2005 arbeidet 
med å selge firmaet Øvre Vollgt. 9 AS og flytte 
forbudskontoret til mer egnede lokaler. I påvente 
av salg sto noen lokaler ledige ved årsskifte 
2005/2006.

Eiendommen ble lagt ut til salg, gjennom 
eiendomsmegler, og ble solgt til Anthon B. Nilsen 
Eiendom AS i februar 2006.

Det ble holdt ordinær generalforsamling i selskapet 
24.4.2006. Videre ble det holdt ekstraordinær 
generalforsamling 12. mai 2006. Her ble det valgt 
styre fra ny eier og oppgjør fant sted i etterkant av 
dette. 

Økonomiske forhold fremgår av NSFs regnskap.

 
7. NORGeS SpeiDeRFORBUNDS eieNDOMMeR

7.1 Bruken av eiendommene i 2006
Leirsted Utleiedøgn Overnattingsdøgn
Solstølen 81 608
Dronningen (bare telt) 2 16
Sverveli 29 332
Ingelsrud hovedhus 62 1177
Ingelsrud stabburet 23 300
Ingelsrud leirområder 36 3951
Tredalen hovedhus 43 586
Tredalen Rødstua 31 185

6.1 Speider-Sport a/l 
Speider-Sport A/L er forbundets autoriserte 
forhandler av speiderartikler og speiderlitteratur. 
Styreleder har vært Jan Bjørnsrud. Driften av 
butikk og postordresalg har fra 01.10.99 og til 
31.12.06 blitt ivaretatt av Oslo Flaggfabrikk AS. 
Oslo Flaggfabrikk har sagt opp avtalen med 
Speider-Sport A/L. Via Scandinavia AS overtar som 
forhandler fra og med 2.1.07.

Speider-Sport A/L fortsetter som eget selskap 
og ivaretar forholdet til andelseierne og Norges 
speiderforbund. Forbundet har ca. 72 % av 
andelene i Speider-Sport A/L.

Speider-Sport A/L fortsatte prøvedriften med 
leirskole på Ingelsrud speidersenter, og i 2006 
deltok 60 elever på leirskole. 

Regnskapet for 2006 viser et negativt resultat før 
skatt på minus kr 399 965. Hovedårsaken til det 
svake resultatet er en betydelig nedskriving av 
varebeholdningen på grunn av ukurans. Selskapets 
likvide situasjon er per 31.12.06 god.
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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. Leirstedet er relativt mye benyttet.  Det 
vedlikeholdes av en frivillig hyttefut.

Sverveli
Eiendommen er en gammel fjellgård i Svartdal 
kommune i Telemark, og ble kjøpt i 1938. Sverveli 
har gamle tradisjoner innen Trekløver Gilwell 
Treningen. Forbundet har deltatt i opprusting 
av Blika-Svartdalsveien som er atkomstveien til 
Sverveli. 

Leikvinjar, Renså og Stornes
Leikvinjar ligger mellom Jevnaker og Nordrehov 
ved Hønefoss og ble kjøpt i 1959. Renså ligger i 
Skånland kommune i Nordland fylke og ble kjøpt i 
1962. Stornes ligger på en øy i Nelaugvannet i Åmli 
kommune i Aust-Agder. Drift og vedlikehold av 
disse tre eiendommene er satt bort til kretsene. 

S/S Havbraatt
Havbraatt er forbundets egen skute og ble 
anskaffet i 1997. Den er en 43 fots kutter og bygget 
etter gamle tegninger av en skanferkutter. Driften 
av skuta er organisert i en egen stiftelse med 
eget styre. Drift og vedlikehold utføres av frivillige. 
Havbraatt leies ut både til dagsturer, helgeturer og 
til lengre turer. 

Tredalen cabin 7 21
Tredalen leirområder 61 1339
Havbraatt II døgnutleie 35 0
Havbraatt II kveldsutleie 6 0

 
7.2 eiendommene
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 Eidskog kommune i 
Hedmark. Speidersenteret har et permanent 
leirområde med kapasitet på inntil 2000 deltagere 
og et hovedhus med plass til 24 personer. 
Skogvokterne utgjør en viktig ressurs med hensyn 
til programtilbud, drift og vedlikehold av Ingelsrud 
speidersenter.

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 2006. 
Stedet leies normalt ikke ut. 

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. 
Vedlikehold ivaretas av en frivillig hyttefut.

 
8. SAMARBeiD MeD ANDRe ORGANiSASjONeR

Norges speiderforbund er medlem i og samarbeider med en rekke andre organisasjoner. 
 
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Sammenslutning av rundt 70 medlemsorganisasjoner og observatørorganisasjoner. LNU er bl.a. et talerør 
for organisasjonene ovenfor myndighetene.

Frivillighet Norge 
Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for hele frivillig sektor, stiftet i september 2005.
Gjennom Frivillighet Norge arbeider organisasjonene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar til å 
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utvikle frivillighetspolitikken i Norge.

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRiFO)
Paraplyorganisasjon for 12 av de største 
friluftslivsorganisasjonene. 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. 
Gjermund Stormoen, Follo, har vært medlem av 
FRIFOs styre i perioden.

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. 

Grønn Hverdag 
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 til en mer bærekraftig utvikling i Norge og 
internasjonalt. Norges speiderforbund var med 
og stiftet nettverket. Generalsekretæren har vært 
medlem av valgkomiteen. Carsten Henrik Phil, Oslo 
har vært styremedlem (fra 25. mai 2005).

Studieforbundet Natur og Miljø
Studieforbundet natur og miljø består av 19 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.

Bistandstorget 
Bistandstorget ble opprettet i 1994 og består av 
rundt 60 norske frivillige organisasjoner som driver 
bistandsarbeid. 

Forum for barnekonvensjonen
Forumet er et samarbeidsorgan for over 60 
organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner 

som er opptatt av barnerettigheter.

AlkoKutt
AlkoKutt er en holdningskampanje. Bak AlkoKutt 
står 50 frivillige organisasjoner med til dels ulikt 
syn på alkohol. Men én ting er alle enige om: Det 
finnes situasjoner der alkohol ikke har noen plass. 

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.

Norsk Førstehjelpsråd (NFR)
NFR arbeider for en enhetlig førstehjelpsopplæring, 
å stimulere og bidra til at en størst mulig andel 
av befolkningen får opplæring i førstehjelp. NFR 
utarbeider førstehjelpsbøker/hefter, standardiserer 
krav til førstehjelpere på forskjellig nivå, gir 
uttalelser vedrørende teknikk/metodikk/litteratur. 
NSF ble medlem våren 2004, og har derfor 
anledning til å benytte seg av Norsk grunnkurs i 
førstehjelp som en av modulene i forbundets nye 
grunntrening.

Stiftelsen Norsk speidermuseum
Eivind Strømman og Berit Rygh er oppnevnt som 
forbundets representanter i styret. Carsten Henrik 
Pihl og Solveig Schytz 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. Christen A. Larsen er oppnevnt som Norges 
speiderforbunds representant i styret.
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9.1  de to internaSjonale  
 SpeiderorganiSaSjonene

9.1.1 World Association of Girl Guides and  
 Girl Scouts (WAGGGS)
WAGGGS er en verdensorganisasjon med 
hovedkontor i London. Organisasjonen har om lag 
10 millioner medlemmer. I Norge er kvinnelige 
medlemmer i Norges speiderforbund og Norges 
KFUK-KFUM-speidere medlem av WAGGGS 
gjennom Speidernes fellesorganisasjon. 

Hanne K. Windfeldt er oppnevnt av WAGGGS som 
medlem av de sentrale arbeidsgruppene som 
jobber med økonomi.

9.1.2 The World Organization of the Scout  
Movement (WOSM)
WOSM, som har mer enn 28 millioner medlemmer, 
er en verdensomspennende organisasjon med 
medlemmer av begge kjønn. Hovedkontoret ligger 
i Genève. Alle mannlige medlemmer i Norges 
speiderforbund og i Norges KFUK-KFUM-speidere 
er medlem av WOSM gjennom Speidernes 
fellesorganisasjon.

9.2 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 paraplyorganisasjonen. I 2006 
har Norges KFUK-KFUM-speidere hatt leder og 
sekretariat for Speidernes fellesorganisasjon. 
Norges speiderforbund har hatt International 
Commissioner for WAGGGS, Anna Røed, 
mens Norges KFUK-KFUM-speidere har hatt 
International Commissioner for WOSM.

Øvrige medlemmer fra Norges speiderforbund i 
styret for Speidernes fellesorganisasjon har vært 
Carsten Henrik Pihl, Kristin Grimstad og Merete 
Bodahl-Johansen. Fra 2008 overtar Norges 
speiderforbund sekretariatet.

Ordinært representantskapsmøte ble holdt 18. - 19. 
mars på Ingelsrud speidersenter.

9.3 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 ble avsluttet 
i 2005. Samarbeidet med Malawi Girl Guide 
Association om organisasjonsbygging og 
utvikling av program og ledertrening er blitt 
videreført. Det er søkt om midler fra NORAD 
til å sette i gang et mer langsiktig samarbeid 
også med Malawi Scout Association. 

Forbundet har også et samarbeid med 
regionskontoret til WOSM i Afrika (Nairobi) om 
støtte til et opplæringsprogram om HIV/AIDS 
for de afrikanske speiderforbundene. 

Vi har fortsatt samarbeidet med 
speidersenteret i Embu i Kenya og bidratt 
med begrensede tilskudd til kurs og 
programaktiviteter knyttet til speidersentret. 

Som et resultat av samarbeidet med 
Flyktninghjelpen om Speideraksjonen 
har forbundet også samarbeidet med 
speiderforbundene i Uganda om gjennomføring 
av to seminarer i flyktningleirene i Nord-
Uganda. 

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 til prosjektene 
dekkes av penger samlet inn gjennom 
Speideraksjonen.

 

9. iNTeRNASjONALT ARBeiD
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10. MeDLeMSUTViKLiNG

Tabell 1: Antall medlemmer det enkelte år. 
 

 
År 

 
Antall grupper 

 
Registrerte medlemmer

 
Betalende medlemmer 

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 21 548 
2002 674 21 602 21 290 
2003 657 21 213 21 421 
2004 610 20 970 21 425 
2005 626 20 163 19 540 
2006 615 19 392 18 362 

 
*) 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 betalende medlemmer grafisk framstilt: 
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Tabell 2A: Medlemmer fordelt på alder og kjønn pr. 31.12.06 
 

År Jenter Gutter Totalt 
0-6 68 110 178
7 215 336 551
8 566 908 1474
9 804 1221 2025

10 804 1277 2081
11 714 1172 1886
12 618 862 1480
13 466 701 1167
14 303 652 955
15 278 454 732
16 255 417 672
17 181 292 473
18 169 224 393
19 88 146 234
20 73 130 203
21 43 86 129
22 37 95 132
23 41 71 112
24 40 63 103
25 37 59 96

26-30 181 286 467
31-35 190 257 447
36-40 252 384 636
41-45 245 379 624
46-50 166 327 493
51-55 111 165 276
56-60 78 126 204
61-70 144 163 307
71-80 98 62 160
80- -> 77 29 106

? 219 377 596
Sum 7561 11831 19392

 
 
Medlemmer fordelt på alder og kjønn grafisk fremstilt:  
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Tabell 2B: Medlemmer fordelt på aldersgrupper og kjønn pr. 31.12.06 
 
Aldersgruppe Antall medl. Derav jenter Derav gutter
  Totalt     
0 til 6 år 178 68 110
7 år 551 215 336
8 til 9 år 3499 1370 2129
10 til 12 år 5447 2136 3311
13 til 14 år 2122 769 1353
15 til 17 år 1877 714 1163
18 til 25 år 1402 528 874
over 25 år 3720 1542 2178
Fødselsår ikke oppgitt 596 219 377

 
 
Medlemmer fordelt på aldersgrupper og kjønn grafisk fremstilt:  
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Sak 2.3 • Årsmelding 2007 

0. iNNLeDNiNG

Gruppelederens verktøykasse ble ferdigstilt og en 
oppgradering av form og innhold i speiderbasen ble 
påbegynt. 

Forbundskontoret ble som andre organisasjon i 
Norge miljøsertifisert.

Ved årsskiftet 2007/2008 var det 18 815 registrete 
medlemmer hvorav 18 079 hadde betalt kontingent, 
en nedgang på hhv 577 og 283 fra året før. 
Forbundet hadde 604 registrerte speidergrupper (6 
nye grupper ble startet i 2007).

Det henvises forøvrig til Speiderstyrets rapport 
for 2007–2008 som gir et helhetlig bilde av 
Speiderstyrets virksomhet for denne styreperioden.

1. OVeRSiKT OVeR SpeiDeRSTyReT, FASTe KOMiTeeR OG 
pROSjeKTGRUppeR

 
1.1 SpeiderStyret 
Fra Speidertinget i november 2006:
Lars Atle Andersen, Stavanger – speidersjef
Solveig Schytz, Ås – visespeidersjef
Knut Slettebak, Egersund – International 
Commissioner WOSM
Anna Røed, Oslo – International Commissioner 
WAGGGS
Håvard Djupvik, Rælingen
Lars Flateby, Oslo
Christen A. Larsen, Frekhaug

1.2 faSte komiteer og utvalg
Lovutvalget fra Speidertinget 2006:
Halvor Frihagen, Oslo - leder
Jonny Berg, Tromsø
Øivind Berg Larsen, Oslo

Valgkomite for Speidertinget 2008:
Merete Bodahl-Johansen, Fredrikstad, leder
Kristin Grimstad, Heimdal
Svein Otto Aure, Fredrikstad
Andreas Eikrem Bjørndalen, Porsgrunn
Gry Walderhaug Grimsrud, Haslum

Komite speiding:
Hanne Mette Lundberg, Gaupen – leder  
Hans Eide, Porsgrunn (t.o.m sommer 2007)
Rune Røsrud, Oslo (t.o.m sommer 2007)
Inger Bjørshol, Lier (t.o.m sommer 2007)
Martin Olaisen, Langhus
Kirsten Hyde, Ski 
Ingjerd Andersen, Skjetten
Hans Olav Hygen, Rasta (f.o.m høst 2007)
Heidi J. Andersen, Ski (f.o.m høst 2007)
Arne Nørstebø, Sætre (f.o.m høst 2007)

Representantskapet til Speidernes 
fellesorganisasjon (SpF):
Elin Edda Ágústdóttir
Carsten H. Pihl, Oslo
Sven Bjørn Lilleslåtten, Drøbak
Karin Thompson, Oslo

Komite ingelsrud:
Gjermund Stormoen, Drøbak – leder

Styret for S/S Havbraatt:
Frode Veåsen Karlsen, Oslo - leder 

Speidertinget høsten 2006 vedtok lederkvalitet, 
samfunnsansvar og vekst som strategiske områder 
for perioden 2007–2016.

I 2007 feiret speiderbevegelsen 100-årsjubileum i 
regi av SpF. 

En stor kontingent med ca 400 speidere fra både 
Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-
speidere deltok på verdensjamboreen i England. 
Lederløft ble arrangert for første gang på Ingelsrud 
med 200 deltakere. 

Speideraksjonen ble gjennomført i samarbeid 
med Flyktninghjelpen og hadde fokus på 
Flykninghjelpens arbeid på Sri Lanka. Det ble 
samlet inn ca 1,1 millioner kroner.
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prosjektgruppe Teknologi: 
Dag Anders Kjærnes, Oslo - leder

Nettverkskoordinatorer
Friluftsliv: Hans Petter Pihl Johansen
Sjøspeiding: Sigmund Andreassen
Radiospeiding: Morten Angvoll
Samfunnsengasjement: Anette Guldahl
Kommunikasjon: Alexander Vestrum

1.3 proSjektgrupper 
Alle forbundets sentrale arrangementer og 
utviklingsoppgaver er prosjektorganisert. Her har 
vi tatt med prosjektlederne for de prosjektgrupper 
som har arbeidet med utviklingsoppgaver og andre 
større prosjekter i 2007.

Speideraksjonen 2007
Elin Christiansen, Forbundskontoret

NM i speiding
Ingvar Tøndel, Trondheim

Roverløft 2007
Ingeborg Engh

Lederløft 2007
Hanne Mette Lundberg

Trekløver Gilwell trening 2007 – 2008 
i Gilwell park
Sven Bjørn Lilleslåtten – kursleder

1.4 arBeidet i komite Speiding
Komite speiding (KS) har i i 2007 avholdt 7 møter og 
behandlet 59 saker. 

De viktigste sakene har vært:
• Beverarbeidet i Norges speiderforbund
• Gruppelederens verktøykasse
• Lederløft 2007
• Roverarbeidet i Norges speiderforbund
• Roverløft 2007
• Samling for regionale kurskoordinatorer

1.5 puBlikaSjoner og  
materiellprodukSjon

Utgitte publikasjoner 2007 (gjennom Speider-Sport 
A/L):
• Vandrerlogg
• Fordypningsmerker

Materiell og medlemsblader 2007:
• Speideren (5 utgaver)
• Gro (5 utgaver)
• Materiell til kampanjen Smaken av  
 speiding (postkort, plakater A4- og A3- 
 format, flyers)
• Rekrutteringshåndboken
• Kalender
• Materiell til Speideraksjonen (Plakater,  
 ID-kort, Vi var her-lapper)
• Profilhåndbok
• Velkommen som leder
• Speidermetoden
• Kurskatalog

1.6 SpeiderakSjonen
Norges speiderforbund og Flyktninghjelpen 
(tidligere Flyktningrådet) inngikk i 2003 en generell 
samarbeidsavtale om å styrke organisasjonenes 
arbeid for fred og mennesker i nød. Speideraksjon 
2007 – Fordi vi bryr oss - ble avviklet 21.-29. april, 
og innsamlede midler gikk til Flyktninghjelpens 
arbeid på Sri Lanka. Ca. 170 grupper deltok i 
Speideraksjonen og det ble samlet inn til sammen 
ca. 1 mill. kroner, i tillegg fikk aksjonen 100 000 i 
støtte fra den norske regjeringen. 

2. FORBUNDSKONTOReT
Forbundskontoret er Norges speiderforbunds 
sekretariat og holder til i St. Olavs gate 25 i Oslo 
Det koordinerer og ivaretar forbundets daglige 
virksomhet under ledelse av generalsekretæren. 
Forbundskontorets oppgaver fastsettes av 
Speiderstyret.

Forbundskontoret er i stor grad engasjert i 
løpende oppgaver som oppfølging av prosjekter 
og sentrale arrangementer, økonomi og regnskap, 
program og ledertrening, informasjonsarbeid, 
medlemsregistrering, internasjonalt arbeid, drift 
av forbundets eiendommer og generell service og 
støtte til kretser/korps og grupper.

Forbundskontoret er også sekretariat for 
Speidertinget, Speiderstyret, Komite speiding og 
andre sentrale prosjektgrupper.

Ved utgangen av 2007 var det 8,65 årsverk ved 
Forbundskontoret, fordelt på 11 stillinger.

Karen Johanne Strømstad overtok som 
generalsekretær 1. august, etter Tore Torstad som 
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8. oktober. Kontormedarbeider Aase-Lill 
Solberg sluttet 31. oktober. To deltidsvikarer 
ble midlertidig engasjert (Grace Holm og 
Suzanne Tærud Day).

Elin Christiansen avsluttet sitt engasjement 
som internasjonal konsulent i september og 
Bodil Tærud Day kom tilbake til stillingen 
etter tre års permisjon. Nils Harald Strøm 
sluttet som programkoordinator i september, 
og Jens Thygesen ble ansatt som teamleder 
for program og lederutvikling med tiltredelse 
1. januar 2008. Ksenia Sazonova fikk fast 
fulltidsstilling som programmedarbeider 
fra november. To vikarer ble ansatt i 
midlertidige stillinger i forbindelse med 
sommerferieavviklingen og sluttføringen av 
Gruppelederens verktøykasse (Ingrid Stene 
og Ida Rønneberg).

3.  SeNTRALe KURS OG ARRANGeMeNTeR 2007

fratrådte 1. juni. I juni og juli var Nils Harald Strøm 
konstituert generalsekretær.

Tidligere generalsekretær Jens Døvik har hatt 
et deltidsengasjement som seniorkonsulent for 
å ivareta oppfølgingen av den daglige driften av 
forbundets selskaper og Ingelsrud speidersenter. 
Kirvil Kaasa overtok som daglig leder av Speider-
Sport AL ved inngangen til 2008. Kaasa startet 
samtidig som teamleder for kommunikasjon og 
marked.

Lisa Rypeng og Grete Jakobsen sluttet i sine 
respektive stillinger i april. Nina Blix ble ansatt 
i fast stilling som redaktør/infokonsulent 1. 
juni. Gerd Rønneberg fra Rønneberg regnskap 
var engasjert som økonomimedarbeider over 
sommeren og utover høsten en dag i uken 
(regnskap/lønn). Teamleder for økonomi og 
administrasjon, Astrid Hagevold Johansen startet 

Måned Dato Arrangement/sted Antall deltakere 
Januar 5 – 6 Samling for regionale kursansvarlige/Oslo  
Januar 19 – 21 Kontaktseminar sjø/Son 19 deltakere, 4 stab + hjelpere
Januar  19-21 Ledertrenerkurs/Vestlandet 21 deltakere, 5 stab 
Februar 22 Tenkedagen Alle grupper 
Mars 9 -11 KL/KS seminar/Sørmarka 39 deltakere + SST/KS 
Mars/April 31-8 Trekløver Gilwellkurs/Gilwell Park 17 deltakere, 5 stab 
April 13-15 Roverløft 2007 44 deltakere, 4 stab 
April 21-29 Speideraksjonen Alle grupper 
April 23 St. Georgsdagen Alle grupper 
Juni 15 -17 Vårsamling Sverveli Gilwell Tropp 11 deltakere + ledelsen 
Juni 15 – 17 NM i speiding/Trondheim 89 patruljer + ca. 100 

følgeledere + stor stab 
Juni 20 Verdens Flykningedag Alle grupper 
Juli/August 24 – 3 Dugnadsleir/Svalbard 14 deltakere 
Juli/August 28 – 8 Verdensspeiderleir/England 383 deltakere hvorav 60 IST 
August 1 Sunrise Ceremony Alle grupper 
September 7 – 9 Lederløft/Ingelsrud 155 deltakere, over 20 stab 
September 14 – 16 Speidingens dag Alle grupper 
September 21 - 23 Nasjonal Rover 5 Kamp/Ingelsrud 144 deltakere, skogvoktere  
Oktober 12 -14 Ledertrenerkurs oppfølgingshelg Ca. 20 deltakere, 5 stab 
Oktober 20 - 21 JOTA/JOTI Alle grupper 
November 2 – 4 Roverstevnet – Innsatt/Follo 127 deltakere, stab 
November 2 – 4 Emnekurs sjø 18 deltakere, 4 stab 
November  16 – 17 Samling for regionale kursansvarlige 4 deltakere, 4 stab 
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Avlyste arrangementer og kurs i 2007

Måned Dato Arrangement/sted Årsak
Mai 12 – 13 Nettverk samfunnsengasjement For få påmeldte deltakere
Juni 28 – 9 Samling for reg. kursansvarlige Utsatt til høsten
Juni 16 Emnekurs beverspeiding, Trondheim Utsatt til Lederløft
August 24 – 26 Emnekurs sjø/Tananger Utsatt til vinteren

4. DeLTAGeLSe pÅ iNTeRNASjONALe MØTeR/KURS/ARRANGeMeNTeR

Norges speiderforbund har i 2007 vært representert 
på flere europeiske møter, kurs og arrangementer. 
De mest sentrale har vært:
• Helen Storrow seminar i Sveits i april. Fra  
 Norges Speiderforbund deltok Kjersti  
 Steffenak.
• Europas Felleskonferanse (WAGGGS/ 
 WOSM) i Slovenia fra 5-10. mai. Fra Norges  
 speiderforbund deltok Lars Atle Andersen,  
 Hanne Mette Lundberg, Anna Røed, Solveig  
 Schytz, Knut Slettbakk, Karen Johanne  
 Strømstad, Aleksander Solberg og  
 Ingeborg Sauge Torpe.
• Verdensjamboree i England i juli/august.  
 Fra Norges speiderforbund deltok ca. 400  
 deltakere inkludert IST.

• Growth Network møte i Berlin 5-7. oktober.  
 Fra Norges speiderforbund deltok Anna  
 Røed og Kirvil Kaasa.
• 10th European Guide and Scout Centre  
 Manager’s Conferance i Slovakia 17-21  
 oktober. Fra Norges speiderforbund deltok  
 Ole Johansen og Håvard Djupvik.
• Ouverture Network i Frankfurt i 19-21  
 Oktober, hvor Anette Londalen deltok.
• Developing Guiding and Scouting in Inner  
 City Areas i Frankrike 26. november til  
 2. desember. Fra Norges speiderforbund  
 deltok Morten Hatlen.
 

5.  ØKONOMi

Forbundets regnskap presenteres som egen sak til 
Speidertinget.

Årsregnskapet viser et driftsresultat på kr 121 411 
før avskrivninger, avsetninger, mv. Årets resultat 
viser et underskudd på kr 417 660. Underskuddet 
ligger innenfor rammen på kr 500 000 som 
ble vedtatt av Speidertinget 06 for prioriterte 
satsningsområder.

Samlede driftsinntekter var kr 22 767 791, samlede 
driftskostnader var kr 22 646 379. Den relative 
andelen av lønns- og personalkostnader er 
redusert fra ca 23 % til ca 19 %.  

Forbundskontorets ansatte arbeider i hovedsak 
med speideraktiviteter og gir service til 
medlemmer, grupper, kretser og forskjellige 

komiteer og utvalg. Også i 2007 mottok forbundet 
ca 5,5 millioner kroner i offentlig støtte, hvorav 
2,8 millioner kroner i FRIFOND-midler. Økningen 
i deltageravgifter (inntekt), reise-, oppholds- og 
møtekostnader samt kontingenter/kursavgifter er 
knyttet til deltagelsen på internasjonal jamboree i 
England.
Balansen viser bokført verdi av eiendeler med kr 31 
122 969.
Etter regnskapslovens § 1 – 2 inntrer det 
regnskapsplikt etter regnskapsloven når verdien 
av eiendeler overstiger 20 millioner kroner to 
år på rad. Fra og med regnskapsåret 2008 må 
forbundet derfor avlegge regnskap i tråd med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk. 
Forbundskontoret sammen med speiderstyret har 
satt i gang en prosess med tanke på å tilpasse 
regnskapet til disse rammebetingelsene.
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6.  NORGeS SpeiDeRFORBUNDS SeLSKApeR

6.1 Speider-Sport a/l 

Speider-Sport A/L er forbundets autoriserte 
forhandler av speiderartikler og litteratur. 
Styreleder har vært Jan Bjørnsrud. 

1.12.2006 ble det skrevet avtale med Via 
Scandinavia AS om salg av speiderartikler, litteratur 
og profilartikler m.m fra og med 2.1.2007. Avtalen 
med Oslo Flaggfabrikk A/S opphørte 31.12.2006. 
Avtalen med Via Scandinavia AS omfatter oppretting 
av nettbutikk og salg fra denne. Nettbutikken har 
adresse www.alltidberedt.com. Nettbutikkens lager 
er lokalisert til Kristiansand.

Speider-Sport A/L fortsetter som eget selskap 
og ivaretar forholdet til andelseierne og Norges 
speiderforbund.

Forbundet har ca 72 % av andelene i Speider-
Sport A/L.

Utgitte publikasjoner 2007 (gjennom Speider-
Sport A/L):
- Vandrerlogg
- Rekrutteringshåndboken
- Fordypningsmerker

Speider-Sport A/L har også i 2007 fortsatt driften 
ved Ingelsrud leirskole. 
I 2007 var det 82 elever fra tre skoler på besøk. 
I desember 2007 besluttet Speider-Sport A/Ls 
styre, etter avtale med Norges speiderforbund, å 
stille driften i bero inntil videre. 

Regnskapet for 2007 viser et overskudd på kr 34 
744 før skatt. Selskapets likvide situasjon er per 
31.12.07 god.

 
7.  NORGeS SpeiDeRFORBUNDS eieNDOMMeR

7.1 Bruken av eiendommene i 2007
eiendom Utleiedøgn Overnattingsdøgn
Solstølen 67 546
Dronningen (bare telt) 0 0
Sverveli 44 198
*)Ingelsrud hovedhus 69 981
*)Ingelsrud stabburet 31 415
*)Ingelsrud leirområder 16 931
Tredalen hovedhus 62 634
Tredalen Rødstua 43 306
Tredalen cabin 7 14
Tredalen leirområder 37 1142
Havbraatt II døgnutleie 68 0

7.2 eiendommene
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 
Eidskog kommune i Hedmark. Speidersenteret har 
et permanent leirområde med kapasitet på inntil 
2000 deltagere og et hovedhus med plass til 24 
personer. 

Skogvokterne utgjør en viktig ressurs med hensyn 

til programtilbud, drift og vedlikehold av Ingelsrud 
speidersenter.

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 2006.  
Stedet leies normalt ikke ut.
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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 stedet. 
Vedlikehold ivaretas av en frivillig hyttefut.

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. Leirstedet er relativt mye benyttet.  Det 
vedlikeholdes av en frivillig hyttefut.

Sverveli
Eiendommen er en gammel fjellgård i Svartdal 
kommune i Telemark, og ble kjøpt i 1938. Sverveli 

Norges speiderforbund er medlem i 
og samarbeider med en rekke andre 
organisasjoner. 

 Speidernes fellesorganisasjon (SpF)
Speidernes fellesorganisasjon ble etablert 
i oktober 2003 og er en sammenslutning av 
Norges speiderforbund og Norges KFUK-
KFUM-Speidere. SpF skal bidra til å styrke 
speidernes posisjon i det norske samfunnet 
og oppnå sterkere gjennomslagskraft for 
speiderarbeidet i Norge både i media og 
blant viktige politiske beslutningstakere. Vårt 
internasjonale medlemskap i WAGGGS og WOSM 
ivaretas av Speidernes fellesorganisasjon. I 2007 
er det Norges KFUK-KFUM-Speidere som har 
sekretariatet.

Landsrådet for norske barne- og 
ungdomsorganisasjoner (LNU)
Sammenslutning av rundt 70 medlems-
organisasjoner og observatørorganisasjoner. 
LNU er bl.a. et talerør for organisasjonene 
ovenfor myndighetene.

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRiFO)
Paraplyorganisasjon for 12 største 
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. 

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. 

Grønn Hverdag
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.  Carsten H. Pihl har sittet i styret 
for Grønn Hverdag.

Frivillighet Norge 
Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for hele 
frivillig sektor, stiftet i september 2005.
Gjennom Frivillighet Norge arbeider 
organisasjonene for frivillighetens 
rammebetingelser, og bidrar til å utvikle 
frivillighetspolitikken i Norge.

har gamle tradisjoner innen Trekløver Gilwell 
Treningen. Forbundet har deltatt i opprusting 
av Blika-Svartdalsveien som er atkomstveien til 
Sverveli. 

Leikvinjar og Renså og Stornes
Leikvinjar ligger mellom Jevnaker og Nordrehov 
ved Hønefoss og ble kjøpt i 1959. Renså ligger i 
Skånland kommune i Nordland fylke og ble kjøpt i 
1962. Stornes ligger på en øy i Nelaugvannet i Åmli 
kommune i Aust-Agder. Drift og vedlikehold av 
disse tre eiendommene er satt bort til kretsene.

S/S Havbraatt
Havbraatt er forbundets egen skute og ble 
anskaffet i 1997. Den er en 43 fots kutter og 
bygget etter gamle tegninger. Driften av skuta er 
organisert i en egen stiftelse med eget styre. Drift 
og vedlikehold utføres av frivillige. Havbraatt leies 
ut både til dagsturer, helgeturer og til lengre turer. 

 
8. SAMARBeiD MeD ANDRe ORGANiSASjONeR
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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.

Bistandstorget 
Bistandstorget ble opprettet i 1994 og består av 
rundt 60 norske frivillige organisasjoner som driver 
bistandsarbeid. 

Forum for barnekonvensjonen
Forumet er et samarbeidsorgan for over 60 
organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner 
som er opptatt av barnerettigheter.

AV OG TiL (Tidligere AlkoKutt)
AV OG TIL er en holdningskampanje. Bak AV OG TIL 
står 50 frivillige organisasjoner med til dels ulikt 
syn på alkohol. Men én ting er alle enige om: Det 
finnes situasjoner der alkohol ikke har noen plass. 

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.

Norsk Førstehjelpsråd (NFR)
NFR arbeider for en enhetlig 
førstehjelpsopplæring, og stimulere og bidra 
til at en størst mulig andel av  befolkningen 
får opplæring i førstehjelp. NFR utarbeider 
førstehjelpsbøker/hefter, standardiserer krav til 
førstehjelpere på forskjellig nivå, gir uttalelser 
vedrørende teknikk/metodikk/litteratur. NSF ble 
medlem våren 2004, og har derfor anledning til å 
benytte seg av Norsk grunnkurs i Førstehjelp som 
en av modulene i forbundets nye grunntrening.

Stiftelsen Norsk speidermuseum
Eivind Strømman og Berit Rygh er oppnevnt som 
forbundets representanter i styret. Lars Flateby 
og Solveig Schytz 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. Karin Thompson er oppnevnt som Norges 
speiderforbunds representant i styret. 

 
9. iNTeRNASjONALT ARBeiD

9.1 de to internaSjonale  
SpeiderorganiSaSjonene

9.1.1 World Association of Girl Guides and  
Girl Scouts (WAGGGS)
WAGGGS er en verdensorganisasjon med 
hovedkontor i London. Organisasjonen har om lag 
10 millioner medlemmer. I Norge er kvinnelige 
medlemmer i Norges speiderforbund og Norges 
KFUK-KFUM-speidere medlem av WAGGGS 
gjennom Speidernes fellesorganisasjon. 
Hanne K. Windfeldt er oppnevnt av WAGGGS som 
medlem av de sentrale arbeidsgruppene som 
jobber med økonomi.

9.1.2 The World Organization of the Scout  
Movement (WOSM)
WOSM, som har ca. 28 millioner medlemmer, 
er en verdensomspennende organisasjon med 
medlemmer av begge kjønn. Hovedkontoret 

ligger i Genève. Alle mannlige medlemmer i 
Norges speiderforbund og i Norges KFUK-KFUM-
speidere er medlem av WOSM gjennom Speidernes 
fellesorganisasjon. 

9.2 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. I 2007 har 
Norges KFUK-KFUM-speidere hatt leder og 
sekretariat for Speidernes fellesorganisasjon. 
Norges speiderforbund har hatt International 
Commissioner (IC) for WAGGGS, Anna Røed, 
mens Norges KFUK-KFUM-speidere har hatt 
International Commissioner for WOSM.

Øvrige medlemmer fra Norges speiderforbund i 
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styret for Speidernes fellesorganisasjon har vært 
Lars Atle Andersen, Håvard Djupvik og Solveig 
Schytz. Fra 2008 overtar Norges speiderforbund 
sekretariatet.

Ordinært representantskapsmøte ble holdt 16. – 18. 
mars på Norges KFUK-KFUM-speidere sitt leirsted 
Nordtangen på Gran på Hadeland.

9.3 norgeS SpeiderforBund Sine  
SamarBeidSland

Norges speiderforbund har i lang tid hatt et 
samarbeid med flere speiderforbund i Afrika og 
Øst-Europa. Samarbeidet med Malawi Girl Guide 
Association om organisasjonsbygging og utvikling 
av program og ledertrening er blitt videreført. Fra 
og med 2007 inngikk vi et langsiktig samarbeid 
også med Malawi Scout’s Association.

Vi har fortsatt samarbeidet med speidersenteret 

i Embu i Kenya og bidratt med begrensede 
tilskudd til kurs og programaktiviteter knyttet til 
speidersentret. 

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 til prosjektene dekkes av penger 
samlet inn gjennom Speideraksjonen.

 

10. MeDLeMSUTViKLiNG
Tabell 1: Antall medlemmer det enkelte år. 
 

 
År 

 
Antall grupper 

 
Registrerte medlemmer

 
Betalende medlemmer 

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 21 548 
2002 674 21 602 21 290 
2003 657 21 213 21 421 
2004 610 20 970 21 425 
2005 626 20 163 19 540 
2006 615 19 392 18 362 
2007 604 18 815 18 079 

 
*) 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 antall betalte medlemmer grafisk framstilt: 
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Tabell 2A: Medlemmer fordelt på alder og kjønn pr. 31.12.07 
 

År Jenter Gutter Totalt 
0-6 77 132 209
7 249 428 677
8 634 1087 1721
9 750 1203 1953

10 803 1131 1934
11 674 1079 1753
12 543 896 1439
13 414 656 1070
14 353 527 880
15 231 479 710
16 240 339 579
17 205 315 520
18 129 226 355
19 114 168 282
20 62 101 163
21 59 98 157
22 35 64 99
23 30 83 113
24 34 65 99
25 33 55 88

26-30 160 279 439
31-35 187 263 450
36-40 276 384 660
41-45 263 397 660
46-50 167 340 507
51-55 111 170 281
56-60 72 120 192
61-70 143 180 323
71-80 82 65 147
80- -> 81 24 105

? 95 155 250
Sum 7306 11509 18815
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Tabell 2B: Medlemmer fordelt på aldersgrupper og kjønn pr. 31.12.07 
 

Aldersgruppe 
Antall 
medl. 

Derav 
jenter

Derav 
gutter

 Totalt   
0 til 6 år 209 77 132
7 år 677 249 428
8 til 9 år 3674 1384 2290
10 til 12 år 5126 2020 3106
13 til 14 år 1950 767 1183
15 til 17 år 1809 676 1133
18 til 25 år 1356 496 860
over 26 år 3764 1542 2222
Fødselsår ikke 
oppgitt 250 95 155
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Regnskap 2006 og 2007
SAK 3:





Sak 3.1 • Regnskap 2006

av samtlige aksjer i eiendommen Øvre Vollgate 
9. Holdes gevinsten utenfor gikk driften omtrent i 
balanse.

Regnskapet viser en økt aktivitet, både ved 
inntektsøkning i deltageravgifter og kostnadsøkning 
i oppholds- reise og programutgifter.

NB! Eventuelle spørsmål til regnskapet for 2006, 
må være forbundskontoret i hende senest en uke 
før Speidertinget, det vil si fredag 24. oktober 2008.

1. SpeiDeRSTyReTS KOMMeNTAReR TiL iNNTeKTSSiDeN:

• Kontingenten var for 2006 budsjettert til 6.400.000,- men med en reduksjon i medlemstallet  
 på 1.200 endte kontingenten på 5.729.818. Kontingentinntekt er allikevel høyere enn for 2005, noe  
 som skyldes økning i kontingentsummen for 2006.

• Økning i deltakeravgifter i forhold til året før, skyldes hovedsakelig arrangementene Go the  
 Norway, Norsk roverleir og sjøspeiderlandsleir Spleis.

• Momskompensasjonen økte fra året før på grunn av større aktivitet (landsleir) i 2005 som danner  
 grunnlag for 2006-kompensasjonen.

• Økning i lønnskostnader og honorar skyldes i hovedsak at det i 2006 var en engasjementsstilling  
 knyttet til arbeid med Speiderbasen, samt honorar til megler i forbindelse med salg av aksjene i  
 Øvre Vollgate 9.

• Aktivitetsbaserte kostnader som reise, opphold og kursmateriell skyldes større og flere  
 arrangementer gjennom året.

• Under oppføringen diverse kostnader ligger i hovedsak et etterslep av føringer fra landsleiren  
 2005.

• Det er brukt 550 000 kroner på utbedringer av eiendommer og anskaffelser av inventar og utstyr.  
 Dette inkluderer både leirstedene og nye lokaler for forbundskontoret.

0. iNNLeDNiNG

Speiderstyret presenterer med dette forbundets 
regnskap for 2006. Regnskapet presenteres som 
et ordinært finansregnskap med balanse og noter. 
I notene er det gitt nærmere forklaring til enkelte 
av postene i finansregnskapet. Regnskapet er 
presentert sammen med regnskap for 2005 og 
revisors beretning er vedlagt.  

Årsregnskapet viser et driftsresultat på 17 188 889 
før avskrivninger og avsetninger. Årets resultat var 
16 513 371.  Overskuddet skyldes gevinst ved salg 
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2. SpeiDeRSTyReTS KOMMeNTAReR TiL UTGiFTSSiDeN:
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3. FiNANSReGNSKAp MeD NOTeR

Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2006 2005 
Inntekter    
Forbundskontingent  5 729 818 5 648 453
Annonse- og andre inntekter 1 2 510 678 1 769 928
Off. stønader, grunnstøtte  2 455 741 2 662 634
Off. stønader, international støtte  176 534 23 465
Off. stønader, prosjektstøtte 2 3 022 757 3 022 757
Off. stønader, prosjektstøtte, Norad  806 079 580 000
Provisjon og royalty 3 166 285 172 130
Deltageravgifter   1 611 097 460 125
Inntekter fri:05  0 14 801 485
Leieinntekter 4 490 656 769 623
Innsamlede midler 5 1 023 175 1 650 580
Kalendersalg 06  248 980 276 300
Finansinntekter  532 635 155 113
Mva kompensasjon   798 723 538 608
Gevinst ved salg 6 16 652 954 0
Sum inntekter  36 226 112 32 531 200
Kostnader   
Lønn, honorar, personalkostnader  4 433 574 3 858 799
Husleie, lys og brensel 7 908 566 725 261
Innkjøp til videresalg  125 396 30 778
Forsikring 8 485 991 590 997
Rekvisita, program/kursmateriell, maskinleie 9 3 172 153 1 889 825
Utgifter fri:05  0 13 135 373
Utbedring eiendommer  265 208 294 507
Nyanskaffelse inventar/utstyr  306 739 156 746
Telefon, porto, frakter  469 710 508 173
Reise-, oppholds- og møtekostnader 10 2 442 069 1 286 814
Blader  11 1 065 503 802 882
Utdelte innsamlede midler   807 319 1 301 341
Kontingenter/kursavgifter   598 718 298 599
Anvendte prosjektstøtte - Bistandsland  685 482 753 489
Overført til grupper/kretser 12 2 403 495 2 347 060
Overført neste år  195 023 197 062
Annonser/Markedsføring  153 655 134 123
Diverse kostnader   439 406 153 238
Finanskostnader  79 216 70 879
Sum kostnader  19 037 223 28 535 945
Årets Driftsresultat  17 188 889 3 818 878
Avskrivinger EDB  315 255 235 000
Avskrivinger eiendom / båt / inventar  165 263 116 000
Tap på fordringer  0 34 882
Avsatt til strategiske områder  0 720 000
Avsatt til Ingelsrud  195 000 0
Årets resultat  16 513 371 2 712 996
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Balanse pr. 31.12 Note 2006 2005
  
Eiendeler  
Omløpsmidler  
Kassabeholdning 1 727 5 416
Innestående bank/post 13 14 215 844 6 081 763
Mellomregnskp. Nordisk samarb.kom. 0 -3 201
Forskuddsbetalte kostnader  0
Utestående kontingent / delt.avg 440 337 22 835
Diverse debitorer 893 195 922 651
Sum omløpsmidler 15 551 103 7 029 464
  
Verdipapirer  
Aksjer i Storebrand 78 309 57 668
Andeler i Speider-Sport AL 226 600 226 600
Aksjer i Øvre Vollgate 9 AS 0 200 000
Statsobligasjoner 472 497 473 219
Fond 9 965 951 0
Sum verdipapirer 10 743 357 957 487
  
Eiendommer, inventar, båter, edb  
Ingelsrud gård 2 456 190 2 481 000
Ingelsrud-tekniske anlegg 430 850 326 000
Havbraat 954 750 1 005 000
Stornes 1 000 1 000
Sverveli 1 000 1 000
Leikvinjar 1 000 1 000
Tredalen 1 000 1 000
Renså 153 450 155 000
Dronningen 1 000 1 000
Solstølen 1 000 1 000
Diverse inventar, båter 366 351 1 001
EDB 945 750 702 000
Sum eiendommer m.m. 5 313 341 4 676 001
  
Bundne fondsmidler  
Storebrandfondet 1 908 683 1 405 573
Walters legat 169 948 169 948
H. Møller Gasmann Minnefond 204 419 204 477
Lederfondet 112 533 112 564
Sum bundne fondsmidler 2 395 583 1 892 562
Sum eiendeler 34 003 384 14 555 513
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Gjeld  
Kortsiktig gjeld  
Forskuddstrekk, feriepenger, arb.g.avg. 959 812 898 601
Merverdigavgift 23 790 14 849
Diverse kreditorer  874 240 807 266
Skyldig kontinget Grupper/Korps/Krets 118 456 252 131
Interim (overf. til neste år) 3 409 656 959 702
Avsatt til fremtidige kostnader, fri:05 0 200 000
Stiftelsen Sangnæs 137 820 192 320
Oslospeiderne (Helse & Rehab) 164 000 264 000
Avsatt til deltagere Moot & EB 04 0 6 487
Tildelt, ikke utbet reisestøtte 0 8 677
Sum kortsiktig gjeld 5 687 774 3 604 034
  
Ikke disponible fond  
Storebrandfondet 1 908 683 1 405 573
Walters legat 169 948 169 948
H. Møller Gasmanns Minnefond 204 419 204 477
Lederfondet 112 533 112 564
Sum ikke disponible fonds 2 395 583 1 892 562
  
Avsetninger til bestemte formål  
Avsatte støtte til bistandsland 671 802 789 696
Lederfondets rentekonto 176 872 178 927
Speideraksjonen 14 277 633 88 094
Katastrofe-fondet 636 026 533 878
Avsatt til Jamboree 2007 50 000 83 000
Avsatt til Ingelsrud 209 000 0
Sum avsetninger til bestemte formål 2 021 333 1 673 594
  
Egenkapital pr. 1.1 7 385 323 4 672 327
Årets resultat 16 513 371 2 712 996
Egenkapital pr. 31.12 23 898 694 7 385 323
  
Sum gjeld og egenkapital 34 003 384 14 555 513
 

Oslo, 29. mai 2007 
 
 
Lars Atle Andersen 
Speidersjef  
 
 

 Solveig Schytz 
Visespeidersjef 

Lars Flateby 
Styremedlem 

 Christen A. Larsen 
Styremedlem 

 
 
Knut Slettebak 
Styremedlem 

 
 
Håvard Djupvik 
Styremedlem 

 
 
Anna Røed 
Styremedlem 



47

NORgeS SpeideRFORBUNd

Gjeld  
Kortsiktig gjeld  
Forskuddstrekk, feriepenger, arb.g.avg. 959 812 898 601
Merverdigavgift 23 790 14 849
Diverse kreditorer  874 240 807 266
Skyldig kontinget Grupper/Korps/Krets 118 456 252 131
Interim (overf. til neste år) 3 409 656 959 702
Avsatt til fremtidige kostnader, fri:05 0 200 000
Stiftelsen Sangnæs 137 820 192 320
Oslospeiderne (Helse & Rehab) 164 000 264 000
Avsatt til deltagere Moot & EB 04 0 6 487
Tildelt, ikke utbet reisestøtte 0 8 677
Sum kortsiktig gjeld 5 687 774 3 604 034
  
Ikke disponible fond  
Storebrandfondet 1 908 683 1 405 573
Walters legat 169 948 169 948
H. Møller Gasmanns Minnefond 204 419 204 477
Lederfondet 112 533 112 564
Sum ikke disponible fonds 2 395 583 1 892 562
  
Avsetninger til bestemte formål  
Avsatte støtte til bistandsland 671 802 789 696
Lederfondets rentekonto 176 872 178 927
Speideraksjonen 14 277 633 88 094
Katastrofe-fondet 636 026 533 878
Avsatt til Jamboree 2007 50 000 83 000
Avsatt til Ingelsrud 209 000 0
Sum avsetninger til bestemte formål 2 021 333 1 673 594
  
Egenkapital pr. 1.1 7 385 323 4 672 327
Årets resultat 16 513 371 2 712 996
Egenkapital pr. 31.12 23 898 694 7 385 323
  
Sum gjeld og egenkapital 34 003 384 14 555 513
 

Oslo, 29. mai 2007 
 
 
Lars Atle Andersen 
Speidersjef  
 
 

 Solveig Schytz 
Visespeidersjef 

Lars Flateby 
Styremedlem 

 Christen A. Larsen 
Styremedlem 

 
 
Knut Slettebak 
Styremedlem 

 
 
Håvard Djupvik 
Styremedlem 

 
 
Anna Røed 
Styremedlem 

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2006 
  
Note 1  
Annonse- og andre inntekter:  
Annonser 97 129
Gaver 60 089
Overført fra avsetn./tidligere år 1 188 747
Administrasjonsgodtgjørelse 245 679
Sponsorinntekter 112 960
Andre inntekter 806 074
Sum 2 510 678
  
Andre inntekter består bl.a. kopisalg, salg av 
hedersbevisninger, speiderting, kioskslag med 
mer på arrangementer. 
  
Note 2  
Off. støtte, prosjektstøtte:  
Frifond - videreformidlet 2 618 568
Støtte fra Studieforb. Natur og Miljø 2 000
Støtte fra Justisdep - RBS 30 000
Støtte fra Sparebankstiftelsen 175 000
Støtte fra Direktoratet for 
Naturforvaltning/KKD 103 000
Annen off støtte 94 189
Sum 3 022 757
  
Note 3  
Provisjon og royalty:  
Provisjon og royalty er betalt av Oslo Flagg. 
  
Note 4  
Leieinntekter:  
Utleie av kurs/leirsteder 432 492
Utleie i Øvre Vollgate 9 58 164
Sum 490 656
  
Note 5  
Innsamlede midler gjelder Speideraksjonen. 
  
Note 6  
Salg av forbundets aksjer i Øvre Vollgate 9 AS 
  
 
 
 
 
  

Note 7 
Husleie, lys og brensel:  
Husleie Øvre vollgate 9 470 413
Lokalleie aktiviteter 174 446
Kommunale avgifter, leirsteder 82 817
Strøm/brensel (FK+Leirsteder) 133 552
Renhold med mer 47 338
Sum 908 566
  
Note 8  
Forsikring:  
Medlems- og ansvarsforsikring 438 265
Lokal-, eiendoms- og 
materiellforsikring 47 726
Sum 485 991
  
Note 9  
Rekvisita, program/kursmateriell, maskinleie: 
Leasing kontormaskin/tekn.anlegg 233 679
Vedlikehold inventar/utstyr 53 052
Program/kursmateriell og utstyr 676 162
Kontorrekv./papir/konv. etc. 80 955
Kopi/Trykksaker 205 031
Aviser/Tidsskrifter 57 542
Revisjon 87 172
Honorar 743 668
Drift EDB 979 726
Gaver 55 166
Sum 3 172 153
  
Note 10  
Reise-, oppholds- og 
møtekostnader:  
Aktivteter / møter - opphold / 
bevertning 1 265 886
Aktivteter / møter - reiseutgifter 1 176 183
Sum 2 442 069
  
Note 11  
Blader/Kalender og trykksaker:  
Utsendelse 376 735
Trykking 642 764
Lay-Out, Foto 46 004
Sum 1 065 503
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Note 12 
Overført til grupper/kretser/korps:  
Frifond midler 2 369 482
Reisestøtte 13-16 / Rovere 34 013
Sum 2 403 495
  
Note 13  
Herav bundne midler    
- Skattetrekk 223 730
- Stiftelsen Sangnæs 137 820
- NORAD 90 311
Sum 451 861
  
Note 14  
Speideraksjonen  
Midler / renter som har kommet inn på slutten 
av året, etter at overførsel til Flyktninghjelpen 
mm var delt ut. Disse midlene føres inn i 
Speideraksjonen 2007. 
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Sak 3.2 • Regnskap 2007

fokus på strategiske tiltak.

I henhold til dette vedtaket ble ressursene 
på forbundskontoret styrket, og det 
ble gjennomført kampanje for vekst, 
mentorprogram for unge kvinner, støtte til 
Oslospeidernes integreringsprosjekt, samt 
gjennomføring av Lederløft og Roverløft.

NB! Eventuelle spørsmål til regnskapet for 
2007, må være forbundskontoret i hende senest 
en uke før Speidertinget, det vil si fredag 24. 
oktober 2008.

1. SpeiDeRSTyReTS KOMMeNTAReR TiL iNNTeKTSSiDeN: 

0. iNNLeDNiNG

Speiderstyret presenterer med dette forbundets 
regnskap for 2007. Regnskapet presenteres som 
et ordinært finansregnskap med balanse og noter. 
I notene er det gitt nærmere forklaring til enkelte 
av postene i finansregnskapet. Regnskapet er 
presentert sammen med regnskap for 2006, og 
revisors beretning er vedlagt. 

Årsregnskapet viser et driftsresultat på 121 411 før 
avskrivninger og avsetninger. Årets resultat viser 
et underskudd på kroner 417 660. Underskuddet 
ligger innenfor rammen på kroner 500 000 som 
ble vedtatt av Speidertinget 2006 for å sikre ekstra 

• Netto nedgang i antall betalende medlemmer i 2007 var knappe 300. Lavere kontingentinntekt  
 i 2007 enn 2006 skyldes at forbundet ikke lyktes i å kreve inn tilstrekkelig kontingenter i første  
 halvår. Høstens oppryddingsaksjon ga gode resultater og i overkant av 3000 innmeldinger.

• Nedgang i annonse/andre inntekter skyldes reduksjon i administrasjonsgodtgjøring etter salg av  
 aksjene i Øvre Vollgate 9, ingen sponsorinntekter og færre avsetninger.

• Nedgang i royalty skyldes opprydding i lager og en rekke avskrivninger av ukurant vare i  
 skifteprosessen til ny underleverandør i Speider Sport AL.

• Det var ingen netto inntekt fra kalendersalg til forbundet sentralt. Dette skyldtes lavere salg enn  
 forventet og en bevisst prioritering av inntekter for salg direkte til gruppene. Kalenderproduksjon  
 og salg ble gjort gjennom Speider-Sport AL.

• Høy økning i deltageravgifter skyldes i hovedsak gjennomføringen av verdensjamboreen i perioden. 

• Økning i finansinntekter skyldes verdipapirene som ble kjøpt høsten 2006.

• Momskompensasjonen er noe lavere enn 2006. Det skyldes at grunnlaget for 2006 inkluderte landsleir 2005.

2. SpeiDeRSTyReTS KOMMeNTAReR TiL iNNTeKTSSiDeN: 

• Lønnskostnadene har i vært noe lavere enn året før. Dette skyldes i hovedsak ubesatte stillinger i  
 perioden. Noe av dette har vært kompensert med innleie – og dermed høyere utgifter til honorar.

• Økning i husleie skyldes flytting til leide lokaler.

• Økning i reise/opphold/kursavgifter skyldes aktiviteter i forbindelse med verdensjamboreen,  
 tilsvarende på inntektssiden.

• Posten overføring til grupper/kretser er i all hovedsak videreformidling av FRIFOND-midler.
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3. FiNANSReGNSKAp MeD NOTeR    
    
Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2007 2006 
Inntekter    
Forbundskontingent  5 143 604 5 729 818
Annonse- og andre inntekter 1 1 202 905 2 510 678
Off. stønader, grunnstøtte  2 701 314 2 455 741
Off. stønader, international støtte  70 281 176 534
Off. stønader, prosjektstøtte 2 3 315 747 3 022 757
Off. stønader, prosjektstøtte, Norad  734 769 806 079
Provisjon og royalty 3 35 980 166 285
Deltageravgifter   6 144 889 1 611 097
Leieinntekter 4 380 675 490 656
Innsamlede midler 5 1 052 719 1 023 175
Kalendersalg  0 248 980
Finansinntekter  1 289 954 532 635
Mva kompensasjon   694 954 798 723
Gevinst ved salg 6 0 16 652 954
Sum inntekter  22 767 791 36 226 112
   
Kostnader   
Lønn, honorar, personalkostnader  4 344 140 4 433 574
Husleie, lys og brensel 7 1 417 809 908 566
Innkjøp til videresalg  43 763 125 396
Forsikring 8 503 132 485 991
Rekvisita, program/kursmateriell, maskinleie 9 2 925 863 3 172 153
Utbedring eiendommer  457 003 265 208
Nyanskaffelse inventar/utstyr  676 361 306 739
Telefon, porto, frakter  779 444 469 710
Reise-, oppholds- og møtekostnader 10 3 567 645 2 442 069
Blader  11 669 833 1 065 503
Utdelte innsamlede midler   784 877 807 319
Kontingenter/kursavgifter   2 984 203 598 718
Anvendte prosjektstøtte - Bistandsland  645 211 685 482
Overført til grupper/kretser 12 2 073 599 2 403 495
Overført neste år  0 195 023
Annonser/Markedsføring  253 022 153 655
Diverse kostnader   440 269 439 406
Finanskostnader  80 207 79 216
Sum kostnader  22 646 379 19 037 223
Årets Driftsresultat  121 411 17 188 889
Avskrivinger EDB  236 438 315 255
Avskrivinger eiendom / båt / inventar  190 190 165 263
Tap på fordringer  85 000 0
Avsetninger fond m.m.  27 444 0
Avsatt til Ingelsrud  0 195 000
Årets resultat  -417 660 16 513 371
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Balanse pr. 31.12 Note  2007 2006 
   
Eiendeler   
Omløpsmidler   
Kassabeholdning  425 1 727
Innestående bank/post 13 6 557 356 14 215 844
Forskuddsbetalte kostnader  81 256 0
Utestående kontingent / delt.avg  -46 237 440 337
Diverse debitorer  1 208 801 893 195
Sum omløpsmidler  7 801 602 15 551 103
   
Verdipapirer   
Aksjer i Storebrand  56 331 78 309
Andeler i Speider-Sport AL  226 600 226 600
Statsobligasjoner  485 782 472 497
Fond  15 792 354 9 965 951
Sum verdipapirer  16 561 067 10 743 357
   
Eiendommer, inventar, båter, edb   
Ingelsrud gård  2 431 628 2 456 190
Ingelsrud-tekniske anlegg  387 765 430 850
Havbraat  907 013 954 750
Stornes  1 000 1 000
Sverveli  1 000 1 000
Leikvinjar  1 000 1 000
Tredalen  1 000 1 000
Renså  151 915 153 450
Dronningen  1 000 1 000
Solstølen  1 000 1 000
Diverse inventar, båter  293 081 366 351
EDB  709 313 945 750
Sum eiendommer m.m.  4 886 714 5 313 341
   
Bundne fondsmidler   
Storebrandfondet  1 372 997 1 908 683
Walters legat  169 948 169 948
H. Møller Gasmann Minnefond  206 335 204 419
Lederfondet  124 307 112 533
Sum bundne fondsmidler  1 873 586 2 395 583
Sum eiendeler  31 122 969 34 003 384
   
Gjeld   
Kortsiktig gjeld   
Forskuddstrekk, feriepenger, arb.g.avg.  905 451 959 812
Merverdigavgift  9 375 23 790
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Diverse kreditorer   1 748 644 874 240
Skyldig kontinget Grupper/Korps/Krets  1 084 490 118 456
Interim (overf. til neste år)  68 481 3 409 656
Stiftelsen Sangnæs  62 820 137 820
Oslospeiderne (Helse & Rehab)  0 164 000
Helse og rehabilitering, bevilgning neste år  440 000 0
Sum kortsiktig gjeld  4 319 261 5 687 774
   
Ikke disponible fond   
Storebrandfondet  1 372 997 1 908 683
Walters legat  169 948 169 948
H. Møller Gasmanns Minnefond  206 335 204 419
Lederfondet  124 307 112 533
Sum ikke disponible fonds  1 873 586 2 395 583
   
Avsetninger til bestemte formål   
Avsatte støtte til bistandsland  622 904 671 802
Lederfondets rentekonto  190 157 176 872
Speideraksjonen 14 0 277 633
Katastrofe-fondet  636 026 636 026
Avsatt til Jamboree 2007  0 50 000
Avsatt til Ingelsrud  0 209 000
Sum avsetninger til bestemte formål  1 449 087 2 021 333
   
Egenkapital pr. 1.1  23 898 694 7 385 323
Årets resultat  -417 660 16 513 371
Egenkapital pr. 31.12  23 481 034 23 898 694
   
Sum gjeld og egenkapital  31 122 969 34 003 384

Oslo, 15. juni 2008 

 
Lars Atle Andersen 
Speidersjef  

 Solveig Schytz 
Visespeidersjef 
 
 

Lars Flateby 
Styremedlem 

 Christen A. Larsen 
Styremedlem 
 
 

Knut Slettebak 
Styremedlem 

Håvard Djupvik 
Styremedlem 

Anna Røed 
Styremedlem 

   
 
 

 
 

 Karen Johanne Strømstad 
Generalsekretær 
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2007  

 
Note 1  
Annonse- og andre inntekter:  
Annonser 52 907
Gaver 26 901
Overført fra avsetn./tidligere år 647 918
Administrasjonsgodtgjørelse 150 000
Sponsorinntekter 0
Andre inntekter 325 179
Sum 1 202 905
  
Andre inntekter består bl.a. kopisalg, salg av 
hedersbevisninger, speiderting, kioskslag med 
mer på arrangementer. 
  
Note 2  
Off. støtte, prosjektstøtte:  
Frifond - videreformidlet 2 669 147
Støtte fra Studieforb. Natur og Miljø 0
Støtte fra Justisdep - RBS 35 000
Støtte fra Sparebankstiftelsen 425 000
Støtte fra Direktoratet for 
Naturforvaltning/KKD -23 400
Annen offentlig støtte 210 000
Sum 3 315 747
  
Note 3  
Provisjon og royalty:  
Provisjon og royalty er betalt av Oslo Flagg (06) 
og Via Scandinavia (07) 
  
Note 4  
Leieinntekter:  
Utleie av kurs/leirsteder 300 675
Utleie i Øvre Vollgate 9 80 000
Sum 380 675
  
Note 5  
Innsamlede midler gjelder Speideraksjonen. 
  
Note 6  
Salg av forbundets aksjer i Øvre Vollgate 9 AS 
 
  

Note 7  
Husleie, lys og brensel:  
Husleie forbundskontoret 928 000
Lokalleie aktiviteter 131 397
Kommunale avgifter, leirsteder 72 959
Strøm/brensel (FK+Leirsteder) 246 808
Renhold med mer 38 646
Sum 1 417 809
  
Note 8  
Forsikring:  
Medlems- og ansvarsforsikring 400 649
Lokal-, eiendoms- og 
materiellforsikring 102 483
Sum 503 132
  
Note 9  
Rekvisita, program/kursmateriell, maskinleie: 
Leasing kontormaskin/tekn.anlegg 203 158
Vedlikehold inventar/utstyr 34 775
Program/kursmateriell og utstyr 629 954
Kontorrekv./papir/konv. etc. 78 479
Kopi/Trykksaker 591 215
Aviser/Tidsskrifter 23 053
Revisjon 68 984
Honorar 513 689
Drift EDB 711 441
Gaver 71 115
Sum 2 925 863
  
Note 10  
Reise-, oppholds- og 
møtekostnader:  
Aktivteter / møter - opphold / 
bevertning 855 231
Aktivteter / møter - reiseutgifter 2 712 414
Sum 3 567 645
  
Note 11  
Blader/Kalender og trykksaker:  
Utsendelse 196 623
Trykking 398 471
Lay-Out, Foto  74 740
Sum 669 833
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Note 12  
Overført til grupper/kretser/korps:  
Frifond midler 2 015 291
Støtte grupper / Reisestøtte 13-16 / 
Rovere 58 308
Sum 2 073 599
  
Note 13  
Herav bundne midler    
- Skattetrekk  
- Stiftelsen Sangnæs  
- NORAD  
Sum  
  
Note 14  
Speideraksjonen  
Midler / renter som har kommet inn på slutten 
av året, etter at overførsel til Flyktninghjelpen 
mm var delt ut.. Disse midlene føres inn i 
Speideraksjonen 2007. 
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Sak 3.3 • ORIENTERING OM REGNSKAP 2006 OG 2007 
FOR SPEIDER-SPORT A/L
Norges speiderforbund har eierinteresser i 
Speider-Sport AL og Speiderstyret ønsker å 
orientere Speiderstyret om resultatet i dette 
selskapet. Vedlagt følger regnskapstallene for 
begge årene.

Speiderstyret innstiller:
Regnskapene for 2006 og 2007 for Speider-Sport 
AL tas til orientering.

reSultatregnSkap Speider-Sport a/l

 2007 2006
Salgsinntekt 1 343 388 109 675 
Annen driftsinntekt 184 198 
Sum driftsinntekter 1 343 388 293 873 
 
Varekostnad 1 032 401 455 247 
Lønnskostnad 53 221 49 063 
Annen driftskostnad 266 906 244 924 
Sum driftskostnader 1 352 528 749 234 
 
Driftsresultat -9 140 -455 361
 
Annen renteinntekt 46 793 55 397 
Annen finanskostnad 2 909 
Ordinært resultat før skattekostnad 34 744 -399 964
Skattekostnad 5 036 
Ordinært resultat   34 744 -405 000
 
Årsresultat 34 744 -405 000

 
Overføringer 
Annen egenkapital 34 744 -405 000
Sum 34 744 -405 000
 

BALANSE SPEIDER-SPORT A/L 
 
EIENDELER 
 
Anleggsmidler 
Immaterielle eiendeler 
Utsatt skattefordel 165 062 165 062
Sum immaterielle eiendeler 165 062 165 062
Sum anleggsmidler 165 062 165 062
 
Omløpsmidler 
Varer 217 000 611 578
Fordringer 
Kundefordringer 502 001 54 226
Andre Fordringer 137 593 163 374
Sum fordringer 639 594 217 600
Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 431 305 2 038 990
Sum omløpsmidler 2 287 900 2 868 168
 
Sum eiendeler 2 452 962 3 033 230
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 2007 2006
Salgsinntekt 1 343 388 109 675 
Annen driftsinntekt 184 198 
Sum driftsinntekter 1 343 388 293 873 
 
Varekostnad 1 032 401 455 247 
Lønnskostnad 53 221 49 063 
Annen driftskostnad 266 906 244 924 
Sum driftskostnader 1 352 528 749 234 
 
Driftsresultat -9 140 -455 361
 
Annen renteinntekt 46 793 55 397 
Annen finanskostnad 2 909 
Ordinært resultat før skattekostnad 34 744 -399 964
Skattekostnad 5 036 
Ordinært resultat   34 744 -405 000
 
Årsresultat 34 744 -405 000

 
Overføringer 
Annen egenkapital 34 744 -405 000
Sum 34 744 -405 000
 

BALANSE SPEIDER-SPORT A/L 
 
EIENDELER 
 
Anleggsmidler 
Immaterielle eiendeler 
Utsatt skattefordel 165 062 165 062
Sum immaterielle eiendeler 165 062 165 062
Sum anleggsmidler 165 062 165 062
 
Omløpsmidler 
Varer 217 000 611 578
Fordringer 
Kundefordringer 502 001 54 226
Andre Fordringer 137 593 163 374
Sum fordringer 639 594 217 600
Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 431 305 2 038 990
Sum omløpsmidler 2 287 900 2 868 168
 
Sum eiendeler 2 452 962 3 033 230

 2007 2006
Salgsinntekt 1 343 388 109 675 
Annen driftsinntekt 184 198 
Sum driftsinntekter 1 343 388 293 873 
 
Varekostnad 1 032 401 455 247 
Lønnskostnad 53 221 49 063 
Annen driftskostnad 266 906 244 924 
Sum driftskostnader 1 352 528 749 234 
 
Driftsresultat -9 140 -455 361
 
Annen renteinntekt 46 793 55 397 
Annen finanskostnad 2 909 
Ordinært resultat før skattekostnad 34 744 -399 964
Skattekostnad 5 036 
Ordinært resultat   34 744 -405 000
 
Årsresultat 34 744 -405 000

 
Overføringer 
Annen egenkapital 34 744 -405 000
Sum 34 744 -405 000
 

BALANSE SPEIDER-SPORT A/L 
 
EIENDELER 
 
Anleggsmidler 
Immaterielle eiendeler 
Utsatt skattefordel 165 062 165 062
Sum immaterielle eiendeler 165 062 165 062
Sum anleggsmidler 165 062 165 062
 
Omløpsmidler 
Varer 217 000 611 578
Fordringer 
Kundefordringer 502 001 54 226
Andre Fordringer 137 593 163 374
Sum fordringer 639 594 217 600
Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 431 305 2 038 990
Sum omløpsmidler 2 287 900 2 868 168
 
Sum eiendeler 2 452 962 3 033 230

 
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 1 569 267 1 534 522
Sum opptjent egenkapital 1 569 267 1 534 522
Sum egenkapital 1 883 567 1 848 822
 
Gjeld 
Kortsiktig gjeld 
Leverandørgjeld 562 677 1 118 877
Betalbar skatt -1 164 5 066
Skyldig offentlige avgifter -60 078 566
Annen kortsiktig gjeld 67 960 59 899
Sum kortsiktig gjeld 569 395 1 184 408
Sum gjeld 569 395 1 184 408
Sum egenkapital og gjeld 2 452 962 3 033 230
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Notater:



Strategisk plan 2007 - 2016
SAK 4:





Speidertinget 2006 vedtok en strategisk plan 
for perioden 2007 – 2016. Følgende strategiske 
satsningsområder med tilhørende visjon for 2016 
ble vedtatt:

- Lederkvalitet
- Samfunnsansvar
- Vekst

I forkant av vedtakene på Speidertinget 2006 
hadde hele forbundet vært invitert til å bidra 
i strategiprosessen på forskjellige tidspunkt. 
Hovedtrinnene som ledet frem til vedtakene på 
Speidertinget 2006 var:

• Landsleiren fri:05
 Over 6000 speidere og ledere deltok i  
 undersøkelsen «Sett speiding på  
 kartet». Den enkelte krysset av for de tre  
 ordene hun eller han mente beskrev  
 speidingen best. Denne undersøkelsen  
 ledet bl.a. frem til Norges speiderforbunds  
 fire kjerneverdier – vennskap, samarbeid,  
 opplevelser og friluftsliv.

• Speiderundersøkelsen høsten 2005
 850 speidere og ledere svarte på en rekke  
 spørsmål om hvordan Norges  
 speiderforbund oppfattes.

Sak 4.1 Strategisk plan - delmål 2010 og tiltak 2009 -  
  2010

• Gruppe/krets/korps-undersøkelsen våren 2006
 Alle grupper, kretser og korps ble invitert  
 til å svare på en rekke spørsmål om  
 fremtiden i Norges speiderforbund.  
 Dette inkluderte spørsmål om  
 formålsparagraf, strategiske  
 satsningsområder og konkrete tiltak for å  
 bedre speidingen.

Svarene fra disse undersøkelsene, samt diskusjoner 
på blant annet kretsleder og korpssjefsseminarer, 
dannet grunnlaget for forslagene som ble lagt frem 
på Speidertinget 2006 og vedtatt der.

Et svært viktig poeng på Speidertinget 2006 var at 
de strategiske satsningsområdene skulle kunne 
ses som en del av en større helhet. Både vedtak 
om nytt speiderløfte, ny formålsparagraf (oppe til 2. 
gangs behandling i 2008) og de fire kjerneverdiene 
til Norges speiderforbund er med og danner denne 
helheten. 

Den nye formålsparagrafen er tydelig på 
speidingens verdigrunnlag, og de strategiske 
satsningsområdene skal bidra til å oppfylle 
formålsparagrafen, slik at det blir flere speidere 
som avlegger speiderløftet.

2006 – ARBeiDeT STARTeR

derfor ulike fokus og tiltak for å bidra til å nå våre 
felles visjoner. 

På de 3 kretsleder- og korpssjefssamlingene i 
toårsperioden har arbeidet med den strategiske 
planen stått sentralt. Etablering av tiltak og 
utveksling av idéer har vært kjerneaktiviteter. I 
tillegg har disse samlingene vært svært viktige for 
Speiderstyret for å avstemme våre tanker og idéer. 

BAKGRUNN

Perioden 2006-2008 var så den første styreperioden 
hvor det skulle jobbes med de konkrete tiltakene i 
den strategiske planen. Med den brede prosessen 
som lå bak den strategiske planen, så dannet dette 
et godt grunnlag for å involvere hele organisasjonen 
i implementeringen av planen. Tiltakene fra 
Speidertinget fokuserte hovedsakelig på hva 
forbundet sentralt skulle gjøre. Grupper, kretser og 
korps i Norges speiderforbund er ulike, og trenger 
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Oppsummeringen av arbeidet i toårsperioden kan 
først og fremst leses i Speiderstyrets rapport for 
2007-2008. En rekke tiltak er gjennomført, ikke 
minst i kretser, korps og grupper – den viktigste 
arenaen for å lykkes med strategien. I Norges 
speiderforbund sentralt mener Speiderstyret at 
vi har hatt en god start, og helt klart beveget oss 
i riktig retning, men at det fortsatt er langt frem 
til visjonen for 2016. Her kreves hardt arbeid og 
fortsatt fokus. Speiderstyret ønsker derfor ingen 
endring på hovedlinjene i den strategiske planen, 
men inviterer til debatt rundt delmål for 2010 og 
tiltak for det sentrale Norges speiderforbund for 
den neste toårsperioden.

Speiderstyret mener at det fortsatt er viktig at 
kretser, korps og grupper får frihet til å finne 
sine fyrtårn og utforme sine tiltak innenfor den 
strategiske planen. 

Kretsleder- og korpssjefsseminaret har også 
bekreftet at formatet på planen og måten vi har jobbet 
videre med den på er ønskelig også for fremtiden.

VeieN ViDeRe

For at hele organisasjonen skal lykkes med våre 
strategiske mål er det viktig at forbundet sentralt 
støtter kretser og korps i deres utforming og 
implementering av tiltak, og at kretser og korps 
videre tar en aktiv rolle overfor gruppene.

Norges speiderforbunds eiendommer skal være 
ressurssenter i arbeidet med NSFs strategiske 
satsningsområder.

SATSiNGSOMRÅDeNe

Målene for 2016 dreier seg først og fremst om den 
enkelte gruppe. Speiderstyret mener det er naturlig 
å se på gruppen, fordi det er her speidingen 
foregår. Krets, korps og forbund må innrette seg 
etter gruppens behov. Delmålene er satt delvis for 
gruppe, delvis for forbund.

Tiltakene er primært satt for forbundet sentralt. 
Kretser og grupper må selv finne sine egne tiltak 
for å nå opp til de ulike målsettingene Speidertinget 
setter.

Speiderløftet
...åpen for Gud
...hjelpe andre
...Speiderloven

Formålsparagraf
...selvstendighet
...aktivt ansvar  

i samfunnet

Strategiske
satsingsområder

Lederkvalitet
Samfunnsansvar

Vekst

Konkrete tiltak
Gruppe
Krets

Forbund

en helhet
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• Et bevisst forhold til at de er forbilder: 
 Speiderledere er forbilder for speiderne i  
 sin ledergjerning og som  
 samfunnsborgere.

Speidergrupper med god lederkvalitet  
kjennetegnes av: 

• En motiverende, støttende og  
 inspirerende gruppeledelse

• At det arbeides strukturert og målrettet  
 med utvikling av lederne i gruppa.  Alle  
 lederne i gruppa har et ønske om å  
 utvikle seg som ledere og legge til rette  
 for andres utvikling

• At det arbeides målrettet mot NSFs  
 strategiske målsetninger

• At lederne i gruppa arbeider sammen på  
 en slik måte at ikke alle lederne i gruppa  
 trenger å være like gode på alt, men  
 at teamet av ledere i den aktuelle enheten  
 eller i gruppa sammen har de  
 ferdighetene og egenskapene som  
 forventes av speiderledere

• At lederne i gruppa gjennom sin  
 ledergjerning får gode opplevelser som  
 motiverer og inspirerer til videre innsats  
 for speiding.

Speidere i speidergrupper med god  
lederkvalitet får oppleve:

• Vennskap, Samarbeid, Opplevelser og  
 Friluftsliv

• Speidermetoden og treningsprogrammet  
 som premisser og ramme for speidingen

• Ledere som er gode forbilder, og med  
 holdninger basert på speidingens  
 verdigrunnlag

• Ledere som har kunnskaper og  
 ferdigheter og som er flinke til å formidle  
 disse.

• Lederkvalitet: Lederne våre er den viktigste  
 gruppen å satse på. Vi må sørge for at  
 alle ledere er i stand til å gi speiderne en  
 god og kvalitetsmessig speideropplevelse  
 hver uke. Dette innebærer både fokus på  
 ferdigheter, lederholdninger og adferd.

• Samfunnsansvar: En speider skal bry  
 seg om andre, i det lille og det store bildet.  
 Speiderstyret ønsker å holde fokuset oppe  
 på dette området. Blikket må vendes både  
 ut og hjem. 

• Vekst: Hovedsatsingen fremover blir å  
 sørge for en aktiv rekruttering i  
 eksisterende grupper, samt å starte nye  
 grupper i «speidertomme» rom.

LeDeRKVALiTeT

Visjon for 2016:
Norges speiderforbund har dyktige, motiverte og 
kvalitetsbevisste ledere. 
Speidingen og lederutviklingen foregår i hovedsak 
gjennom praktisk erfaring på gruppeplan. 
En motiverende, støttende og inspirerende 
gruppeledelse/ lederpatrulje er den viktigste 
suksessfaktoren for lederkvalitet og dermed god 
speiding. 

At vi har nok, og gode nok ledere er en viktig 
forutsetning for at vi som organisasjon kommer 
dit vi vil.  Derfor er lederkvalitet så viktig. For 
å forklare mer om hva vi mener med begrepet 
lederkvalitet, har Speiderstyret vedtatt en definisjon 
av begrepet lederkvalitet, som det er viktig at hele 
organisasjonen og alle lederne våre blir kjent med 
og forholder seg aktivt til:

Lederkvalitet innebærer at speiderledere har:

• Et høyt fokus på speidingens verdigrunnlag: 
 Speiderledere er bevisste på målet med  
 speidingen. Formålsparagrafen,  
 speiderloven og speiderløftet ligger til  
 grunn for arbeidet som gjøres, og  
 speiderledere har grunnleggende  
 holdninger basert på speidingens  
 verdigrunnlag.

• Kompetanse: 
 Speiderledere kjenner og bruker  
 speidermetoden og treningsprogrammet i  
 sitt daglige arbeid.
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SAMFUNNSANSVAR

Visjon for 2016
Norges speiderforbund er en aktør som blir 
hørt i samfunnet og som setter viktige saker på 
dagsorden. Våre medlemmer tar aktivt ansvar i 
samfunnet rundt seg, og samfunnsansvar er en 
viktig del av speiderhverdagen.

Samfunnsansvar var selve grunntanken da Baden-
Powell startet speiderbevegelsen. Undertittelen 
i «Scouting for boys» er «A handbook in good 
citizenship», altså en håndbok i hvordan å være en 
god samfunnsborger. Også i dag ønsker vi å være 
gode samfunnsborgere og påvirke samfunnet i en 
positiv retning.

I Norge er nok speideren best kjent som en 
friluftsbevegelse. Vår kompetanse på friluftsliv 
bør kunne gjøre oss til en god samarbeidspartner 
for kommuner og andre organisasjoner når det 
gjelder tilrettelegging av friområder og lignende. Vi 
kan bidra til å få folk bort fra datamaskinen og ut i 
naturen.

De siste årene har vi sett mange vellykkede tiltak 
innenfor strategisk område samfunnsansvar, som 
nevnt i Speiderstyret sin rapport for 2007-2008. 
Men fortsatt mangler det litt på at samfunnsansvar 
er en naturlig del av speiderhverdagen. I de 
kommende to årene vil det å gjøre aktiviteter innen 
samfunnsansvar mer tilgjengelig for speiderne 
være et hovedfokusområde.

Som man ser av målene for 2010 blir det lagt opp 
til et fortsatt høyt fokus på miljø, men vi ønsker 
også å spille en viktig rolle i nærmiljøet, enten det 
gjelder å engasjere seg i politiske beslutninger, å 
inkludere «speiderfremmede» i vår organisasjon, 
eller å bidra til å tilrettelegge for at også andre enn 
våre medlemmer har muligheter til å komme seg 
ut i naturen.

Speideraksjonen er fortsatt det viktigste bidraget 
til vårt internasjonale engasjement, men vi ser 
også på mulighetene for et tettere samarbeid 
med speiderforbundene i Malawi om utvikling av 
ledertrening.

VeKST

Visjon for 2016
Norges speiderforbund er en sentral 
samfunnsaktør med gjennomslagskraft i 
saker som angår barn og unge. Derfor er vi en 
organisasjon i vekst. Vi skal nå ut til flest mulig av 
dagens barn og unge.
 
Som organisasjon ønsker vi at flest mulig barn og 
unge skal være medlemmer hos oss. Speiding er 
en utviklende og meningsfylt fritidsaktivitet som gir 
medlemmene ferdigheter og erfaringer som de vil 
få god bruk for seinere i livet. 
 
Medlemsstatistikken for de to siste årene viser 
at det nytter å satse på Vekst, og at Norges 
speiderforbund sitt strategiske arbeid med Vekst 
ser ut til å bære frukter ved at medlemstallene 
ikke lenger er nedadgående.  For å lykkes med 
å nå målet om å bli 30 000 speidere i Norges 
speiderforbund i 2016, er det viktig at alle ledd i 
organisasjonen har et bevisst forhold til å arbeide 
med vekst .
 
Vekst er et viktig strategisk virkemiddel for at 
medlemmene våre skal kunne føle at vi er en 
organisasjon med mange medlemmer og for å 
skape en indre stolthet over det å være speider. 
Uten mange medlemmer greier vi ikke å lage 
store og fengende arrangementer, og det blir 
vanskeligere å skaffe medieoppmerksomhet. Vi 
har et ønske om å være en sentral samfunnsaktør, 
og det er enklere å bli hørt og ha en viss 
gjennomslagskraft dersom man er mange.
 
Vekst henger nødvendigvis sammen med 
lederkvaliteten i organisasjonen vår. Vi er avhengig 
av å ha gode, engasjerte og motiverte ledere for 
å greie å holde på eksisterende medlemmer som 
også greier å rekruttere. Derfor blir det viktig å se 
de strategiske områdene i sammenheng, og ikke 
atskilt fra hverandre.
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SpeiderStyretS forSlag til vedtak:

1. Speidertinget vedtar delmål for 2010 slik 
det fremkommer av vedlegg til protokollen. De 
enkelte organisasjonsledd har på sitt nivå ansvar 
for gjennomføring av tiltak som kan bidra til å nå 
målene.

2. Forslag til tiltak for forbundet sentralt for 2009 – 
2010 tas til orientering. Speiderstyret gjennomfører 
tiltak for å nå målene i tråd med tilgjengelige 
menneskelige og økonomiske ressurser. 

Vedlegg
Mål for de strategiske områdene for 2010 og 
forslag til tiltak for 2009 – 2010.

Speiderstyret innstiller:
Forslaget vedtas
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mÅl 2016 delmÅl 2010 forSlag til tiltak  
2009 - 2010

L- 1 
Gruppeleder er den mest attraktive posisjo-
nen i gruppen. Den med best egenskaper 
som lederutvikler blir valgt til denne jobben.

L-1-1 
Minst 70% av 
gruppelederne har tatt 
kurs i gruppeledelse.

L-2 
Alle Gruppeledere har en mentor 
utenfor egen gruppe.

L-2-x-1 
Prosjektet «Den engasjerte 
lederpatruljen»

L-3 
Alle grupper har en lederpatrulje 
som består av Gruppeleder og 
Enhetsledere.

L-3-1 
Minst 70% av gruppene 
har etablert en Leder-
patrulje. Lederpatruljen 
har fastsatt en plan 
for lederutvikling og 
rekruttering.

L-4 
Lederpatruljen møtes jevnlig og arbeider på 
strategisk nivå med blant annet lederutvikling.

L-5 
Gruppeleder er mentor for enhetslederne. 
Enhetslederne er mentor for ledere i sin 
enhet.

L-5-1 
80% av gruppene 
bruker det nye 
treningsprogrammet 
aktivt.

L-5-2 
Det gjennomføres en bruker-
undersøkelse for å få et godt 
bilde av i hvilken grad og på 
hvilken måte gruppene bruker 
treningsprogrammet, og deretter 
gjøres nødvendige justeringer for 
å sikre økt bruk.

L-6 
Gruppens ledere søker aktivt 
tilleggsutfordringer utenfor gruppens 
arbeid (krets, korps og forbund)

L-6-1 
Alle kretser har 
medlemmer i staben på 
landsleiren i 2009.

L-6-1-1 
Alle oppgaver lyses ut, med 
skikkelige frister. Annonsere 
bredt både på nett, i nyhetsbrev 
og i trykte media.

L-6-1-2 
Benytte nye medier for å nå 
bredere ut med utlyste stilinger: 
for eksempel nettsamfunn og 
sms-tjenester.

L-6-2 
Det rekrutteres norske 
speidere til sentrale 
funksjoner i staben for 
Jamboreen i 2011

Vedlegg • Delmål 2010 og tiltak 2009 - 2010

LeDeRKVALiTeT
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mÅl 2016 delmÅl 2010 forSlag til tiltak  
2009 - 2010

L-6-3 
Det jobbes aktivt for 
å rekruttere speidere 
og ledere fra hele 
landet til aktuelle 
prosjektgrupper både 
på kretsplan, nasjonalt 
og internasjonalt.

L-7 
Alle som har vært ledere i mer enn 2 år 
har gjennomført minimum grunntreningen

L-7-1 
Innholdet i begrepet 
lederkvalitet er godt 
kjent i kretsene og 
gruppene. 

L-7-1-1 
Begrepet Lederkvalitet brukes 
aktivt i ledertreningen og 
innholdet i begrepet gjøres kjent i 
organisasjonen gjennom sentrale 
og regionale arrangementer 
samt gjennom brosjyremateriell.

L-7-2 
Speiderledelse er 
godkjent som valgfag 
i den videregående 
skolen.

L-7-2-1 
Det arbeides videre i SpF for å 
få godkjent speiderledelse som 
valgfag.

L-7-3
 Ledertreningen 
er fleksibel og lett 
tilgjengelig for ledere i 
hele landet.

L-7-3-1 
På Landsleiren i 2009 tilbys et 
bredt spekter med lederkurs 
fra grunntreningen og andre 
kurs som er lett tilgjengelige for 
lederne.

L-7-3-2 
Større deler av ledertreningen 
tilbys på nasjonale 
arrangementer (Lederløft/
roverløft/ andre aktuelle 
arrangementer) i tillegg til på 
regionalt og lokalt plan. 

L-7-3-3 
Det vurderes fortløpende hva 
som er mest hensiktsmessige 
struktur og organisering for 
ledertreningen.
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mÅl 2016 delmÅl 2010 forSlag til tiltak  
2009 - 2010

L-7-4 
Seminar om 
verdibasert ledelse 
er et årlig Speidernes 
fellesorganisasjon-
arrangement i 
samarbeid med 
Frivillighet Norge og 
næringslivet.

L-7-4-1 
I august 2009 arrangerer 
Speidernes fellesorganisasjon et 
seminar om verdibasert ledelse 
i samarbeid med Frivillighet 
Norge og næringslivet. Målet 
med seminaret er å bygges opp 
et mentorprogram for unge 
ledertalenter i samarbeid med 
næringlivet.

L-7-5-1 
De nasjonale speidersentrene 
brukes aktivt i ledertreningen.

L-7-5 
De nasjonale 
speidersentrene 
er ressurssenter 
for utvikling av 
ledertreningen.

L-8 
Støtte og oppfølging av
Gruppeledelsen/lederpatruljen er en 
prioritert oppgave for forbundet og 
kretsene. 

L-8-1 
Minst 80% av gruppene 
bruker gruppeleders 
verktøykasse.

L-8-1-2 
Kretsene får innspill (KL/KS) til 
hvordan de stimulerer til økt bruk 
av gruppeleders verktøykasse. Se 
også 3.1.1

L-8-2 
50% av gruppene 
sender en eller flere av 
sine ledere til lederløft.

L-8-2-1 
Lederløft er et fast årlig 
arrangement i NSF med et 
deltagerantall på minst 400 
ledere fra hele landet, hvorav 
minst en tredjedel er i roveralder.

L-8-3 
Gruppens ledere har 
et bevisst forhold 
til retningslinjer 
og forebyggende 
tiltak i forhold til 
«grenseoverskridende 
adferd»

L-8-3-1 
LNUs «Trygg og tilstede» sendes 
ut til alle grupper.

L-8-3-2 
Det arrangeres kurs for ledere 
med tema rundt forebygging av 
grenseoverskridende adferd.

L-9  
Alle kretser har minst en årlig 
samling for gruppeledelse/ledelsen 
for å diskutere strategisk utvikling 
av gruppene og kretsen.
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SAMFUNNSANSVAR

mÅl 2016 delmÅl 2010 forSlag til tiltak  
2009 - 2010

S-1 
NSF engasjerer seg for barn og unges 
rettigheter og oppvekstvilkår.

S-1-1 
Opprette samarbeid 
mellom speidere/rovere 
i Norge og Malawi.

S-1-2 
NSF engasjerer 
seg i arbeidet med 
politiattest for frivillige 
organisasjoner.

S-2 
Speidergrupper ytrer seg i saker som 
angår dem i kommuner og fylker.

S-2-1 
Speidergrupper gir 
uttalelser om aktuelle 
saker i media og innspill 
i politiske organer.

S-2-1-1 
Utarbeide pressestoff som kan 
benyttes av ledere/grupper

S-2-1-2 
Lynkurs i lobbyvirksomhet i 
lokalpolitikken

S-2-2 
Grupper tar ansvar 
for et uteområde i 
nærmiljøet, i samarbeid 
med kommunene.

S-3 
NSF engasjerer seg for å få flere barn og 
unge til å være ute i naturen.

S-3-1 
Speidergrupper 
oppretter bålplasser for 
allmenn bruk.

S-3-2 
Forberede ny oppstart 
av leirskoledrift på 
speidersenter.

S-4 
Alle arrangement er grønne arrangement, 
og hytter både sentralt og lokalt drives 
miljøvennlig.

S-4-1 
Landsleiren Utopia skal 
sette en ny standard for 
miljøarbeid i NSF

S-4-2  
Gjennom Speidernes 
fellesorganisasjon 
utarbeide retningslinjer/
håndbøker for 
miljøvennlig drift av tur, 
leir og eiendommer.

S-4-2-1 
Alle får «lederkoppen» når de 
meldes inn som leder eller rover.
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mÅl 2016 delmÅl 2010 forSlag til tiltak  
2009 - 2010

S-4-3 
De nasjonale 
speidersentrene er 
utstillingsvinduer for 
miljøvennlig drift.

S-4-3-1 
Starte arbeid med å gjøre ett 
av våre speidersentre til et 
SCENES-speidersenter.

S-4-4 
Implementere World 
Scout Environment 
Programme i NSF

S-4-4-1 
Bytte ut natur- og 
miljøvernmerket med World 
Scout Environment Badge.

S-5 
Speideraksjonen er landsomfattende og 
synlig i riksdekkende TV og andre media.

S-5-1 
Speidere engasjerer 
seg og deltar i 
speideraksjonen som 
årlig vokser i deltagelse 
og innsamlet beløp.

S-5-1-2
 Alltid sende med rover/
leder som ambassadør på 
prosjektreiser i forbindelse med 
Speideraksjonen

S-5-2 
Benytte 
speideraksjonen til 
å fremme nasjonale 
utfordringer og 
problemstillinger 
i forhold til 
innsamlingsmålet

S-6 
Vi lever som vi lærer. En speider er faktisk 
nøysom, verner om naturen og arbeider 
for fred og forståelse. Også utenom 
speidermøtene.

S-6-1 
Opprette 
samarbeid med 
miljøorganisasjon(er) 
om miljøvern.

S-6-1-1 
Utrede mulighet for samarbeid 
med miljøorganisasjoner om 
opprydding og lignende. (For 
eksempel oljesøl)

S-6-2 
Effektivisering av 
møtevirksomhet i 
sentrale NSF. Benytte 
egne eiendommer 
og større bruk av 
storsamlinger.

S-6-2-1 
Jobbe med muligheten for 
å ha egne prosjekter som 
kompenserer for CO2-utslipp ved 
flyturer

S-6-2-2
Det tilbys minst ett 
aktualitetsprosjekt årlig.

S-6-2-3
Kjøre årlige kurs i 
samfunnsengasjement og 
temakurs som ligger inn under 
emnet
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S-7 
NSF er en åpen og inkluderende 
organisasjon som gjenspeiler Norges 
befolkning

S-7-1 
Speidergrupper jobber 
aktivt for å inkludere 
barn og unge med 
minoritetsbakgrunn.

S-7-1-1 
Tilby kurs som motiverer til 
inkluderingsarbeid

S-7-1-2 
Lage maler for kontakt 
med ikke-speidere med 
minoritetsbakgrunn

S-7-2 
Starte opp 2 grupper i 
minoritetsmiljøer.

S-7-3 
Arrangere Overture 
Network Conference 
(et halvårlig møte 
for speiderforbund i 
Europa som jobber med 
mangfoldsprosjekter) i 
Norge.

VeKST

mÅl 2016 delmÅl 2010 forSlag til tiltak  
2009 - 2010

V-1 
Norges speiderforbund har minst 30.000 
medlemmer

V-1-1 
Alle grupper/ kretser/
korps har fastsatt en 
plan for rekruttering

V-1-2 
Minst 80 % av gruppene 
verver aktivt nye 
medlemmer

V-1-2-1
Aktiv profilering av speideren 
som en utviklende og meningsfylt 
fritidsaktivitet.

V-1-2-2
Ny kommunikasjons-plattform

V-1-3
Det startes opp 3 
nye speidergrupper 
i «speidertomme» 
områder, i samarbeid 
med kretser/korps.

mÅl 2016 delmÅl 2010 forSlag til tiltak  
2009 - 2010
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V-2 
80% av gruppene har mer enn 50 
medlemmer.

V-3
Gruppeledelsen møtes jevnlig og arbeider 
på strategisk nivå med medlemsvekst.

V-3-x-1 
Mentorprosjekt for ledere i 
grupper

V-4 
Gruppen bruker rekrutteringsmateriell 
aktivt

V-4-X-1
Årlig fokusperiode Vekst 
med tilbud om ferdig 
rekrutteringsmateriell fra 
Forbundskontoret.

V-4-X-2
Flere forslag til 
rekrutteringstiltak og oppfølging 
av disse er tilgjengelige på 
speiderbasen.no

V-5
Gruppen har en strategi for hvordan man 
skal beholde medlemmene i overgang 
mellom flokk/tropp  

V-5-1
Alle grupper med mer 
enn èn virksom enhet 
har jevnlig møter i 
lederpatruljen

V-6
Alle grupper har roverlag som er en 
naturlig rekrutteringsstall til lederverv.

V-6-1
Alle medlemmer i 
roveralder har tilbud om 
rovering i et roverlag

V-7
Alle nasjonale eiendommer har et åpent 
tilbud til rovere etter skogvoktermodellen

V-7-1
Alle nasjonale 
eiendommer har 
etablert et åpent 
rovermiljø tilknyttet det 
enkelte sted.

V-7-2
Skape naturlige møteplasser for 
rovere på nasjonale eiendommer.
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Endring i lover og
retningslinjer

SAK 5:





Sak 5 • Forslag til endringer i Norges speiderforbunds 
lover og retningslinjer

5.0 iNNLeDNiNG

Hvert av forslagene inneholder følgende elementer:
• Hvilken paragraf forslaget gjelder og hvem  
 som fremmer det
• Forslagets ordlyd 
• Forslagsstillers begrunnelse
• Lovutvalgets kommentar
• Speiderstyrets kommentar
• Speiderstyrets innstilling til vedtak på  
 Speidertinget (Speiderstyret er etter  
 lovene pålagt å gi innstilling i alle saker  
 som skal behandles av Speidertinget).

Speidertinget skal ta stilling til forslag til endring i 
både grunnregler og lover. 

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 i 
dokumentet.

5.1 eNDRiNGeR AV GRUNNReGLeNe 

5. 1. 1 forSlag om endring av  
 formÅlSparagrafen

Endring av § 1-5-1
Forslag fra Speiderstyret
Andre gangs behandling
Behandlet første gang på Speidertinget 2006

Forslaget lyder:
§ 1-5-1 endres til: 
Norges speiderforbunds formål er å utvikle 
mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt 
ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra 
speiderløftet og speiderloven.

Speiderstyrets begrunnelse: 

A. Bakgrunn
Dette er en annen gangs behandling, siden 
formålsparagrafen er en del av våre grunnregler. 
Speiderstyret ønsker med forslaget å få en klarere 
forankring til speidingens verdigrunnlag. Den nye 
formålsparagrafen skal bli klarere og tydeligere 
både for speidere og ikke-speidere.

Det har vært en debatt rundt formålsparagrafen 
siden Speidertinget i 2004. Da var det oppe 
et forslag om å ta inn i formålsparagrafen 
noe om «hvorfor» vi utvikler selvstendige og 
ansvarsbevisste mennesker. Forslaget falt, men 
Speiderstyret fikk en henstilling om å jobbe 
videre med dette. Dette har blant annet vært 

gjort gjennom spørreundersøkelsene som ble 
gjennomført i 2006.

Speiderstyret har i den nye formålsparagrafen 
ønsket å beholde nøkkelordene «selvstendig» og 
«ansvar» fra den gamle formålsparagrafen (gjengitt 
under). I tillegg har vi altså ønsket å få inn hvorfor 
vi som speiderforbund skal utvikle mennesker. 
Nemlig – de medlemmene vi har skal kunne ta et 
aktivt ansvar i samfunnet. Dette samsvarer med 
WOSMs formulering «play a constructive role in 
society» og WAGGGS’ «responsible citizens». 

Utvikle mennesker
Den nye teksten sier at forbundets mål er å 
utvikle «mennesker», ikke «medlemmene». Dette 
er bevisst valgt fra Speiderstyret. Vi ønsker at 
speideren skal påvirke alle, ikke bare medlemmene 
våre. Derfor mener vi at denne utvidelsen er et 
viktig signal.

Aktivt ansvar
Speiderstyret mener det er viktig å ha med ordet 
«aktivt» for å understreke at man skal være beredt 
til aktive handlinger, ikke bare ansvar gjennom 
passivitet (for eksempel: «Jeg kaster ikke søppel, 
så er jeg ansvarsbevisst»).

Speiderløftet og speiderloven
I tillegg ønsker Speiderstyret å få inn speidingens 
idealer – slik de er uttrykt i speiderloven og 
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speiderløftet. Dette mener vi i Speiderstyret gir 
en god pekepinn på hvorfor vi driver speiding. 
Speiderloven og speiderløftet sier noe om hvilket 
samfunn vi vil ha. Det vi i speideren skal gjøre er 
å utvikle mennesker som kan ta ansvar for å få 
samfunnet dit.

Henvisning til speiderløftet og speiderloven er 
et bevisst valg. Det kunne stått en henvisning til 
«speideridealene», i og med at speideridealene 
er definert i forbundets lover § 1-6. Men som en 
tydeliggjøring, både til internt og eksternt bruk, 
mener Speiderstyret at en direkte henvisning til 
løfte og lov er den beste løsningen.

B. Oppbygging av formålsparagrafen
I lovene våre står formålsbestemmelsen i § 1-5 
(«Forbundets formål»). I § 1-5-1 kommer det vi 
til daglig omtaler som formålsparagrafen, i §§ 1-
5-2 og 1-5-3 omtales de sentrale grunnverdiene i 
speidingen. 

Dagens formålsparagraf (§1-5-1) har i tillegg til 
«lovnaden» om å utvikle medlemmene tre punkter 
som egentlig omtaler metoden i speidingen. 

Dagens § 1-5-1:

Norges speiderforbunds mål er å utvikle 
medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste 
mennesker ved 

a) å tilby dem et treningsprogram med vekt på 
friluftsliv, samfunnsengasjement, internasjonal 
forståelse og opplevelse avspeideridealene,
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
religionssamfunn.

Metodeteksten i punktene a-c (med den siste 
hjelpesetningen om annen religion) hadde nok 
tidligere en funksjon for å fortelle hvordan speiding 
skulle gjennomføres. De sentrale verdiene i 
punktene a-c er bedre forklart og omtalt i §§ 1-5-2 
og 1-5-3, der speidingens verdigrunnlag beskrives, 
og det internasjonale aspektet, demokrati og 
samfunnsansvar omtales. I tillegg har vi gjennom 
arbeidet med det nye treningsprogrammet og 
ledertreningen fått definert «Speidermetoden» som 
begrep. Dette forteller mye bedre hvordan speiding 
skal gjennomføres.

§ 1-5-2 har også en forholdsvis ny ordlyd tilpasset 
dagens samfunn. Teksten ble revidert og vedtatt på 
Speidertingene i 2002 og 2003.

Dagens §§ 1-5-2 og 1-5-3:

§ 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 religions-
samfunn 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.

§ 1-5-3 
Forbundet vil gi medlemmene trening i 
demokrati og søker å utvikle demokratiet innen 
organisasjonen så vel som i samfunnet for øvrig. 
Forbundet søker å påvirke samfunnsutviklingen i 
samsvar med sitt ideologiske grunnlag og program.

Speiderarbeidet skal gi den enkelte speider 
forståelse av samfunnets organer og struktur, 
og utvikle ansvar for det samfunn hun eller han 
lever i. Speiderarbeidet vil oppdra medlemmene til 
selvstendig vurdering, personlig engasjement og 
likestilling mellom kjønnene.

Speiderstyret mener prinsipielt at metodetekst 
uansett ikke bør stå i en grunnregel. Derfor er 
konsekvensen av Speiderstyrets forslag til ny 
formålsparagraf at metodepunktene a-c fjernes fra 
formålsparagrafen. 

Dette gjør formålsparagrafen renere og klarere. 
Dessuten blir den antagelig lettere å huske.

I høringsrunden om den nye teksten, kom det noen 
innspill om at en fjerning av punktene a-c vil svekke 
den kristne forankringen til Norges speiderforbund. 
Speiderstyret har vurdert dette nøye, men mener 
at dette ikke er tilfellet. For § 1-5-2 (se over) slår 
klart og tydelig fast at speiding er en religiøs 
bevegelse og at arbeidet i Norge bygger på et 
kristent grunnlag. Videre sies det klart at vi skal gi 
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medlemmene en forståelse for en kristen tro og 
kristne grunnverdier, samt gi den enkelte mulighet 
til å utvikle sin egen tro. 

Speiderstyret mener også at § 1-5-2 er en god 
bestemmelse som er tilpasset dagens samfunn. 
Ordlyden i tredje ledd gir åpning for at medlemmer 
som har en annen religion skal få utvikle sin egen 
religion. Dette er en viktig presisering tilpasset den 
hverdagen vi i dag lever i. 

Lovutvalgets kommentar:

Det gjelder annen gangs endring av grunnreglene. 
Lovutvalget har for øvrig ingen kommentar.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas

5.2 eNDRiNG AV LOVeNe

5.2. 1 krav om politiatteSt
Endring av § 3-2-2
Forslag fra Speiderstyret

Forslaget lyder:

§ 3-2-2
En tillitsvalgt og en leder må ved sin underskrift 
ha forpliktet seg til å følge forbundets lover og til å 
legge opp sitt arbeid i overensstemmelse med de 
retningslinjer som gjelder.

Norges speiderforbund kan kreve politiattest av alle 
ledere og tillitsvalgte etter retningslinjer fastsatt av 
Speiderstyret.

Speiderstyrets begrunnelse:

Norges speiderforbund og Norges KFUK-
KFUM-Speidere har valgt å legge hoveddelen av 
diskusjonene rundt politiattest og andre tiltak for å 
sikre at barn og unge er trygge i speiderbevegelsen 
til Speidernes fellesorganisasjon, da vi mener at det 
er svært viktig at speiderne i Norge opptrer samlet 
i denne saken.

Flere av de største frivillige organisasjonene 
i Norge har nå vedtatt at de ønsker å innføre 
politiattest for sine ledere. Speidernes 
fellesorganisasjon arbeider for at 
speiderbevegelsen skal gjøre det samme. I Norges 
speiderforbund krever dette en lovendring. 

Det er fortsatt en hel del utfordringer ved det å 
innføre en politiattest, og derfor ser Speiderstyret at 
det er nødvendig at Speidernes fellesorganisasjon 
jobber videre med flere av aspektene i etterkant 
av Speidertinget. Ikke minst er det praktiske 
utfordringer knyttet til innføringen, hvor vi sammen 
med Frivillighet Norge ønsker å yte innflytelse mot 
myndighetene for å gjøre denne ordningen så enkel 

som mulig for våre ledere og tillitsvalgte.

Noen av de andre aspektene som må klargjøres, 
er dato for ikrafttredelse og krav til fornying. Det 
er også viktig for oss å følge debatten rundt utvidet 
politiattest.

Lovforslaget er videre lagt opp slik at det omfatter 
både ledere og tillitsvalgte. Dette fordi begge disse 
gruppene anses å ha jevnlig kontakt med barn og 
unge i vår organisasjon. 

Speiderstyret mener at det er viktig å få en 
hjemmel til å innføre politiattest nå, slik at det ikke 
er nødvendig med ytterligere vedtak i Speidertinget 
på et senere tidspunkt for å kunne innføre krav om 
politiattest. Vi vil samtidig understreke at dette ikke 
må bli en sovepute for å vurdere andre og minst 
like viktige tiltak for å sikre trygge rammer for barn 
og unge i speiderbevegelsen.

Lovutvalgets kommentar:

Reglene om hvem som er ledere og tillitsvalgte og 
hvilke krav som stilles til disse fremgår i lovenes §§ 
3-2-1 og 3-2-2. Det følger av § 3-2-4 at kretsstyret 
godkjenner ledere i kretsen, men likevel at 
korpsstyrene godkjenner ledere i grupper tilsluttet 
korps. Speiderstyret godkjenner ledere som ikke er 
tilknyttet gruppe, krets eller korps.

§§3-2-1 og 3-2-2 henviser til forbundets 
kvalifikasjonskrav for ledere, uten at disse 
konkretiseres. Uten at dette uttrykkelig er 
nevnt i §2-5-7 ansees Speiderstyret å ha 
bemyndigelse til å fastsette kvalifikasjonskrav, 
og dette er gjort gjennom Retningslinjer for 
godkjenning av ledere fastsatt 24-25 september 
2004. Kvalifikasjonskravene ansees ikke å være 
uttømmende for korps, som kan stille ytterligere 
krav, blant annet til lederes religiøse bekjennelse, 



82

SpeideRtiNget 2008 SAK 5 endring i lover og retningslinjer

ut fra korpsets regler. Utover dette anses i 
utgangspunktet kvalifikasjonskravene å være 
uttømmende.

Det ansees derfor at en regelendring må til for å 
stille krav til innhenting av vandelsattest.

Spørsmålet blir så om dette krever hjemmel i 
forbundets lover, eller om det er tilstrekkelig med 
endring i retningslinjene. Man må her se hen til 
en naturlig forståelse av ordet «kvalifikasjoner». 
Hederlig vandel kan vanskelig ansees som en 
kvalifikasjon, slik lovutvalget ser det. Det ansees 
derfor at det er nødvendig med lovendring. Dette 
styrkes av det alvorlige ved å innhente opplysninger 
fra strafferegisteret.

Det vises videre til strafferegistreringsforskriften, 
gitt med hjemmel i strafferegistrerloven:

§ 12. Til annet bruk enn for strafferettspleien kan 
politimesteren utferdige politiattest bare i følgende 
tilfeller:
 …
4. til følgende formål:
… 
p) til bruk for frivillige organisasjoner 
for personer som, lønnet eller ulønnet, utfører 
eller skal utføre oppgaver for organisasjonen 
som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold 
overfor mindreårige eller personer med 
utviklingshemming. 
 Sammen med søknaden skal det 
fremlegges dokumentasjon fra organisasjonen 
om at den har besluttet å kreve politiattest, og 
at søkeren er aktuell for oppgaver som nevnt 
ovenfor. Det kan også kreves at søkeren fremlegger 
organisasjonens vedtekter eller annet dokument 
som beskriver organisasjonens virksomhet og 
struktur.
 Politiattesten skal vise om vedkommende 
er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for brudd 
på straffeloven § 192, § 193, § 194, § 195, § 196, 
§ 197, § 199, § 200 annet ledd, § 201 bokstav c), § 
203, § 204a. 
 Det kan kreves uttømmende attest. 

Det ansees derfor at det vil være en fordel i 
forbindelse med innhenting av vandelsattest at det 
i våre regler fremgår i hvilke tilfeller vandelsattest 
kreves og hvilket organ som kan kreve det.

Det bør videre vurderes om vandelsattest 
skal kreves for alle ledere og tillitsvalgte eller 
bare for enkelte grupper. Dette må også ses 

opp i mot den ovenfor siterte bestemmelse i 
strafferegistreringsforskriften. Det er bare i 
forbindelse med oppgaver som innebærer et 
tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige 
eller personer med utviklingshemming det er 
adgang til å innhente vandelsattest. Alle ledere og 
tillitsvalgte i gruppe må klart ansees å være i en 
slik posisjon. Når det gjelder ledere og tillitsvalgte 
i krets, korps og forbund er det ikke like åpenbart. 
Det ansees imidlertid at også ledere i krets, korps 
og forbund vil være aktivt med på aktiviteter der de 
vil ha tillits- eller ansvarsforhold for mindreårige. 
Dette gjelder også ledertrenere mv da disse ofte vil 
trene personer i rover- og lederalder, som er under 
18. Det ansees derfor at alle ledere og tillitsvalgte 
i forbundet har oppgaver som innebærer et tillits- 
eller ansvarsforhold overfor mindreårige.  Det vil 
derfor være adgang til å innhente vandelsattest for 
alle ledere og tillitsvalgte i forbundet.

For en leder kan vandelsattest begjæres 
fremlagt i forbindelse med ledergodkjenning. 
Det følger imidlertid av retningslinjene at en 
ledergodkjenning gjelder inntil videre. En 
person som er godkjent leder skal derfor ikke 
på ny godkjennes om han eller hun får nye 
lederoppgaver, eller påtar seg lederoppgaver, selv 
etter lang tids fravær fra lederoppgaver. Det er 
derfor naturlig at vandelsattest kan kreves også 
i andre sammenhenger enn i forbindelse med 
ledergodkjenning.

En tillitsvalgt skal ikke godkjennes som leder. 
Det blir derfor også for tillitsvalgte uklart når 
vandelsattest skal legges frem. Videre er det uklart 
hvem den skal legges frem for.

Om Speidertinget finner det hensiktsmessig 
at det innføres krav til vandelsattest for ledere 
og tillitsvalgte anser lovutvalget at dette krever 
lovendring, og at det etter strafferegisterforskriften 
vil være adgang til å innhente dette for alle ledere 
og tillitsvalgte.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas
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5.2.2 forSlag om oppretting 
 av kontrollkomite i norgeS  
 SpeiderforBund

Endring av §§ 2-5-1, 2-5-3 og 2-5-4
Forslag fra Hordaland krins

Forslaget lyder:

Norges speiderforbund skal ha en kontrollkomité 
bestående av 3 medlemmer som skal foreta 
forvaltningskontroll av forbundets aktivitet. 
Kontrollkomiteen velges av og rapporterer til 
Speidertinget.

Dette må innarbeides i Norges speiderforbunds 
lover, og vårt forslag er som følger:

§ 2-5-1 siste setning skal lyde:
Valgkomiteen, lovutvalget, kontrollkomiteen og 
revisor har møte- og talerett ved behandling av 
relevante saker.

§ 2-5-3 første ledd bokstav b) skal lyde:
regnskap, revisjonsberetning og kontrollkomiteens 
beretning for hvert av de to foregående årene

§ 2-5-3 første ledd bokstav e) skal ha et nytt punkt: 
Kontrollkomité

§ 2-5-4 skal ha et nytt fjerde ledd:
3 medlemmer av kontrollkomiteen velges for 2 år.

§ 2-5-4 dagens femte ledd skal lyde:
Valg til Speiderstyret, lovutvalget, kontrollkomité og 
representanter …….

§ 2-5-4 dagens åttende ledd skal lyde:
Det er ikke tillatt å sette frem benkeforslag ved 
valg til Speiderstyret, lovutvalget, kontrollkomiteen 
og representantskapet i Speidernes 
fellesorganisasjon.

Forslag til instruks for kontrollkomiteen er som 
følger:

• Kontrollkomiteen skal påse at 
gjeldende lover, retningslinjer og vedtak følges 
av Speiderstyret, Speidertinget og komiteer og 
lignende på forbundsplan.

• Kontrollkomiteen skal påse at forbundets 
midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, 
bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de 
foretatte disposisjoner er i samsvar med forbundets 
lover og beslutninger av Speidertinget.

• Kontrollkomiteen skal påse at foretatte 
disposisjoner får et korrekt uttrykk i forbundets 
regnskap.

Forslagsstillers begrunnelse:

Norges speiderforbund driver en virksomhet 
av et ikke ubetydelig økonomisk omfang. 
Forbundets formål er på ulike måter å få mest 
mulig speideraktiviteter ut av sine disponible 
midler. Speidertinget fastsetter retningslinjer for 
aktiviteten og budsjetter som setter de økonomiske 
rammene. Speidertinget engasjerer en revisor til 
å revidere regnskapene. Revisor er en profesjonell 
yrkesutøver innen sitt fag, men har nødvendigvis 
ikke noen speiderbakgrunn eller dyp nok kunnskap 
til å vurdere om forbundets ressursbruk er optimal 
i forhold til vedtak på Speidertinget. Etter mitt syn 
mangler forbundet et kontrollorgan som skal ha 
som hovedoppgave å foreta forvaltningskontroll av 
den utførte virksomheten til forbundet, herunder 
administrasjonen og Speiderstyret.

Det kan ved vurderingen av behovet for en 
kontrollkomité være hensiktsmessig å se hen til 
hva andre frivillige ideelle organisasjoner gjør. 
Innen for eksempel idretten er det lovfestet at de 
organisasjonsledd som har tilsatt revisor også skal 
ha en kontrollkomité. (Jfr Norges idrettsforbunds 
regnskaps- og revisjonsbestemmelser § 5-1, 3 
ledd).

En kan tenke seg mange ulike arbeidsoppgaver 
for en kontrollkomité. Dette kan være alt fra 
forvaltningskontroll til detaljkontroller av 
regnskapstall. Det er viktig ved fastsettelse av 
retningslinjer for en kontrollkomité at dens arbeid 
blir effektivt og hensiktsmessig, dvs at det ikke 
skal utføres arbeidsoppgaver som overlapper 
med andre tillitsvalgtes oppgaver eller revisors 
oppgaver. Etter mitt syn bør en kontrollkomité sine 
oppgaver begrenses til forvaltningskontroll. Det 
bør utformes retningslinjer for kontrollkomiteens 
arbeidsoppgaver.

En kontrollkomité bør etter mitt syn bestå av 
3 personer med god speidererfaring og gjerne 
med god forståelse for regnskap og økonomisk 
rapportering.

Lovutvalgets kommentar:

Det er intet i grunnreglene som forhindrer å innføre 
et slikt organ. Det påpekes at kontrollkomiteen kun 
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vil være et rådgivende organ for Speidertinget, slik 
at det juridiske ansvaret fortsatt vil tilligge styret og 
Speidertinget.

Når det gjelder den foreslåtte instruks påpekes 
at en stor andel av de oppgavene som er tillagt 
kontrollkomiteen allerede påligger revisor.

Det påpekes videre at kontrollkomiteen etter den 
foreslåtte instruks vil ha svært omfattende oppgaver 
som krever høy grad av kompetanse i regnskap og 
forvaltning. Kontrollkomiteen vil også innebære 
merarbeid for administrasjon, styre og revisor.

Speiderstyrets kommentar:

Forslagsstiller trekker frem idretten som 
sammenlikningsgrunnlag for behovet for en 
kontrollkomité. Speiderstyret ønsker i tillegg å 
trekke frem to andre organisasjoner som det også 
vil være naturlig å sammenlikne seg med: 4H og 
Norges KFUK-KFUM Speidere. 

4H har ingen kontrollkomité, og tilbakemeldingen 
derfra er at de heller aldri har sett behovet for det 
da de anser sin generalforsamling som best skikket 
til å ivareta kontrollfunksjonen overfor sitt styre. 

Norges KFUK-KFUM-Speidere på sin side har en 
kontrollkomité. «Gamle» KFUM hadde dette og 
ordningen ble med inn i det nye forbundet i 2003. 

Speiderstyret viser også til Lovutvalgets 
kommentarer og anser en kontrollkomité som 
et lite hensiktsmessig supplement til dagens 
organisasjonsledd. Oppgavene som foreslås lagt 
til kontrollkomiteen er ivaretatt av eksisterende 
instanser og den foreslåtte ordningen synes etter 
Speiderstyrets oppfatning lite hensiktsmessig. 

Speiderstyret er opptatt av å tilstrebe åpenhet 
i alle prosesser og ser på dette som et viktig 
prinsipp. Vi ønsker at viktige vurderinger i Norges 
speiderforbund skal være kjent av så mange som 
mulig, ikke bare en kontrollkomite.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas ikke

5.2.3 forSlag til endring i vilkÅr for  
 ekSkluSjon

Endring av § 3-2-7 
Forslag fra Hordaland krins

Forslaget lyder:

Første setning i § 3-2-7 endres fra «Speiderstyret 
kan ekskludere medlemmer som opptrer i strid 
med forbundets vedtekter eller verdigrunnlag» til 
«Speiderstyret kan ekskludere medlemmer som det 
foreligger skjellig grunn til å mistenke er skyldig i 
vold, vinningsforbrytelse, overgrep eller lignende. »

Forslagsstillers begrunnelse:

§ 3-2-7 ble vedtatt på Speidertinget i 2006. Det var 
da en del motstand mot å gi Speiderstyret så vide 
fullmakter, men forslaget ble vedtatt etter sterke 
oppfordringer fra Speiderstyret.

Det er viktig at organisasjonen kan ta distansere 
seg fra personer som driver virksomhet som er 
uforenelig med det å være medlem av Norges 
speiderforbund. Å opptre i strid med forbundets 
vedtekter eller verdigrunnlag er imidlertid en veldig 
diffus og i praksis ubegrenset vid definisjon. 

Det er bra å ha tillit til Speiderstyret, som jo 
uansett må vurdere hvordan reglene skal anvendes 
når de skal utøve sitt virke. Det fremstår likevel 
som udemokratisk at en liten gruppe mennesker 
skal kunne fatte vedtak av så alvorlig karakter med 
så diffuse og vide fullmakter.

Lovutvalgets kommentar:

Det er intet i grunnreglene som hindrer en slik 
lovendring. Det påpekes at «skjellig grunn» er et 
uttrykk hentet fra strafferett og straffeprosess, 
som innebærer at noe skal være bevist med 
sannsynlighetsovervekt. Det antas at det menes 
at det kun er mistanke om brudd på nasjonale 
straffebestemmelser av den type som omfattes 
av oppramsingen som kan føre til eksklusjon. Det 
kan tenkes en del lovlige handlinger som likevel 
klart må ansees å være i strid med forbundets 
verdigrunnlag. Det kan også tenkes en del 
straffbare handlinger som går utenfor den relativt 
begrensete definisjonen som vil kunne innebære 
en alvorlig belastning for forbundet. Det nevnes 
for eksempel innspilling av pornografiske filmer 
eller brudd på lovens narkotikabestemmelser. Det 
antas derfor at forslaget innebærer en betydelig 
begrensning av hvilke situasjoner hvor det vil være 
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mulig med eksklusjon.

Speiderstyrets kommentar:

De forhold som er nevnt i forslaget til ny lovtekst 
oppfattes av Speiderstyret som ikke dekkende nok 
for i hvilke tilfeller det vil kunne være aktuelt å 
ekskludere medlemmer. Denne oppramsingen vil 
virke begrensende på hvilke lovbrudd som kan føre 
til eksklusjon, og vil utelukke en del lovbrudd som 
klart er i strid med NSFs lover og retningslinjer. Det 
vil også kunne være handlinger som ikke er i strid 
med norsk lov, men som likevel vil kunne innebære 
en vesentlig belastning for forbundet.

En liste over aktuelle lovbrudd vil ikke kunne bli 
uttømmende. Speiderstyret mener derfor at en 
oppramsing av handlinger som vil kunne føre til 
ekskludering ikke er hensiktsmessig å ha med 
i lovteksten. Speiderstyret mener at bruken av 
begrepet «skjellig grunn til mistanke» er uheldig å 
bruke i forbindelse med eksklusjon, men heller bør 
brukes i forbindelse med suspensjon. Speiderstyret 
mener også at begrepet «eller lignende» ikke bør 
brukes i en lovtekst.

Speiderstyret ser imidlertid behov for å presisere 
nærmere hvordan §§ 3-2-6 og 3-2-7 skal brukes, 
og arbeider derfor med å utarbeide retningslinjer 
for dette. et ukast til retningslinjer er vedlagt. 
Innspill fra Speidertinget vil kunne inkluderes 
når endelig retningslinje vedtas av Speiderstyret i 
etterkant av Speidertinget.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas ikke

5.2.4 forSlag om klageorgan for 
 ekSkluSjonSvedtak

Endring av §§ 3-2-6 og 3-2-7
Forslag fra Hordaland krins

Forslaget lyder:

I § 3-2-6 endres setningen «Klagen behandles 
av Speiderstyret.» til «Klagen behandles av 
kontrollkomiteen.»

I § 3-2-7 endres setningen «Klagen behandles 
av Speiderstyret.» til «Klagen behandles av 
kontrollkomiteen.»

Til Instruks for kontrollkomiteen i Norges 

speiderforbund tilføyes nytt avsnitt etter første 
avsnitt:

«Kontrollkomiteen er klageinstans for vedtak om 
suspensjon og eksklusjon.»

Forslagsstillers begrunnelse:

Lovene om suspensjon og eksklusjon ble vedtatt på 
Speidertinget i 2006. Da fantes det ikke organ andre 
enn Speiderstyret som var egnet som klageinstans.

Det er prinsipielt uheldig at samme organ som 
fatter et vedtak skal være klageinstans for vedtaket. 
Det dreier seg om alvorlige vedtak, og det er 
naturlig at vedtak av denne karakter kan påklages. 
Ved opprettelse av en kontrollkomité finnes det et 
annet organ enn Speiderstyret som er egnet til å 
behandle klagen, og kan på denne måten sikre at 
organisasjonen får behandlet disse sakene på en 
ennå grundigere måte.

Lovutvalgets kommentar:

Det er intet i grunnreglene som hindrer en 
slik lovendring. Forslaget slik det er fremlagt 
er avhengig av at forslag om innføring av 
kontrollkomite blir vedtatt. Oppgaven er relativt 
ulik de øvrige oppgaver som er foreslått for 
kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen er videre 
etter den foreslåtte instruksen kun et rådgivende 
organ for Speidertinget, men vil etter forslaget i 
eksklusjonssaker kunne gripe direkte inn og fatte 
omgjøringsvedtak. Kontrollkomiteen vil uansett 
etter den foreslåtte instruks kunne påtale feil og 
mangler ved et eksklusjonsvedtak. Lovutvalget 
fastholder sin uttalelse fra Speidertinget 2006 
om at det ikke er egnet å opprette et eget organ 
utelukkende for behandling av eksklusjonssaker.

Speiderstyrets kommentar:

Speiderstyret har fremmet alternativt forslag 
5.2.5 som ivaretar intensjonen i dette forslaget, 
men innenfor rammen av en klagenemnd i stedet 
for en kontrollkomite. Speiderstyret mener at 
de foreslåtte oppgaver for en kontrollkomite og 
for et klageorgan ligger så langt fra hverandre 
kompetansemessig, at det vil være naturlig å se på 
dette som to ulike organer dersom begge ønskes 
innført av Speidertinget.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas ikke
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5.2.5 forSlag om klageorgan  
 for SuSpenSjonS- og  
 ekSkluSjonSvedtak

Endring av §§ 2-5-3, 2-5-4, 3-2-6 og 3-2-7
Forslag fra Speiderstyret

Forslaget lyder:

Det opprettes en klagenemnd bestående av 
3 medlemmer som skal behandle klager på 
suspensjons- og eksklusjonsvedtak gjort 
av Speiderstyret. Klagenemnda velges av 
Speidertinget.

Dette innarbeides i Norges speiderforbunds lover 
som følger:

I § 2-5-3 første ledd, bokstav e) skal ha et nytt 
punkt: Klagenemnd

I § 2-5-4 nytt fjerde ledd: 1 medlem av 
klagenemnda velges for 6 år.

I § 2-5-4 endres dagens femte ledd til: «Valg 
til Speiderstyret, lovutvalget, klagenemnda og 
representanter til representantskapet i Speidernes 
fellesorganisasjon forberedes av en valgkomite 
med fem medlemmer som er valgt av foregående 
Speiderting for to år.»

I § 2-5-4 endres dagens åttende ledd til: «Det 
er ikke tillatt å sette frem benkeforslag ved 
valg til Speiderstyret, lovutvalget, klagenemnda 
og representantskapet i Speidernes 
fellesorganisasjon.

I § 3-2-6 endres setningen «Klagen behandles 
av Speiderstyret.» til «Klagen behandles av 
klagenemnda.»
I § 3-2-7 endres setningen «Klagen behandles 
av Speiderstyret.» til «Klagen behandles av 
klagenemnda.»

Følgende legges inn i en retningslinje for 
klagenemnd:
«Klagenemda består av tre medlemmer valgt av 
Speidertinget etter innstilling fra valgkomiteen, 
med lovutvalgets leder som sekretær. Klagenemnda 
skal behandle klager på suspensjons- og 
eksklusjonsvedtak fattet av Speiderstyret.»

Speiderstyrets begrunnelse:

Ved Speidertinget i 2006 ble det vedtatt lover om 
suspensjon og eksklusjon. Det finnes per i dag 

ikke et hensiktsmessig organ over Speiderstyret 
som kan behandle klager på suspensjons- og 
eksklusjonsvedtak fattet av Speiderstyret.

Det er prinsipielt uheldig at samme organ som 
fatter et vedtak skal være klageinstans for vedtaket. 
Ved å opprette en klagenemnd finnes det et organ 
uavhengig av Speiderstyret som kan sikre at klager 
blir behandlet på en grundig og ryddig måte.

Ved en eventuell innføring av dette organet vil 
det ved første valg måtte velges en person for 
henholdsvis 2, 4 og 6 år.

Speiderstyret ser imidlertid at det vil være lite 
hensiktsmessig med et eget organ som kun har 
denne ene oppgaven og fremmer derfor alternativt 
forslag 5.2.6. Vi ønsker allikevel at Speidertinget 
skal ha muligheten til å velge et eget organ dersom 
Speidertinget ønsker det.

Lovutvalgets kommentar:

Lovutvalget fastholder sin tidligere kommentar 
om at det ikke er egnet å opprette et eget organ 
kun for suspensjons- og eksklusjonssaker. Det 
er imidlertid ingen hindringer i grunnreglene 
mot å opprette et slikt organ. Om Speidertinget 
mener at et slikt organ bør oppnevnes bør det 
være uavhengig av Speiderstyret som har fattet 
vedtaket som skal påklages. Videre må det antas 
at generalsekretæren vil arbeide med forberedelse 
av et suspensjons- eller eksklusjonsvedtak. 
Sekretariat for klagenemnda bør derfor være 
uavhengig av forbundskontoret. Lovutvalget er et 
organ for Speidertinget, og således uavhengig av 
Speiderstyret og Speidertinget.

Oppgaven som sekretær for klagenemnda er ulik 
øvrige oppgaver lovutvalget har. Lovutvalget har 
tradisjonelt bestått dels av personer med juridisk 
kompetanse, dels personer med erfaring fra 
offentlig forvaltning og liknende arbeid, Lovutvalget 
konstituerer seg selv og velger sin leder blant sine 
medlemmer. Det antas at klagenemnda sjelden 
vil komme sammen, og det antas at oppgaven 
innebærer liten ekstra arbeidsbyrde for lovutvalgets 
leder.

Lovutvalget har for øvrig ingen kommentarer til 
forslaget.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas ikke
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5.2.6 forSlag om klageorgan  
 for SuSpenSjonS- og  
 ekSkluSjonSvedtak

Endring av §§ 2-5-7, 3-2-6 og 3-2-7
Fremmet av Speiderstyret

Forslaget lyder:

For å gi personer som er suspendert eller 
ekskludert mulighet til å klage til en annen instans 
enn den som har vedtatt suspensjon/eksklusjon 
forandres lovene som følger:

I § 2-5-7 under Administrasjon, tilføyes nytt 
kulepunkt: «Være klageinstans for klager på vedtak 
om suspensjon og eksklusjon»

I § 3-2-6 endres første avsnitt til: «Medlemmer 
som opptrer i strid med forbundets vedtekter eller 
verdigrunnlag kan suspenderes etter enstemmig 
avgjørelse av speidersjef og visespeidersjef. Øvrige 
organisasjonsledd....»

I § 3-2-6 endres andre avsnitt til: «Suspensjon og 
lengden på denne vedtas enstemmig av speidersjef 
og visespeidersjef. Suspensjonen kan ikke....»

I § 3-2-7 endres første avsnitt til: «Medlemmer 
som opptrer i strid med forbundets vedtekter eller 
verdigrunnlag kan ekskluderes etter enstemmig 
avgjørelse av speidersjef og visespeidersjef. Øvrige 
organisasjonsledd....» 

I § 3-2-7 endres andre avsnitt til: «Eksklusjon av 
medlemmer vedtas enstemmig av speidersjef og 
visespeidersjef.»

I § 3-2-7 endres fjerde avsnitt til: «Før et vedtak 
om eksklusjon kan fattes, skal vedkommende....» 
(Ordet Speiderstyret strykes)

Speiderstyrets begrunnelse:

Ved Speidertinget i 2006 ble det vedtatt lover om 
suspensjon og eksklusjon. Det finnes per i dag 
ikke et hensiktsmessig organ over Speiderstyret 
som kan behandle klager på suspensjons- og 
eksklusjonsvedtak fattet av Speiderstyret.

Det er prinsipielt uheldig at samme organ som 
fatter et vedtak skal være klageinstans for 
vedtaket. Man kunne opprettet et eget organ 
som skulle behandle klager på slike vedtak, men 
Speiderstyret ser det som lite hensiktsmessig bruk 
av ressurspersoner.

Det er Speiderstyrets oppfatning at slike saker 
krever stor grad av konfidensialitet for alle berørte 
parter i slike saker, og at antallet som involveres i 
slike begrenses til et minimum. 

For å kunne gi en tilfredsstillende mulighet til 
ny behandling ved anke ønsker Speiderstyret 
at speidersjef og visespeidersjef skal være 
behandlingsinstans for vedtak om suspensjon og 
eksklusjon, og at Speiderstyret skal fungere som 
klageinstans.

I suspensjons- og eksklusjonssaker er det viktig 
å raskt gjøre en første avklaring av saken når den 
kommer opp. Sånn sett kan det være fornuftig 
at ikke hele Speiderstyret skal involveres tidlig i 
saken. Ved en klage på vedtak vil da Speiderstyret 
kunne fungere som ankeinstans.

I de aller fleste tilfeller er det naturlig å anta at 
slike saker løses ved at medlemmet selv velger å 
fra si seg medlemskapet. 

Man kan innvende at speidersjef og visespeidersjef 
har stemmerett både i suspensjons- eller 
eksklusjonssaken og i ankesaken. Imidlertid 
har resten av styret mer enn 2/3 flertall og det 
vurderes derfor at Speiderstyret som klageinstans 
er en tilfredsstillende ordning, som for Norges 
speiderforbund er bedre enn alternativene skissert 
i dette lovdokumentet.

Lovutvalgets kommentar:

Det er ingen hindringer i grunnreglene mot å flytte 
eksklusjons- og suspensjonskompetansen fra 
Speiderstyret til et annet organ. Om kompetansen 
tilligger speidersjef og visespeidersjef, bemerkes 
at det krever stemmeovervekt for beslutning om 
suspensjon og eksklusjon, slik at vedtak må være 
enstemmig for at suspensjon eller eksklusjon skal 
vedtas.

Det bemerkes videre at Speiderstyret ikke vil 
være en helt uavhengig klageinstans, ettersom 
generalsekretæren vil være sekretariat for begge 
organer, samt at speidersjef og visespeidersjef vil 
ha tale- og stemmerett i begge organer.

For øvrig har lovutvalget ingen kommentarer.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas
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Vedlegg 1:
Ref 5.2.3 Forslag til endring i  
  vilkår for eksklusjon:

Utkast til retningslinjer ved 
suspensjon av medlemmer fra Norges 
speiderforbund

innledning
I henhold til Norges speiderforbunds grunnregler 
§ 3-2-6 kan speiderstyret/ speidersjef og 
visespeidersjef i samråd med generalsekretær fatte 
vedtak om suspensjon av medlemmer som opptrer 
i strid med Norges speiderforbunds vedtekter 
eller verdigrunnlag. Speiderstyret er klageinstans.  
Prosedyre for vedtak og klageadgang er beskrevet i 
lovteksten.

Formål
Formålet med retningslinjene er å klargjøre i hvilke 
tilfeller det er aktuelt å bruke § 3-2-6.

Når skal § 3-2-6 benyttes?
§ 3-2-6 kan benyttes når det er skjellig grunn til å 
mistenke at den/ de aktuelle handlinger er begått. 
Paragrafen kan benyttes når det gjelder:
• Handlinger som er straffbare etter norsk 
lov. Eksempelvis kan nevnes seksuallovbrudd, 
volds-, narkotika- eller vinningsforbrytelser
• Handlinger som ikke er straffbare etter 
norsk lov, men som klart er i strid med Norges 
speiderforbunds vedtekter eller verdigrunnlag, 
og som vil innebære en vesentlig belastning for 
Norges speiderforbund, eksempelvis kan nevnes 
medlemskap i nynazistiske organisasjoner.

 

Vedlegg 2:
Ref 5.2. 3 Forslag til endring i vilkår 
  for eksklusjon:

Utkast til retningslinjer ved 
eksklusjon av medlemmer fra Norges 
speiderforbund

innledning
I henhold til Norges speiderforbunds grunnregler 
§ 3-2-7 kan speiderstyret/ speidersjef og 
visespeidersjef i samråd med generalsekretær fatte 
vedtak om eksklusjon av medlemmer som opptrer 
i strid med Norges speiderforbunds vedtekter 
eller verdigrunnlag. Speiderstyret er klageinstans.  
Prosedyre for vedtak og klageadgang er beskrevet i 
lovteksten.

Formål
Formålet med retningslinjene er å klargjøre i hvilke 
tilfeller det er aktuelt å bruke § 3-2-7.

Når skal § 3-2-7 benyttes?
Paragrafen kan benyttes når det gjelder:
• Handlinger som er straffbare etter norsk 
lov. Eksempelvis kan nevnes seksuallovbrudd, 
volds-, narkotika- eller vinningsforbrytelser
• Handlinger som ikke er straffbare etter 
norsk lov, men som klart er i strid med Norges 
speiderforbunds vedtekter eller verdigrunnlag, 
og som vil innebære en vesentlig belastning for 
Norges speiderforbund, eksempelvis kan nevnes 
medlemskap i nynazistiske organisasjoner.
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Notater:



Budsjett
SAK 6:





Sak 6 • Budsjett for 2009 og 2010, samt langtidsbudsjett 
for perioden 2011 – 2012

0. iNNLeDNiNG 

Norges speiderforbunds strategi fokuserer på områdene lederkvalitet, samfunnsansvar og vekst. Dette har 
også vært bakteppet under utarbeidelsen av forslag til budsjett for kommende perioder.

Det er lagt til grunn en forventet økning i medlemstallet, med en stipulert økning på rundt tusen 
betalende medlemmer pr år. Denne økningen gjenspeiles også i beregningene for antallsbasert støtte, og i 
beregningene av utgifter knyttet til det enkelte medlemskap. 

Etter salget av aksjene i Øvre Vollgate 9, har forbundet en solid økonomi og 10 millioner i eget sikringsfond 
gir en trygghet som blant annet gir oss anledning til å budsjettere med lavere sikkerhetsmargin på større 
prosjekter som landsleir.

I budsjettet er det integrert operative tiltak innenfor vekst, lederkvalitet og samfunnsansvar, men samtidig 
øremerker 300 000 til styrets disposisjon for strategiske tiltak. 

Speiderstyret har gjennom siste periode sett god synergieffekt av å legge opp til samlinger der flere 
komiteer, prosjekter og nøkkelpersoner er samlet på ett sted samtidig. En slik arbeidsform vil være 
med på å redusere antall møter og forenkler informasjonsflyten. I perioden fremover legges det opp til 
ytterligere felles møteplasser for sentrale komiteer – forslagsvis på egne eiendommer.

Forbundet har lenge sett behovet for et forbedret medlemssystem. Midler til dette ble øremerket 
etter salget av aksjene i Øvre Vollgate 9. Løsningene er ytterligere vurdert og styret har gått inn for en 
endret løsning og igangsatt arbeidet. Medlemssystemet skal være tilstrekkelig dynamisk for å kunne 
tilpasses fremtidige behov. Det skal sikre enkel kommunikasjon med medlemmene og det skal lette 
administrasjonsarbeidet, listeføringen, påmeldingsrutinene og oppfølgingen på gruppe- og kretsplan.
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6.1/6.2 Budsjett 2009 og 2010
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 Annonser 1 97 53  46  150 175 
 Diverse 2 2 715 1 185  211  933 819 
 Forbundskontingent 3 5 730 5 143  5 359  5 831 6 371 
 Deltageravgifter 4 1 611 6 144  428  573 602 
 Innsamlede midler 5 1 023 1 053  1 115  1 300 1 400 
 Grunnstøtte til drift 6 2 456 2 701  2 950  2 750 3 100 
 Støtte til internasjonalt ungdomsarbeid 7 176 70  121  120 100 
 Prosjektstøtte fra NORAD 8 806 735  70  60 60 
 Tilskudd til spesifikke prosjekter 9 1 202 1 342  375  1 534 940 
 Frifond LNU 10 2 618 2 670    100 100 
 Leieinntekter for NSFs eiendommer 11 432 300  379  365 717 
 Leieinntekter for kontorlokaler 12 58 80  60  80 100 
 Sponsorinntekter 13 113         
 Sum inntekter 19 037 21 476  11 114  13 796 14 484 
             
Utgifter             
 Lønnkostnader 14 -4 434 -4 344 -4 377 -5 328 -4 930

 
Annen driftskostnad (husleie, porto, 
telefon etc) 15 -7 425 -8 732 -4 440 -5 519 -5 663

 Reise- og oppholdskostnader 16 -2 442 -3 568 -1 141 -1 810 -2 116
 Markedsføring, eksterne kontingenter 17 -752 -3 237 -365 -345 -361
 Overføringer og utdelinger 18 -4 090 -2 719 -68 -1 110 -1 162
 Forsikringer 19 -486 -503 -337 -586 -611
 Finansinntekter og -kostnader 20 454 1 210  125  935 870 
 Sum utgifter -19 175 -21 893 -10 603 -13 763 -13 973
             

 Sum resultat -138 -417 511  33 511 
            
Spesielle tiltak/investeringer           
 Nytt medlemssystem 21       -1 000 -1 000
             
 Gevinst ved salg av aksjer i Øvre Vollgate 9 16 653         
 Overskudd landsleir 2009 22       1 200   
             

 
Sum resultat inkl spes 
tiltak/investeringer 16 515 -417 511  233 -489
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forklaringer

1
Det er budsjettert med høyere annonseinntekter 
for 2009 og 2010 enn forbundet har hatt de siste 
årene. Det legges opp til økt fokus på annonsesalg 
for medlemsbladene og i produkter som kalender. 
Regnskapet for 2007 viser 53 000 i annonseinntekt, 
mens det for årene 2009 og 2010 legges opp til hhv 
150 000,- og 175 000,- i totale annonseinntekter.

2
Under diverse inntekter er det budsjettert med 
administrasjonsgodtgjøring for drift av Speider-
Sport AL på 150 000,- pr år, momskompensasjon, 
administrasjonsgodtgjøring for Speideraksjonen, 
salg av kalender og inntekt for salg av den nye 
Speiderboka.

3
Det er budsjettet med en økning i 
størrelsesorden 1000 medlemmer som betaler 
full forbundskontingent pr år i 2009 og 2010. 
Kontingenten er beregnet til 380,- i 2009 og 390,- i 
2010. Det er tatt hensyn til familiemoderasjon og 
korpsenes andel.
Medlemmer som melder seg inn om høsten 
betaler halv forbundskontingent (hhv 190,- og 
195,-) som i sin helhet tilfaller gruppen. For disse 
er det likevel budsjettert med utgifter til forsikring, 
medlemsblader og andre driftsutgifter knyttet til 
medlemskap. Alle medlemmer under 26 år teller 
med i beregningen av neste års grunnstøtte fra 
staten – unntatt korpsmedlemmer som teller i 
egen moderorganisasjon.

4
Her er det budsjettert med inntekter fra sentrale 
kurs og arrangementer med egenandel, 
eksempelvis lederløft og NM i speiding.

5
Innsamlede midler (deler av Speideraksjonen) 
videreføres til bistandsprosjekter, med 
unntak av midler til informasjonsmateriell og 
administrasjonskostnader.

6 - 7
Her er det lagt inn høyere grunnstøtte fra staten 
på grunn av økt antall medlemmer under 26 år og 
flere aktive grupper som sender inn årsrapporter.
Støtte til internasjonalt ungdomsarbeid beregnes ut 
fra vår deltakelse på internasjonale aktiviteter.

8
Her ligger administrasjonsgodtgjøring for NORAD-
prosjekter (Malawi).

9
Dette er innvilget og beregnet støtte fra 
departementer til øremerkede prosjekter 
som for eksempel Mangfold og inkludering, 
Rovernes Beredskapsgrupper og Den engasjerte 
lederpatrulje. Tiltakene kan avlyses om støtte 
bortfaller.

10
For 2006 og 2007 er totalstøtten ført opp 
inklusiv det som videreføres gruppene, for 
2009 og 2010 er kun summen – 5 prosent – for 
administrasjonsgodtgjøring til forbundet tatt med.

11
I perioden er det beregnet en økning i leieinntekter 
for eiendommene fra 365 000 i 2009 til 717 000 i 
2010. (Driftsutgiftene settes tilsvarende).

12
Her inntektsføres fremleie av kontorlokaler i St. 
Olavsgate 25. Per 2008 leies det ut til Oslospeiderne 
og St Georgs Gildene i Norge.

13
Det er ikke budsjettert med inntekter i forbindelse 
med sponsoravtaler.

14
Med i beregningen av lønnskostnader for 2009 og 
2010 ligger 9,3 årsverk fordelt på 10 stillinger ved 
forbundskontoret. Dette tilsvarer strukturen som nå 
er etablert – og ivaretar vedtaket fra Speidertinget 
2006 om styrking av forbundskontoret. Denne 
styrkingen foreslås videreført.
Prosjektleder for landsleir er ikke med i denne 
beregningen. Engasjementsstillingen for Mangfold 
og inkludering er finansiert gjennom midler fra 
Helse og Rehabilitering etter planen ut 2009.
Faktiske lønnskostnader pr 31. august 2008 
inkluderer i denne oppstillingen prosjektleder 
landsleir, engasjement kommunikasjon landsleir 
og prosjektleder og databasehjelp for nytt 
medlemssystem.

15
Husleie for forbundskontoret i St. Olavsgate 25 
utgjør i underkant av 1 million i året.
Porto og utsendelse av medlemsblader utgjør 
ca 750 000, mens det er budsjettert med en 
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million i totale trykkekostnader og en million til 
aktivitetsmateriell. Drift av eiendommene er lagt på 
nivå med budsjetterte inntekter. Avskrivninger (edb 
og eiendommer) utgjør ca 500 000,- kroner.

16
Reiser utgjør 1,3 millioner hvorav 500 000,- er 
kilometergodtgjøring. Bevertning på møter og 
samlinger beregnes til 350 000.
Intern bruk av egne steder faktureres bare ved 
kurs og samlinger med deltakeravgift, mens 
styremøter og sentrale komite- og prosjektmøter 
ikke internfaktureres.

17
Her er det satt av 140 000 til profilering og 150 000 
til eksterne kontingenter inkludert kontingenter til 
verdensspeiderforbundene.

18
Her beregnes overføringer av innsamlede midler til 
bistandsland, samt blant annet Lederfondet. Merk 
at det i regnskapet for 2006 og 2007 inkluderer de 
videreførte midlene til bistandsland fra NORAD, 
mens dette er holdt utenfor budsjett 2009 der kun 
forbundets administrative støtte er med.

19
Den kollektive ulykkesforsikringen utgjør i 2009 475 
000 kroner.

20
Her er hovedsakelig beregnet renteinntekt fra fond, 
fratrukket finanskostnader.

21
For begge år er det budsjettert med 1 million til 
utvikling og drift av nytt medlemssystem, basert 
på tidligere vedtak i Speiderstyret. Løsningen 
for nytt medlemssystem ble revurdert i 2008 og 
implementeres i 2008, og 2009, med planer om 
ytterligere utvikling i 2010.

22
Forventet overskudd for landsleir er ikke tatt med 
som en del av driftsinntektene i 2009, men vil 
eventuelt tilføres egenkapitalen for senere bruk til 
strategiske satsninger. Dette settes av som egen 
post under tiltak/spesielle satsninger. Landsleir 
2009 budsjetteres med 10 prosent overskudd og 
en sikkerhetsmargin på 5 prosent. Et overskudd 
(sikkerhetsmargin ikke medregnet) vil ved 6000 
deltakere utgjøre 1, 2 millioner kroner.

LANGTiDSBUDSjeTT FOR peRiODeN 2011 - 2012

Tekst   Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 
    inn ut inn ut inn ut inn ut 
                  
Kontor/administrasjon 9 106 6 428 10 316 6 735 10 659 7 348 11 222 7 477
Kommunikasjon/marked 883 1 836 945 1 928 992 2 024 1 042 2 126
Program/lederutvikling 3 337 3 746 2 501 3 151 2 626 3 309 2 757 3 474
Organisasjon 105 1 030 5 1 442 5 1 514 105 800
Eiendommer   365 723 717 717 753 753 790 790
            0 0 0 0

                    

SUM   13 796 13 763 14 484 13 973 15 035 14 948 15 917 14 667

          

Driftsresultat     33   511   87   1 250

          
Nytt medlemssystem   1000   1000         
Overskudd landsleir 09  1200               

          

Resultat     233   -489   87   1 250
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innStilling til vedtak:

6.1 Budsjett for 2009

Speiderstyret innstiller:
Forslaget vedtas

6.2 Budsjett for 2010

Speiderstyret innstiller:
Forslaget vedtas

6.3 Omprioriteringer

Speiderstyret fremmer slikt forslag til vedtak:

Speiderstyret gis fullmakt til å foreta 
omprioriteringer innenfor budsjettets rammer.

Speiderstyret innstiller:
Forslaget vedtas

6.4 Langtidsbudsjett for perioden 2011 – 2012

Speiderstyret fremmer slikt forslag til vedtak:

Langtidsbudsjettet for perioden 2011 – 2012 tas til 
etterretning.

Speiderstyret innstiller:
Forslaget vedtas
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Andre forslag
SAK 7:





Sak 7.1 • Eiendomsmasse i Norges speiderforbund

Forslag fra Speiderstyret

Forslaget lyder:
Norges speiderforbund skal redusere antall 
eiendommer til maksimalt tre nasjonale 
speidereiendommer. Midlene som frigjøres 
skal brukes til videreutvikling av Norges 
speiderforbunds speidereiendom/-mer.

Forslagsstillers begrunnelse:
Norges speiderforbund eier i dag åtte nasjonale 
speidereiendommer. Dette er eiendommer som 
i dag benyttes i ulik grad og som har varierende 
standard og beliggenhet. Eiendommene er 
anskaffet eller mottatt som gaver i perioder med 
langt høyere medlemstall enn vi har i dag. Drift, 
utvikling og investeringer knyttet til forbundets 
eiendommer er omtrent utelukkende basert på 
frivilliges innsats.

Behovet for eiendommer for å kunne drive god 
speiding har vært diskutert i ulike fora i forbundet 
gjennom de siste to årene, og det synes å være en 
felles erkjennelse av at Norges speiderforbund har 
flere eiendommer enn det er behov for, og at en 
reduksjon i antall eiendommer å forvalte vil frigjøre 
tid og kapital til vår kjernevirksomhet: Speiding. 
Samtidig vil en økt konsentrasjon om færre 
eiendommer øke kvalitet og bruk av gjenværende 
steder. 

Det er et uttrykt ønske om at eiendommer 
som beholdes i Norges speiderforbund skal 
være et middel for å drive – og synliggjøre 
– speideraktivitet. En nasjonal speidereiendom skal 

være med på å nå organisasjonens strategiske 
mål og dermed være et middel for vekst, 
lederkvalitet og samfunnsengasjement.

Nasjonale eiendommer skal blant annet ivareta 
forbundets behov for leirplass, konferansested, 
arena for møter og kursvirksomhet.

Speiderstyret opplever at forbundet nå står ved 
en korsvei, og at det er nødvendig å tydeliggjøre 
hvordan speidersentre bidrar til utvikling og 
vekst, og hvordan dagens eiendomsmasse bør 
revurderes, men samtidig dekke omforent behov i 
Norges speiderforbund. 

Speiderstyret mener at den minst ønskelige 
situasjonen er å videreføre nåværende antall 
eiendommer og driftsform. Dagens løsning 
innebærer en binding av kapital og ressurser 
som ikke er gitt at gavner speiderarbeidet. 
Speiderstyret er også av den oppfatning at 
eiendommer som virkemiddel for speiderarbeidet 
sannsynligvis er av større betydning på lokalt enn 
nasjonalt plan. Speiderhytter er samlingspunkt 
i mange speidergrupper – mens nasjonale 
eiendommer skal dekke et overordnet nasjonalt 
behov.

Speiderstyret mener derfor at forbundets behov 
for speidereiendommer vil kunne ivaretas 
innenfor en ramme av inntil tre nasjonale 
eiendommer.

Speiderstyret innstiller:
Forslaget vedtas
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Sak 7.2 • Avhending av eiendommer i Norges 
speiderforbund

Forslag fra Speiderstyret

Forslaget lyder:
Speiderstyret bes om å starte avhendingen av 
Norges speiderforbunds eiendommer, med unntak 
av Solstølen, Tredalen og Ingelsrud. 

Eiendommene selges dersom det totaløkonomisk 
oppnås en løsning som anses som hensiktsmessig 
for Norges speiderforbund. For eiendommer uten 
salgsverdi kan det vurderes andre totaløkonomisk 
gunstige løsninger enn total avhending.

Ingen inngåtte avtaler med kretser brytes uten at 
begge parter er enige. Kretser som har drevet en 
eiendom skal tilbys forkjøpsrett på like vilkår som 
eksterne kjøpere når avtaler går ut. Ved salg skal 
det søkes å finne en rimelig kompensasjon for den 
økonomiske innsats som er lagt ned av kretsene.  

Forslagsstillers begrunnelse:
Norsk speiding vil kunne styrkes ved bevisst bruk 
av nasjonale eiendommer innen en økonomisk 
forsvarlig ramme. Speiderstyret foreslår derfor 
å konsentrere eierskapet om tre nasjonale 
eiendommer, mens øvrige eiendommer avhendes.

Vurderingene av eiendommene er forankret i 
forbundets strategiske plan – der det legges vekt 
på systematisk arbeid for å styrke lederkvaliteten, 
beholde medlemmene lenger, rekruttere 
nye medlemmer og styrking av speidernes 
samfunnsengasjement. 

Nasjonale speidereiendommer vil i denne 
sammenhengen utgjøre en viktig arena for 
tilrettelagte møteplasser både for små og store 
samlinger. Konsentrert fokus på eiendommene 
vil øke standarden og gi ytterligere rom for 
hensiktsmessige tilpasninger – og de vil være et 
godt utstillingsvindu for norsk speiding også for 
eksterne gjester fra inn- og utland.

I valget av nasjonale eiendommer for fremtiden, har 
styret gjennomgått alle nåværende eiendommer, 
vurdert beliggenhet, standard og potensiale – og 
samtidig sett på hvordan flere eiendommer kan 
utgjøre et helhetlig konsept. I dette vurderingsarbeidet 
har styret hentet inn synspunkter fra kretsledere, 
korpssjefer, Komite speiding og miljøene som i dag 
drifter mange av våre eiendommer.

Eiendommene som foreslås videreutviklet, dekker 
etter speiderstyrets oppfatning, speidingens behov 
for nasjonale aktivitetsarenaer for ledertrening, 
samlinger og leir både i skog/innland, sjø og 
fjell. Stedene har ulik størrelse, er tilstrekkelig 
tilgjengelige for helgearrangementer fra store deler 
av landet, og kan forholdsvis enkelt videreutvikles 
til gode arenaer for alt fra komitemøter til større 
leire. Stedene skal i hovedsak dekke interne behov 
og skal være speidersentre.

Med et speidersenter menes følgende:
• Et speidersenter er et sted spesielt  
 tilpasset speideraktivitet, som  
 formidler speidingens kjerneverdier og  
 legger speidermetoden til grunn for  
 aktiviteten
• Med speideraktivitet må det forstås  
 utfoldende aktivitet, både inne og ute,  
 men det kreves ikke at det må være  
 mulighet for aktivitet hele året 
• Et speidersenter må være et naturlig  
 alternativ som møteplass for nasjonale  
 prosjekter og komiteer
• Et speidersenter må kunne være et  
 ressurssenter for forbundets ledertrening

Helhetlig konsept
I Speiderstyrets forslag til nasjonale speider-
eiendommer for fremtiden er det lagt vekt på:
• Plassering: Muligheten for ulik topografisk  
 ramme om kurs, samlinger og leir
• Tilgjengelighet: Muligheten til å  
 kunne reise til stedet fra hele landet for  
 helgearrangementer
• Eksisterende eierskap: Nåværende  
 eiendommer er foretrukket fremfor å gå  
 inn på nye prospekter
• Potensiale: Vurderinger av hva som kreves  
 for videreutvikling på kort og lang sikt
• Flerbruk: Hvorvidt eiendommer kan ivareta  
 flere behov, spesielt ledertrening, møte- 
 virksomhet, små og store leire og samlinger

Med det fremlagte forslaget er det søkt å best 
mulig ivareta disse elementene i en helhet. 
Sekundært er det gjort betraktninger på 
muligheten til å realisere verdier ved å avhende 
eiendommer - for å kunne underbygge satsingen 
på eiendommer som ivaretar fremtidig behov.
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Eiendommer som ikke foreslås videreført som 
nasjonale speidereiendommer, kan ha en viktig 
funksjon for speideraktivitet på krets eller 
regionsnivå. Det må derfor legges opp til en 
god prosess for å sikre at alle gode alternativer 
vurderes i forbindelse med avhending av 
eiendommer i Norges speiderforbunds eie.

Følgende momenter er spesielt trukket frem for å 
beskrive mulighetene tillagt de tre eiendommene 
som ønskes videreført i nasjonal regi:

Solstølen - base for kurs og aktiviteter på fjellet 
både sommer og vinter
- Fjellederkurs
- Snøhulekurs
- Emnekurs
- Nettverksmøter
- Leder- og roverturer
- Arbeidshelger for komiteer og prosjekter

Fakta om Solstølen:
• Toetasjes hytte beliggende 1000 meter over  
 havet på østsiden av Hardangervidda, 2  
 kilometer fra Haugastøl stasjon på  
 Bergensbanen
• Innendørs overnatting for ca 20 personer
• Omfang av bruk 2007: 80 bruksdøgn, med  
 snitt på 8 personer pr døgn.
• Antatt verdi: Stedet er gitt forbundet i gave,  
 med klausul om at stedet ikke kan selges,  
 men eventuelt gis videre til Røde Kors
• Kostnader: Driften av stedet gjøres i  
 dag innenfor rammen av leieinntekter.  
 Det vil være behov for mindre investeringer  
 og økt dugnadsinnsats for oppgradering  
 av stedet, noe som delvis kan finansieres  
 ved hyppigere bruk og økte leieinntekter.  
 Anslått ekstrakostnad i størrelsesorden  
 20 000,- pr år de nærmeste fem årene.
• Behov for ytterligere videreutvikling: Legge  
 inn vann.

Tredalen - base for sjøaktiviteter, kurs og leire, 
spesielt i sommerhalvåret
- Gruppeleire
- Mindre kretsleire
- Sjøspeiderleire
- Emnekurs i sjøaktiviteter
- Lederkurs
- Møter og arbeidshelger
- Leirskole
- Utleie til skoler

Fakta om Tredalen:
• Leirsted anskaffet i 1956 0g 1966  
 beliggende ved sjøen på Spjærøy i Hvaler  
 kommune med gangavstand fra stoppested  
 for ekspressbuss fra Fredrikstad eller Oslo
• To hovedhus og låve, campinghytte og  
 kjølehus
• Innendørs overnatting for ca 35 personer,  
 leirplass for ca 300 i dag
• Omfang av bruk 2007: 150 bruksdøgn, med  
 et snitt på 14 pr døgn
• Antatt verdi: Stedet er regulert som  
 leirområde og aktuelle kjøpere vil evt være  
 andre organisasjoner med tilsvarende  
 bruksplaner. Etter samtaler med kommunen  
 anses anledningen for omregulering for  
 usannsynlig. Verdivurdering innhentet i  
 oktober anslår verdien for øvre område  
 (Rødstua) til 2 millioner, mens nedre område  
 anslås til 6 millioner. Det er da hensyntatt  
 at stedet er regulert som leirsted. Det kan  
 være aktuelt å skille ut en til to tomter for  
 salg lengst opp på området. 
• Kostnader: Driftsbudsjettet er i dag på ca  
 100 000,- årlig som dekkes over  
 leieinntektene fra utleie
• Behov for videreutvikling: Større brygge  
 for sjøspeiderbåter, drikkevann,  
 toalettanlegg, oppgradering av de to  
 hovedhusene, bedre tilrettelegging av  
 adkomstvei og parkering.

Ingelsrud - base for kurs, konferanser, leirer og 
aktiviteter knyttet til skog og innsjø
- Større leire/åpen leir med internasjonal  
 deltakelse
- Landsleire
- Roversamlinger (femkamp, forum etc)
- Speiderforum
- Møter og konferanser
- Lederløft
- Ledertrening inkl Trekløver Gilwell trening
- Leirskole
- Eksterne arrangementer

Stedet egner seg som hovedbase for nasjonal 
ledertrening. Her kan det tilrettelegges for 
Trekløver Gilwell trening, speiderlederkurs, 
moduler i ledertreningsprogrammet, samt 
ledersamlinger med flere hundre deltakere.

Størrelsen på stedet taler for at det bør vurderes å 
ansette en egen senterleder som operativ leder for 
vedlikehold, utbedringer, tilrettelegging for utleie og 
bruk.
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Fakta om Ingelsrud:
• Gård ved Ingelsrudsjøen i sørligste ende  
 av Finnskogen i Eidskog kommune, der  
 offentlig kommunikasjon går til  
 Kongsvinger, buss til Skotterud og  
 nødvendig videre transport med privatbiler.  
 Felles innleid busstransport er et  
 hensiktsmessig alternativ ved  
 arrangementer med mer enn 20 deltakere
• Kjøpt i 1996 for å bygge opp et nasjonalt  
 speidersenter. Har huset to landsleire  
 (1993 og 2005)
• Landbrukseiendom med restriksjoner på  
 endring i bruk. Bo- og driveplikt opphørt  
 for NSF
• Hovedhus, stabbur, røkterbolig, hytte, låve,  
 samt flere gapahuker, mindre skjul og  
 brakker, hovedleirområde med plass til  
 2000 deltakere, mye program-materiell,  
 arkivrom.
• Omfang av bruk i 2007: 106 bruksdøgn,  
 med et snitt på 22 personer pr døgn 
• Antatt verdi: Verdivurdering foretatt i  
 oktober anslår eiendommens verdi til 6,8  
 millioner
• Kostnader: Driftsutgiftene for 2007 var  
 på ca 410 000,- hvorav 80 000,- var  
 lønnskostnad. Leieinntektene var på ca  
 150 000,- . I 2007 ble det i tillegg gjort  
 investeringer for 350 000,- hvorav  
 255 000,- ble finansiert gjennom midler fra  
 Sparebankstiftelsen.
• Behov for videreutvikling: Bygging  
 av sovehus for 80 – 100 personer, toalett-  
 og dusjanlegg, eget tilrettelagt område for  
 lederkurs med patruljeramme.

Økonomiske betraktninger
I budsjettforslaget for 2009 – 2012  er det lagt 
opp til økte leieinntekter for Solstølen, Tredalen 
og Ingelsrud, mens kostnadene til drift følger 
leieinntektene. Unntatt fra dette er Ingelsrud 
som for 2009 er budsjettert med 350 000,- i 
driftsunderskudd hvorav 65 000,- er avskrivninger 
fra tidligere års investeringer.

Det er ønskelig med oppgraderinger og 
videreutvikling av alle tre steder. Dette er tenkt gjort 
med midler frigjort ved salg av øvrige eiendommer, 
men ikke tatt med i nåværende budsjettforslag.

Uten oppgradering og videreutvikling vil forfallet 
akselerere og påføre forbundet økte driftsutgifter i 
årene fremover.

Drift av eiendommer har historisk sett hatt negativt 
økonomisk resultat. Eiendommene har hatt høyere 
driftskostnader og faste utgifter, enn forbundet 
har lykkes med å skaffe gjennom leieinntekter og 
eksterne støtteordninger. Det er ikke dermed sagt 
at eiendomsdrift skal gi økonomisk overskudd. 
Verdien av speidereiendommer kan også måles 
i positiv aktivitet og god speiding. Men med en 
konsentrasjon om færre eiendommer med mer 
systematisk utnyttelse – vil både det økonomiske 
og aktivitetsmessige regnskapet vise bedre 
resultat.

Stipulerte videreutviklingskostnader frem mot 
2016:
Solstølen: Tyngre vedlikehold, innlagt vann: 500 
000,-
Tredalen: Brygge, vann/kloakk, tilrettelegging av 
hovedhus: 2 000 000,-
Ingelsrud: Sovehus, utbedring av eksisterende 
bygningsmasse, programtilrettelegging, 
samlingssted for patruljebaserte lederkurs: 6 000 
000,- 

Potensialet for videreutvikling og investeringer 
på Ingelsrud er stort. Speiderstyret legger i 
den stipulerte summen først og fremst vekt på 
nødvendige forbedringer og vedlikehold som 
tilrettelegger ytterligere for ledertrening og 
nasjonale arrangementer. Frem mot 2016 vil 
det være naturlig å legge vekt på utnyttelse 
av potensialet innenfor en økonomisk ramme 
som skissert ovenfor. Eventuelle ytterligere 
investeringer må utredes nærmere og ses i 
sammenheng med økningen i bruk.

Stipulerte salgsinntekter:
Sverveli: 500 000,- (verditakst gjennomført i 
oktober)
Leikvinjar: 3,2 millioner (verditakst gjennomført i 
oktober)

For Stornes er det inngått driftsavtale med 
Grenland krets for 8 – 18 år fremover. Stedet er i 
oktober verditaksert til 1,9 millioner.
Dronningen har klausul mot salg, og alternativer 
må vurderes.
Renså har begrenset salgsverdi, og driftsavtale 
med Hålogaland foreligger for flere år fremover.

praktisk gjennomføring
For best mulig gjennomføring av endringene i 
eiendomsmassen foreslår Speiderstyret følgende 
prinsipper for prosessen:
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• Det opprettes en egen prosjektgruppe med  
 mandat fra Speiderstyret til å gjennomgå den  
 vedtatte fremtidige eiendomsmassen og  
 komme med anbefalinger til  
 videreutviklingsplan for stedene.

• Det opprettes et eget utvalg med mandat  
 fra Speiderstyret til å foreslå  
 hensiktsmessig avhending av  
 eiendommene som ikke lenger skal  
 ha et nasjonalt eierskap. Utvalget skal  
 inneha eiendomsjuridisk kompetanse.

• KL/KS skal være høringsinstans for  
 prosjektgruppen og utvalget, og status skal  
 fremlegges Speidertinget til orientering.

• Alle brukere og forvaltere av eiendommer  
 skal ha anledning til å fremme innspill for  
 prosjektgruppen og utvalget, og innspillene  
 skal bli vurdert i den videre prosessen.

• Erfaringene som gjøres i dette arbeidet  
 skal tilgjengeliggjøres for kretser og  
 grupper som måtte ønske råd og veiledning  
 i forbindelse med forvaltning av egne  
 eiendommer.

Vedlegg: Oversikt over eiendommer som foreslås 
avhendet.

Speiderstyret innstiller:
Forslaget vedtas
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Sak 7.3 Ingelsrud som fast landsleirsted

Forslag fra Skjetten speidergruppe

Forslaget lyder:
Ingelsrud brukes til fast landsleirsted for fremtidige 
landsleire.

Forslagsstillers begrunnelse:
Ved å bruke Ingelsrud til landsleire hvor vi har 
en infrastruktur, vil det gjøre leirene lettere å 
arrangere og det vil være mindre kostnader. 
Samtidig vil vi kunne bruke penger til å forbedre og 
oppgradere Ingelsrud.

Når man reiser på landsleir, er det for å treffe 
speidere fra andre steder av landet/verden og da 
er det ikke så viktig hvor man er. Skulle man være 
så heldig å skulle på landsleir 2 eller 3 ganger gjør 
det heller ikke noe at man er på samme sted, for 
en 11-åring, 15-åring eller 19-åring, vil leirene jo 
være helt forskjellige, og når vi nå er så heldige at 
vi eier et speidersenter, som kan ”huse” så mange, 
hvorfor så dra til andre plasser. 

De tre andre årene kan gruppene reise dit de har 
lyst, det er mye lettere å reise som gruppe enn å 
planlegge en stor leir.

Ved å bruke Ingelsrud som fast sted for landsleire 
vil stedet settes på kartet som vårt nasjonale 
speidersenter og speider-Norge vil være bevisste 
på at Ingelsrud er vårt senter.

Speiderstyret innstiller:
Forslaget vedtas
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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 til representantskapet i Speidernes 
fellesorganisasjon for to år, to ordstyrere for 
Speidertinget 2010, fem medlemmer til valgkomite 
for Speidertinget 2010, revisor for to år og 
forbundets representant til generalforsamlingen i 
Speider-Sport AL for 2009 og 2010.

Valgkomiteen for Speidertinget 2008 har bestått av:
• Merete Bodahl-Johansen (leder)
• Kristin Grimstad
• Gry Walderhaug Grimsrud
• Svein Otto Aure
• Andreas Eikrem Bjørndalen 

Grupper, kretser og korps har vært oppfordret 
til å fremme forslag til kandidater til 
speidersjef, visespeidersjef, Speiderstyret, 
Lovutvalget og representantskapet i Speidernes 
fellesorganisasjon. Valgkomiteen har forespurt 
alle foreslåtte kandidater og også forespurt andre 
kandidater.

Speiderstyret har forberedt de øvrige valgene.

fØlgende kandidater Stiller til valg:

8.1 Valg av speidersjef for to år
Kandidat er: 
• Lars Atle Andersen, Vesterlen krets

Valgkomiteen innstiller:
• Lars Atle Andersen

8.2 Valg av visespeidersjef for to år
Kandidat er:
• Heidi Jannicke Andersen, Follo krets

Valgkomiteen innstiller:
• Heidi Jannicke Andersen

8.3 Valg av fem medlemmer til Speiderstyret  
 for to år
Kandidater er:
• Christen Larsen, Hordaland krins
• Elise Nordskag, Sør-Trøndelag krets

• Karen Birgitte Øvreness, Gudbrandsdal  
 krets
• Kathrine Myhre Nordby, Vestfold krets
• Katinka Eikebråten, Follo krets
• Knut Slettebak, Vesterlen krets
• Lars Flateby, Follo krets
• Marit Engdal, Nedre Buskerud krets
• Roald Amundsen, Hålogaland krets

Valgkomiteen innstiller:
• Elise Nordskag
• Knut Slettebak
• Lars Flateby
• Marit Engdal
• Roald Amundsen

8.4 Valg av ett medlem til Lovutvalget for  
 seks år
Kandidater er:
• Nils-Petter Enstad, Østre Østfold krets
• Per Vinje, Oslospeiderne

Valgkomiteen innstiller:
• Per Vinje

8.5 Valg av fire representanter for  
 to år til representantskapet i Speidernes  
 fellesorganisasjon
Kandidater er:
• Anna Røed, Oslospeiderne
• Aud Zindsen, Romerike krets og  
 Frelsesarmeen Speiderkorps
• Carsten H. Pihl, Oslospeiderne
• Erik Bodahl-Johansen, Fredrikstad krets
• Gunnar Åreskjold, Ryvarden krets og  
 Frelsesarmeen Speiderkorps
• Ingeborg Sauge Torpe, Vesterlen krets

Valgkomiteen innstiller:
• Anna Røed
• Carsten H. Pihl
• Erik Bodahl-Johansen
• Ingeborg Sauge Torpe

8.6 Valg av to ordstyrere for Speidertinget  
 2010

Speiderstyret innstiller:
• Bjørn Harald Hamre, Romerike krets
• Ingrid Nordbø, Vesterlen krets

SpeideRtiNget 2008 SAK 8 Valg

111



112

SpeideRtiNget 2008 SAK 8 Valg

112

8.7 Valg av fem medlemmer til valgkomiteen  
 for Speidertinget 2010

Speiderstyret innstiller:
• Dag Ivar Mortensen, Gudbrandsdal krets
• Grete Duna, Sør-Trøndelag krets
• Jon Arne Nymo, Salten krets
• Merete Bodahl-Johansen, Fredrikstad  
 krets
• Solveig Schytz, Follo krets

8.8 Valg av revisor for to år

Speiderstyret innstiller:
Statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland, BDO 
Noraudit 

8.8 Valg av representant til  
 generalforsamlingen i Speider-Sport AL  
 for 2009 og 2010

Speiderstyret innstiller:
Speidersjefen. Speiderstyret gis fullmakt til å 
utpeke en personlig vararepresentant dersom 
speidersjefen får forfall.

KANDiDAT TiL SpeiDeRSjeF

– Tidligere speidererfaring? 
– Jeg har vært leder i flokk og tropp i 
flere speidergrupper. Har drevet speiding 
i både Vestfold, Trondheim og Vesterlen. 
To år som speidersjef. Ytterligere fire år 
som speiderstyremedlem. Fire år som 
IC WOSM.

– Hvorfor er du en god kandidat?
– Sammen har vi i Norges speiderforbund 
fått til en hel del de siste årene. Og det 
er nettopp slik jeg ønsker å fortsette 
ledelsen av Norges speiderforbund. For 
å få resultater innenfor våre strategiske 
områder er vi avhengige av samarbeid 
mellom det sentrale NSF, kretser, korps, 
grupper og enkeltpersoner.
Jeg ønsker å lede et speiderstyre som 
bygger videre på de suksesser vi har 
oppnådd i den siste 2-års-perioden, men 
også et speiderstyre som tenker nytt og 
sikter videre mot målet. 
Jeg mener at nøkkelen til suksess 
ligger i motiverte ledere og rovere. Vi 
skal fortsette en åpen prosess hvor vi 
involverer og motiverer våre medledere. 
Mentortankegangen skal stå sentralt, 

og vi skal i enda større grad skape 
spennende møteplasser. 
Som speidersjef vil jeg blant annet 
fokusere på følgende:
• Skape et styre som jobber godt 
sammen og som tar med organisasjonen 
på råd i sentrale spørsmål.
• Arbeide for at Norges 
speiderforbund skal være det 
beste stedet å utvikles som leder i 
organisasjons-Norge
• Aktivt søke samarbeidspartnere 
der hvor det vil bidra til bedre 
speiding. Det inkluderer både 
samarbeidsprosjekter med KFUK-
KFUM-speiderne, andre viktige frivillige 
organisasjoner og partnere i næringslivet.
• Ytterligere styrke og videreutvikle 
mentortankegangen. Vi har mye å hente 
på mer strukturert utvikling av våre 
ledertalenter.
Jeg kan love en speidersjef med et 
stort hjerte og et stort engasjement for 
bevegelsen vår. Jeg skal fortsette å være 
synlig, og hovedfokuset vil alltid være på 
tiltak som har reell, positiv betydning for 
medlemmene og speidergruppene våre.

Navn: Lars Atle Andersen • Alder: 35 • Gruppe: Tasta, Vesterlen krets

Presentasjon av kandidatene



113

NORgeS SpeideRFORBUNd

KANDiDAT TiL ViSeSpeiDeRSjeF

– Tidligere speidererfaring? 
– Jeg har vært troppsleder i ca. 
10 år, gruppeleder i seks år, har 
ett år i Komité Speiding, deltatt på 
flere internasjonale leire, herav to 
verdensjamboreer. En gang som 
troppsleder og en gang som medlem i 
jamboreekomiteen.

– Hvorfor er du en god kandidat?
– Kort oppsummert ønsker jeg å jobbe 
med disse emnene:
1) Å bidra til å utvikle gode ledere og 
godt lederfellesskap i den enkelte enhet 
og på tvers av enheter, grupper, kretser 
og korps. Ledere har ulike egenskaper 
og kunnskaper. Å bruke hverandre er 
viktig for å bli bedre samlet.

2) Internasjonalt engasjement. 
Internasjonal speiding er det beste 
fredsskapende arbeidet en kan tenke 
seg. Å bli kjent med mennesker og 
kulturer over landegrensene er i tillegg 
berikende for ens eget liv, som speider 
og som menneske (i den grad det skulle 
være noe motsetning her! :-)).

3) Samarbeid er krevende, men givende 
når det fungerer. Å gjøre hverandre 
gode bør være mer enn ord. Samarbeid 
innebærer å få og gi – kunnskap og 
erfaringer – bli inspirert. Samarbeid 
fungerer best når mennesker møtes. Å 
skape gode møteplasser for å bidra til 
god speiding mener jeg derfor er viktig.

Navn: Heidi Jannicke Andersen • Alder: 39 år • Gruppe: 2. Ski, Follo krets
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KANDiDATeR TiL SpeiDeRSTyReT

– Tidligere speidererfaring? 
– Jeg ble opptatt som speider i 2. 
Sandvika FA i 1956. Troppsassistent fra 
1967 til 1970. Diverse lederoppgaver 
fra 1970 til 1974. Jeg har hatt diverse 
verv i Bergen krets av NSF / Hordaland 
krins av NSF. Blant annet styremedlem 
i kretsstyret, visekretsleder og 
kretsleder. På nasjonalt plan var jeg 
medlem i Hovedkomite organisasjon og 
lederutvikling fra 1987 til 1992 og Leder 
for komité for sosialtjeneste fra 1972 til 
1977. Gjennomførte Gilwell kurs i 1972 
og har vært kursleder/stabsmedlem på 
en rekke kurser og leire siden det. 
 
– Hvorfor er du en god kandidat?
– Jeg ønsker å forsette i Speiderstyret 
etter å ha sittet der i én periode.
Det å sitte i styret har gitt meg lyst til å 
være med å sluttføre arbeidet med et 
nasjonalt speidersenter, noe jeg tror 
er særdeles viktig for vekst i Norges 
speiderforbund. Dette kan være et av 
håndgrepene for å snu den negative 
medlemsutviklingen vi har i dag. Et 
nasjonalt speidersenter som kan 
tilby leirer hele sommeren, samt at 
lederkursene blir lagt til ett sted, vil være 
med på å gi organisasjonen et viktig løft.
Den andre delen jeg har arbeidet med 
er ”Lederkvalitet”. Dette er også et viktig 
arbeid i NSF som ikke er sluttført, men 
et arbeid i stadig prosess slik det også 
må være. Gjennom dette arbeidet har 
jeg fått mange nye utfordringer. Målet 
for arbeidet med lederkvalitet er et enda 
bedre speiderarbeid og medlemsvekst. 
Jeg har vært så heldig å kunne besøke 

kretser og leirer i de to årene jeg har 
vært med i styret, og det har vært med 
på å gi meg troen på at det arbeidet som 
kretsene legger ned er et særdeles viktig 
og godt arbeid for barn og unge. Jeg 
har fremdeles troen på at speidingen 
kan bli førstevalget som fritidsaktivitet 
for flere barn og unge. Vi har en stor 
utfordring her for at dette skal lykkes. 
NSF må bli mer synlig både i nærmiljø 
og på nasjonalt plan. Dette kan gjøres på 
mange måter, en av dem er å vise kvalitet 
i speiderarbeidet. Dette synes jeg vi er på 
god veg til å kunne klare. 
I år har jeg besøkt to korpsleirer og jeg 
har benyttet anledningen til å snakke 
med speidere fra ulike steder i landet.  
Alle speidere og ledere har gitt utrykk for 
at speidingen har gitt dem noe personlig 
og dette er noe som varmer mitt hjerte.  
Det viser at det er et viktig arbeid som 
gjøres av våre ledere utover i kretsene, og 
vi har alle muligheter til å lykkes bare vi 
har troen på det.
Det er dette jeg brenner for. Jeg ønsker å 
fortsatt være med på å legge forholdene 
til rette for at NSF skal kunne vokse 
på sikt.  Med den kunnskapen jeg har 
om speiderarbeidet, barn og unge, 
og den erfaring jeg har tilegnet meg 
i den perioden jeg har sittet i styret 
ønsker jeg å være med på sluttføre 
noe av det arbeidet vi nå er i gang 
med innen strategisk plan for Norges 
speiderforbund.
”Jeg brenner for speidersaken og vil 
arbeide hardt for at speidingen skal bli en 
fritidsaktivitet i vekst”.

Navn: Christen Andreas Larsen • Alder: 59 • Gruppe: dir. medlem Hordaland krins

– Tidligere speidererfaring? 
– Jeg er speider, leder og rover i 10. 
Trondheim og Kattem speidergruppe. 
Jeg har vært kretssekretær og 
senere kretsleder i Sør-Trøndelag 
krets. To ganger har jeg deltatt 

på Explorer Belt. I 2004 var jeg 
med i arrangementskomiteen 
for Speidertinget. I 2005 var jeg 
ungdomsdelegat for Norges 
speiderforbund under WOSMs 
verdenskonferanse i Tunisia. Jeg 

Navn: Elise Norskag • Alder: 25 • Gruppe: 10. Trondheim og Kattem, Sør-
Trøndelag krets



115

NORgeS SpeideRFORBUNd

Navn: Christen Andreas Larsen • Alder: 59 • Gruppe: dir. medlem Hordaland krins

– Tidligere speidererfaring? 
– Jeg starta som speider i Skogn 
speidergruppe. Har stort sett vært 
aktiv som speider, peff, leder og etter 
hvert ledertrener siden den gangen. 
Satt i kretsstyret for Gudbrandsdal 
krets 2004-07. Var med som leder og 
etter hvert gruppeleder for Fåberg 
speidergruppe 2003-07. Var med i 
teknisk etat under landsleiren på Røros 
i 2006 (KFUM/KFUK), hadde ansvar for 
Ferdighet under fri:05, 
tok Trekløver Gilwell treningen i 2004-
05. Var med som troppsassistent 
på verdensjamboreen i Thailand 
2002-03 og var med som peff på 
verdensjamboreen i Nederland i 1995. 
Har vært på alle landsleire, enten i egen 
gruppe eller i stab, siden Skaugum i 
1989. I det siste har jeg vært mest aktiv 
som medlem i stab eller som kursleder 
for ulike kurs i grunntreninga og i 
ledertreninga i Norges speiderforbund. 
Jeg er kurskoordinator i Mjøsregionen. 
I 2007 var jeg med i staben for 
Trekløver Gilwell og samme år tok jeg 
ledertrenerkurset. Jeg har vært med i 
stab for ulike kurs i grunntreninga.

– Hvorfor er du en god styrekandidat?
– Jeg har i de siste årene vært heldig 
og fått lov til å være med som leder i 

gruppe og ledertrener i Mjøsområdet. 
Gjennom det arbeidet har jeg sett og 
lært masse, blant annet det at alle må 
få lov å delta med de forutsetningene 
de har, både i en diskusjon/samtale og i 
aktiviteter. Og at vi voksne må være med 
sammen med speiderne og de andre 
lederne våre, ikke bare si hva de skal 
gjøre. 

Om jeg blir valgt inn i Speiderstyret vil 
jeg ta med meg mine erfaringer. Det 
Speidertinget bestemmer at vi skal 
gjøre må vi ta tak i og jobbe med. Så 
får en håpe alle får sagt (gitt innspill 
på) det de vil på Speidertinget. Det 
er vedtatt en langsiktig plan for hva 
Norges speiderforbund skal sette 
fokus på i årene framover, denne må 
ikke bli glemt. Det Speiderstyret gjør 
og bestemmer må være forankret 
i det speidernorge mener er viktig, 
det er derfor veldig viktig å ha en god 
kommunikasjon ut til alle kretser både 
før, under og etter Speidertinget. 

Jeg håper mange ledere og foreldre-
ledere vil delta på kurs i regi av Norges 
speiderforbund. Gjennom kunnskap 
og erfaringer kan vi formidle trygghet 
og glede ved bruk av alle delene i hele 
speidermetoden i vårt daglige speiderliv.

Navn: Karen Birgitte Øvreness • Alder: 30 • Gruppe: Fåberg, Gudbrandsdal kretss

var administrasjonsansvarlig for 
NM i speiding i Trondheim i 2007 og 
hoveddommer under årets NM.

– Hvorfor er du en god kandidat?
– Etter flere år som aktiv speider i Sør-
Trøndelag krets, flytter jeg nå til Bykle 
kommune hvor det ikke eksisterer 
noen speidergruppe fra Norges 
speiderforbund. Jeg ønsker å fortsette 
med mitt engasjement i speideren 
og kommer derfor til å være aktivt 
med videre uten å være knyttet til en 
speidergruppe. 

Speiderstyret har mange 
utfordringer foran seg, både når det 

gjelder organisasjonsutvikling og 
medlemsutvikling. Jeg synes at dette 
er meget spennende og mener spesielt 
at medvirkning fra og med barn og 
unge er viktig i mye av arbeidet i en 
barne- og ungdomsorganisasjon som 
Norges speiderforbund. Jeg ønsker 
å være med på å bygge en levedyktig 
organisasjon for fremtiden, hvor fokuset 
er å utvikle speidingen i en moderne 
ramme, samtidig som man tar vare 
på de grunnleggende verdiene. Jeg 
synes også det er viktig at Speiderstyret 
oppretter god kontakt med speidingen 
på alle nivåer, både opp mot kretser og 
grupper og at styret representerer et 
tverrsnitt av disse. 
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– Tidligere speidererfaring? 
I speidersammenheng har jeg vært 
leder for både bever, flokk og roverlag. 
Jeg har vært på verdensjamboree i 
Thailand, og leder for Åpen tropp på 
Follos kretsleir Tolmers i 2007. I tillegg 
var jeg med på å planlegge Roverstevet 
i 2006. Den siste tiden har jeg bare vært 
med i mentorprogrammet 2006-2008. 
 
– Hvorfor er du en god kandidat? 
– Jeg har vært speider siden jeg var 
gammel nok til å melde meg inn. Helt 
siden da har jeg vært opptatt av å ta 
vare på de verdiene speideren står for, 
samtidig som man må være i stand til 

å modernisere når det trengs, så lenge 
man har grunnverdiene klart for seg. 
For å oppnå dette er lederkvalitet viktig, 
da det er lederne som skal formidle 
disse verdiene videre. Det er essensielt 
at speidere skal kunne lære selv, med 
tilretteleggelse fra gode, selvsikre 
ledere.

Jeg er også svært opptatt av gode 
internasjonale relasjoner, og at også 
små grupper skal kunne føle at de er 
en del av en verdensomspennende 
organisasjon. Styrket samarbeid 
gjennom internasjonal deltagelse, 
for eksempel ved vennskapsgrupper 

Navn: Katinka Eikebråten • Alder: 21 år • Gruppe: 1. Langhus, Follo krets 

– Tidligere speidererfaring? 
– Jeg har fulgt ”speiderveien” trofast 
fra jeg begynte i småspeideren da jeg 
var åtte år, gjennom alle enheter fram 
til rover og lederverv. Av ledererfaring 
har jeg følgende: flokkassistent, 
enhetsleder for stifinnerne, 
roverlagsleder samt gruppeassistent.  
Sitter i tredje periode i kretsstyret, 
siste periode som visekretsleder. Ble 
godkjent ledertrener i 2007, og har 
deltatt på Norges speiderforbunds 
mentorprogram 2006-2008. Var 
ambassadør på Fri:05, og har vært i 
stab på ulike kretsarrangementer. 

– Hvorfor er du en god kandidat?
– Jeg brenner for speiderarbeidet! Jeg 
har valgt å bruke mye av min fritid på 
speideren fordi jeg synes det er en flott 
fritidssyssel med et allsidig tilbud. Det 
kan være mye ”jobb” til tider, men man 
får så mye tilbake!
Speidingen skjer hovedsakelig på det 
lokale plan, god kommunikasjon mellom 
kretsene og forbundet er viktig for å 
oppnå vekst. Slik vil kretsenes individuelle 
behov for forbundets tilstedeværelse 
bli ivaretatt på best mulig måte. Det 
er også viktig at vi tar vare på de gode 
tradisjonene i speiderarbeidet, men 
samtidig jobber for å følge samfunnets 

utvikling. På denne måten vil speidingen 
holde seg interessant og spennende for 
målgruppen. Det er viktig at vi får fram 
hvor allsidig speidingen er, samt det 
faktum at vi utvikler samfunnsbevisste, 
selvstendige mennesker. 
En viktig ressurs å ta vare på er roverne 
våre, de er framtidens ledere! Speidere 
i roveralder har behov for å oppleve 
fellesskapet utenfor egen gruppe og 
krets. Derfor er det viktig at Norges 
speiderforbund kan tilby roverne aktiviteter 
på et nasjonalt plan. På dette området 
synes jeg at NSF har vært flinke i det siste, 
roverne begynner å bli synlige igjen! 
Ledertrening er viktig. I tillegg til faglig 
input gir kurs mye tilbake til deltakeren 
også i form av inspirasjon og fornyet 
engasjement etter samvær med andre 
ledere. Derfor er det viktig at også ledere 
som har vært med en stund finner tid 
til å dra på kurs. Et godt kurstilbud med 
varierte kurs som blir gjennomført er en 
utfordring mange steder. 
Jeg er åpen for salg av 
speidereiendommer. I denne prosessen 
er det viktig å være objektiv og se nøye på 
behov og hva organisasjonen kan vinne 
på eventuelle salg. 
Jeg er motivert og klar for å gjøre mitt 
beste i Speiderstyret og ta de utfor-
dringene det innebærer hvis jeg blir valgt.

Navn: Kathrine Myhre Nordby • Alder: 24 år • Gruppe: Eik, Vestfold krets
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– Tidligere speidererfaring? 
– Tropps- og roverlagsleder i 
mange år, veileder på flere peff- og 
grunntreningskurs, kretsstyremedlem, 
fire år som speiderstyremedlem, de 
siste to som IC, deltatt på World Scout 
Youth Forum, to verdenskonferanser og 
europakonferanse.
 
– Hvorfor er du en god kandidat?
– Etter fire år i styret er jeg enda 
mer inspirert enn tidligere. Det har 
skjedd mye spennende de siste 
årene, men vi står fortsatt foran 
mange oppgaver, både med tanke på 
strategiske satsninger, videreutvikling 
av eiendommer og prosjekter nasjonalt 
og internasjonalt.
Skal vi leve opp til den nye formåls-
paragrafen om også å påvirke samfunnet 
utover egen organisasjon, så må vi ha en 
del medlemmer. I skrivende stund ser det 
ut for at medlemstallet i år skal svinge 
oppover. Det er vel og bra, men skal vi nå 
30 000 medlemmer om åtte år så må en 

vilje til vekst gjennomsyre organisasjonen. 
Det må legges til rette for dette fra 
sentralt hold, blant annet ved å tilby 
kvalitetsarrangementer som Lederløft. 
Storsamlinger gir virkelig et løft, både som 
inspirasjon og kvalitetsheving. Men det må 
også være en vilje til vekst ute i gruppene, 
det må ikke være lov å si at troppen vår er 
stor nok som den er. 
Vi må fortsette å markere oss på områder 
hvor vi har spisskompetanse. Lederkvalitet 
og utvikling og trygge rammer for barn og 
ungdom må vi fortelle omverdenen at vi 
er best på. Men også miljøengasjement 
og friluftsliv/sammen på tur er eksempler 
på hva vi bør framheve for å framstå som 
attraktive.
Jeg er også opptatt av at den enkelte 
speider skal bli mer kjent med det 
internasjonale aspektet i speideren og 
få muligheten til å møte speidere fra 
andre land og kulturer. Vi må motivere 
speidere og rovere til å ta kontakt med 
patruljer og roverlag i andre land og 
delta på internasjonale arrangementer.

Navn: Knut Slettebak • Alder: 28 • Gruppe: Egersund FA, Vesterlen krets

– Tidligere speidererfaring? 
– Flokkspeider, troppspeider, rover, lagleder, 
flokkleder, troppsleder, gruppeleder, 
kretsstyremedlem, visekretsleder, 
kretsleder, speiderstyremedlem i to år.

– Hvorfor er du en god kandidat?
– Jeg har sittet i Speiderstyret i to år, 
noe som har vært utfordrende og veldig 
motiverende. Det er fortsatt mange 
utfordringer i kø for oss fremover, og 
jeg ønsker å være med å ta tak i disse.
 Da jeg stilte til valg ved forrige 
speiderting, skulle jeg svare på spørsmål 
om hva som er de viktigste utfordringene 

til Norges speiderforbund fremover.
Jeg fremhevet som viktigst det å 
få på plass en strategi og visjon for 
Norges speiderforbund som hele 
organisasjonen føler har betydning og 
ønsker å stille seg bak. 
Vi har kommet et stykke på vei de siste 
to årene gjennom godt samarbeid med 
regions-, krets- og korpsapparatet. 
Den viktige jobben fremover blir å sikre 
at alle ledere og speidere i Norge har 
like godt tilbud innen lederutvikling 
og kurstilbud. Med så mange 
ressurspersoner på ledertrening bør vi 
kunne utnytte dette mye bedre. 

Navn: Lars Flateby • Alder: 42 år • Gruppe: 1. Nesodden/Jaer, Follo Krets

i andre land, kan øke læringen og 
verdien av speiderarbeidet i gruppene. 
Jeg har vært i flere land på speiderleir 
og mener det er viktig for å utveksle 
ideer, kultur og, ikke minst, vennskap.
Jeg vil inn i Speiderstyret fordi jeg 

mener jeg kan bidra med ideer både 
på internasjonalt, nasjonalt og på 
gruppeplan. Jeg er ikke redd for å si det 
jeg mener, og heller ikke for å ta i et tak 
der det trengs. 
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Slik systemet er i dag er man prisgitt 
hva regionen eller kretsen kan tilby. 
Kommer man tilfeldigvis fra en 
krets eller region med få eller ingen 
ledertrenere, blir tilbudet deretter.
Vi bør samle alle ledertrenerressurser i 
Norge, for eksempel etter ”Skogvokter-
modellen” i en sentral enhet, som kan 
enten arrangere lederkurs sentralt, eller 
sende en ferdig kursstab rundt i landet. 
 Vi må synliggjøre tydeligere hva vi står for 
og hvilken betydning vi har i samfunnet. 

Flere og flere vokser opp i små familier, 
med mindre og mindre voksenkontakt, 
med større fokus på egoistiske og 
selvsentrerte individualister. 
Vårt tilbud til barn og unge er derfor 
viktigere nå enn noen gang. Norges 
speiderforbund vil og skal være en 
viktig aktør som skal forme fremtidens 
samfunn og ledere.  
Jeg har mye allsidig speidererfaring, 
og mener jeg kan være med å bringe 
speidingen i Norge ett skritt videre.

– Tidligere speidererfaring? 
– Jeg har vært speider i 15 år, og har 
vært speider og leder i flokk, tropp 
og roverlag i Sætre speidergruppe. 
Har også i mange år vært aktiv på 
kretsnivå, og har blant annet deltatt 
på de tre siste speidertingene som 
ungdomsdelegat for Nedre Buskerud 
krets. I tillegg var jeg troppsassistent i 
Storm ved Jamboreen i England i 2007, 
deltager på Norges speiderforbunds 
mentorprogram 2006-2008, og deltok 
som ungdomsdelegat på WOSMs 
ungdoms- og verdenskonferanse 2008.
 
– Hvorfor er du en god kandidat? 
– Jeg har en brennende interesse for 
speiding og er stolt over å kunne kalle 
meg speider. Jeg har stor tro på at det 
er rom for vekst i organisasjonen vår, 
både når det gjelder å få nye medlemmer 
og når det gjelder å beholde dem vi 
allerede har. For å oppnå dette mener 

jeg det er viktig å gi barn og ungdom en 
organisasjon de kan være stolte av og 
kan identifisere seg med. Det skal være 
lett å si at man er speider. Her mener jeg 
ledertreningen er et sentralt punkt. Ved 
å ha gode ledere i gruppene og kretsene, 
der veksten skal foregå, sikrer vi at det vi 
driver med faktisk er speiding og at alle 
har en felles oppfatning av hva speiding er. 
Et annet sentralt punkt jeg mener er 
minst like viktig er roverarbeidet. Et 
godt tilbud til roverne er med på å skape 
gode framtidige ledere, samtidig som 
det motiverer de eldste speiderne til 
å fortsette. Etter å ha deltatt i Norges 
speiderforbunds mentorprogram har jeg 
også tro på at mentoring som metode 
er noe som bør tas i bruk på flere nivåer 
i forbundet. Jeg mener dessuten at økt 
fokus på speideren som en internasjonal 
organisasjon med unike internasjonale 
arrangementer og muligheter er noe det 
bør jobbes aktivt med.

Navn: Marit Engdal • Alder: 23 år • Gruppe: Sætre, Nedre Buskerud krets 

– Tidligere speidererfaring? 
– Jeg har vært speider og leder i flokk, 
tropp og lag. Startet som speider i 
Bergen og har vært med i arbeid i Gjøvik, 
Stabekk og Harstad. Var ansatt i BSK 
som speidersekretær med ansvar for 
ledertrening og førerpatrulje. Har vært 
ledertrener i forbundstrenertropp, krets 
og korps gjennom flere år. Hatt ansvar for 
program og veiledning for 13-16-åringer 

gjennom Firkløver Goodwill. Korpssjef 
i BSK og med i komiteer i NSF: leder-
utvikling, program, jamboree med flere.
 
– Hvorfor er du en god kandidat? 
– Jeg tror NSF har sin største utfordring 
i å danne ledere som kan gjøre 
speiderarbeid til speiding. Jeg vil jobbe 
for at speidere og rovere skal få oppleve 
at ”ved å yte får du nyte”. NSFs strategi 

Navn: Roald Amundsen • Alder: 47 år • Gruppe: Direkte medlem i Norges 
speiderforbund, bor i Harstad 
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og planlegging kan legge til rette for og 
være pådriver for at speiderne selv kan 
være med å styre sin speiderutvikling. 
Gjennom speideropplevelser nasjonalt 
og internasjonalt får speiderne oppleve 
og erfare at ideen med speiding er mer 
en bare speidermøter, merker og grader. 
Når Speiderstyret og andre arbeids-
grupper i NSF opplever patruljeånd 
og speiding på sine samlinger, da er 
det mulig at dette sprer seg til kretser, 

grupper, patruljer og lag også.
Jeg ser for meg at speiderne skal bli 
mer synlige i lokalsamfunnet. Gjennom 
tjeneste og praktiske oppgaver kan 
tropper og lag få en opplevelse av 
samhold og ære og samtidig være en 
ressurs for andre. Jeg mener jeg kan 
være en god sparringpartner for resten 
av styret og samtidig være med å utvikle 
Norges speiderforbund.
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nilS-petter enStad
Nils-Petter Enstad er 55 år og er gruppeleder i 
Askim FA speidergruppe. Var offiser i Frelses-
armeen fra 1972-1985. Har siden arbeidet 
som journalist, informasjonsmedarbeider, 
opplæringsleder og redaktør, blant annet  
ved Menighetsfakultetet og i KrF. Har  
skrevet en rekke bøker, blant annet to om 
Frelsesarmeens speiderarbeid. Lang erfaring  
fra organisasjonsarbeid og politisk arbeid.

per vinje
Per Vinje er 37 år, er jurist og jobber i dag som 
næringsmegler i Colliers International AS i 
Oslo. Han har tidligere arbeidet i NAV innenfor 
eiendomsforvaltning. I speidersammenheng har 
han vært visekretsleder i Oslospeiderne de to  
første årene etter sammenslåingen. Han 
har tidligere vært kretsstyremedlem i Oslo 
Nordmarka krets. Han har arbeidet mye med 
organisasjonsregler i disse stillingene. Han har 
ellers bred lederbakgrunn fra Longship Group.

KANDiDATeR TiL LOVUTVALGeT
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KANDiDATeR TiL RepReSeNTANSSKApeT TiL SpeiDeRNeS 
FeLLeSORGANiSASjON

anna rØed
Alder: 28
Gruppe/krets/korps: Oslospeiderne
Tidligere speidererfaring: Styremedlem og 
International Commissioner 2004 – 2008, med i 
jamboreestab for 2007 sammen med KFUK-KFUM-
speidere.

aud ZindSen
Alder: 53
Gruppe/krets/korps: Lørenskog FA, Romerike krets
Tidligere speidererfaring: Korpsstyremedlem i 
sammenlagt 16 år før og etter sammenslåingen, 
ledertrener siden 1998 og medlem i distriktsstyret 
(Oslo, Østfold og Akershus) for Frelsesarmeen, har 
vært gruppeleder og hatt alle enhetsverv.

CarSten henrik pihl
Alder: 37
Gruppe/krets/korps: Longship Group 41. Oslo 
Ullevål, Oslospeiderne
Tidligere speidererfaring: Speidersjef 2002 – 2006. 
Kretsleder, gruppeleder, troppsleder, lagleder. Flere 
prosjektarbeid på sentralt plan.

erik Bodahl-johanSen
Alder: 40
Gruppe/krets/korps: 3. Fredrikstad speidergruppe, 
Fredrikstad krets
Tidligere speidererfaring: Kontingentleder for 
verdensjamboreen 2007 sammen med KFUK-
KFUM-speidere, viseleirsjef for 2001 Urban, 
medlem av kretsstyret, verv i gruppe.

gunnar ÅreSkjold
Alder: 42
Gruppe/krets/korps: Skudnes FA, Ryvarden krets
Tidligere speidererfaring: Ledertrener, vært 
veileder på Trekløver-Gilwellkurs, hatt enhetsverv i 
flere speidergrupper, aktiv i komiteapparat, krets- 
og korpsstyre.

ingeBorg Sauge torpe
Alder: 20
Gruppe/krets/korps: 2. Stavanger speidergruppe, 
Vesterlen
Tidligere speidererfaring: Deltaker på NSFs 
mentorprogram, deltatt på internasjonale 
seminarer og Europakonferansen WAGGGS/WOSM, 
troppsassistent på verdensjamboree sammen 
med KFUK-KFUM-speidere, vært troppsassistent 
i tre år, deltatt i prosjektgrupper på krets- og 
forbundsplan, jambassador for Roverway Island 
2009.
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Sak 9 • ÅPENT FORUM

Her kan tingets delegater ta opp saker de 
er opptatte av eller fremme henstillinger til 
Speiderstyret.

Spørsmål om saker som krever undersøkelser/
forberedelser fra Speiderstyret eller 
Forbundskontoret for å kunne besvares 
tilfredsstillende, bes meldt inn til Forbundskontoret 
senest innen fredag 24. oktober (en uke før 
Speidertinget).

Speidertinget kan vedta henstillinger 
som oversendes Speiderstyret til 
behandling. Henstillinger skal leveres 
skriftlig til møtelederne innen en frist 
som fastsettes av dem. Det voteres over 
alle henstillinger. Kun henstillinger 
som oppnår alminnelig flertall 
oversendes Speiderstyret. Alle fremsatte 
henstillinger med antall avgitte stemmer 
for og imot føres i protokollen.

SpeideRtiNget 2008 SAK 9 Åpent forum
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Orienteringer
SAK 10:





Sak 10 • ORIENTERINGER

På Speidertinget vil det bli gitt noen orienteringer 
fra talerstolen.

10.1 Saker fra Speiderforum 2008
10.2 Saker fra Roverforum 2008

10.3 Oppfølging av henstillinger fra  
 Speidertinget 2006
10.4 Status i Norges speiderforbund pr dato
10.5 Orientering om landsleir 2009 – Utopia
10.6 Orientering om verdensjamboreen 2011

10.3 OppFØLGiNG AV HeNSTiLLiNGeR FRA SpeiDeRTiNGeT 2006

Speidertinget 2006 oversendte til sammen 16 
henstillinger til Speiderstyret til vurdering. I denne 
saken orienterer Speiderstyret om hvordan disse 
henstillingene er blitt fulgt opp.

1.  henStilling fra marte SChrØder, 
oSloSpeiderne:

Speiderstyret setter likestilling på dagsorden.

Oppfølging:
Dette følges opp fortløpende og synliggjøres 
blant annet i strategisk plan med tiltak under 
områdene Lederkvalitet og Samfunnsansvar. Et 
mentorprogram for unge kvinnelige ledere er 
gjennomført over to år og etter positiv evaluering 
er runde nummer to satt i gang høsten 2008. 
Speiderstyret vurderer også igangsettelse av et 
mentorprogram for unge menn.

2. henStilling fra Solveig granBerg, 
romerike kretS:

Forlenge landsleiren med 1 – 2 dager.

Oppfølging:
Varighet av landsleir vurderes i forbindelse med hver 
landsleir sammen med leirkomiteen. Landsleir 2009 
er satt til en ukes varighet – fra 4. – 11. juli 2009.

3. henStilling fra matS BrunSvik, 
Sogn og fjordane kretS, ingeBorg 
Sauge torpe, veSterlen kretS, 
martine firing, Speiderforum og 
ingeBorg engh, roverforum:

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

Oppfølging:
Forslagene ble vurdert i forbindelse med arbeidet 
med ny forbundslogo som ble vedtatt våren 2007.

4. henStilling fra glenn SkavØy, 
aSker og Bærum kretS:

Henstilling til Speiderstyret om å se på forslag til 
endringer av lovene, i forbindelse med valg. Etter at 
innstillingen til Valgkomiteen er gjort kjent:
Hva med benkeforslag, der benkeforslag betyr 
at kandidaten er forespurt og svart ja. Og at det 
meldes inn til valgkomiteen senes en uke før tinget.
Benkeforslag kan benyttes dersom det stiller likt 
antall personer eller færre enn de som skal velges.
Intern rokering av kandidatene etter innstillingen 
(f. eks. at innstilte styremedlemmer kan stille som 
speidersjef / visespeidersjef eller omvendt).

Oppfølging:
Speiderstyret har gjennomgått valgordningen 
for Norges speiderforbund for å se om denne i 
tilstrekkelig grad ivaretar mulighetene for å sikre en 
styresammensetning som ivaretar hensyn til alder, 
kjønn, geografi og bakgrunn. 
Valgkomiteens føringer og muligheten for at alle 
medlemmer i organisasjonen kan foreslås og takke 
ja til å stille til valg, ivaretar et godt valggrunnlag.
Styret har imidlertid sett at ved å velge samtlige 
styremedlemmer i samme valgomgang, begrenses 
muligheten til å velge medlemmer utfra hensyn 
til den totale sammensetningen. Derfor foreslår 
styret, etter samråd med lovutvalget, en endring 
i forretningsorden som innebærer trinnvis 
valgomgang der det stiller flere enn to kandidater 
innen samme kategori.

5. henStilling fra morten Svendal 
hatlen, hordaland krinS:

Speidertinget henstiller Speiderstyret om ikke å 
endre forbundsmerkets kløverlilje.

SpeideRtiNget 2008 SAK 10 Orienteringer
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Oppfølging:
Dette ble vurdert i forbindelse med arbeidet til ny 
forbundslogo som nå er vedtatt.

6. henStilling fra daniel nedrelid, 
Sogn og fjordane kretS:

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

Oppfølging:
Speiderstyret har gjennomgått paragrafene og 
foreslår endringer som innebærer et skille mellom 
de som fatter vedtak om eksklusjon og suspensjon 
og hvem som er klageinstans. I tillegg legger 
speiderstyret opp til en retningslinje for suspensjon 
og eksklusjon. Utkast til denne er oversendt 
Speidertingsdelegatene.

7. henStilling fra torodd SeierStad, 
kurt vidar gunderSen og kathrine 
myhre nordBy, veStfold kretS:

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

Forslaget er inspirert av liknende ordninger 
i Røde Kors, DNT, Blindeforbundet, 
arbeidstakerorganisasjoner med flere.

Oppfølging:
Speiderstyret har hatt saken på agendaen og 
ønsker ikke å innføre støtteordninger knyttet til 
begrepet ”medlemskap”. 
Norges speiderforbund legger nå til rette for at det 
skal være mulig å abonnere på Speideren og Gro, og 
at det skal være mulig å følge med på hva som skjer 
gjennom abonnement på nyhetsbrev etc. Samtidig 
ser Komite speiding på ulike former for nettverk 
for å jobbe med ulike fagområder som friluftsliv, 
samfunnsansvar etc – da som betalende medlem.

8. henStilling fra roverforum 
v/ingeBorg engh og geir BartZ-
johanneSSen:

I henhold til diskusjon rundt kontingenten og 
reduksjon av den, ønskes det at 50 % av kontingent 

fra aldersgruppen 16-25 år øremerkes rovering på 
nasjonalt og regionalt plan. Forslag til tiltak:
forenkle reisestøtteordningen for rovere
opprettelse av roverombud kursing og 
nettverksbygging årlig for roverombud

Oppfølging:
Tiltak som fremmer rovering og motiverer til 
økt deltagelse blant rovere vurderes fortløpende 
i sammenheng med strategisk plan og de 
løpende budsjettrevisjoner. Speiderstyret 
mener at prinsippet i størst mulig grad bør 
være at bevilgninger skal gis til konkrete tiltak. 
Speiderstyret mener det ikke er aktuelt å 
øremerke en fast prosentandel av kontingent for 
aldersgruppen til roverarbeid. 

9. henStilling fra roverforum 
v/ingeBorg engh og geir BartZ-
johanneSSen:

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

Oppfølging:
Henstillingen har vært med i vurderingene 
i forbindelse med produksjon av den nye 
speiderskjorta. Det er gjort endringer på snitt og 
stoff og det foreligger nå en skjorte i hhv dame- og 
herremodell. I tillegg har det vært prioritert å gjøre 
skjorten rimeligere i innkjøp.

10. henStilling fra roverforum 
v/ingeBorg engh og geir BartZ-
johanneSSen:

Forslag om å få en ordning med rabatter på reising 
for alle speidere og rovere. Samme ordning som 
Forsvaret.

Oppfølging:
Speiderstyret har tatt saken opp med LNU 
for å se på mulighetene til å få til en felles 
ordning for alle som er medlemmer av en 
barne- og ungdomsorganisasjon. Dette for 
å kunne representere et betydelig antall 
medlemmer. LNU har foreløpig vært avventende 
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i sine tilbakemeldinger. Egne avtaler med 
reiseoperatørene vurderes i forbindelse med store 
landsdekkende arrangementer, for eksempel 
landsleirer.

11. henStilling fra roverforum v/ 
ingeBorg engh og geir BartZ-
johanneSSen:

Roverforum henstiller Speiderstyret og den 
kommende landsleirsjef til å innlemme en 
roverleir, med eget program, leirområde og egen  
roverleirkomité, der leder sitter i leirkomiteen, på 
neste landsleir.

Oppfølging:
Henstillingen er oversendt leirkomiteen for 
landsleir 2009, og komiteen har valgt en 
organisering som er i samsvar med henstillingen.

12. henStilling fra roverforum v/ 
ingeBorg engh og geir BartZ-
johanneSSen:

Speiderstyret og kretsstyrene oppfordres til 
dannelse eller videreføring og utvikling av 
roverombud i hver enkelt krets. De bør informere 
og tilrettelegge for roverombud på en best 
mulig måte. Ombudene vil jobbe for et aktivt 
roverengasjement i kretsen, og tilrettelegge for et 
aktivt og sosialt miljø. Vi mener dette vil føre til mer 
rovering på lokalt og nasjonalt plan, mer interesse 
for rovering, større rekruttering fra tropp til lag og 
dermed økt lederrekruttering og generell større 
aktivitet i NSF.
Vi ønsker og at det opprettes kontakt mellom 
ombudene i de forskjellige kretsene. Dette kan for 
eksempel organiseres av Forbundskontoret eller 
Komite speiding. På denne måten sikres menings- 
og erfaringsutveksling på tvers av kretsene.

Oppfølging:
Speiderstyret oppfordrer alle kretser til å 
etablere ordninger med roverombud. Roverløft og 
Roverstevnet er arrangementer som gir rovere 
anledning til menings- og erfaringsutveksling på 
tvers av kretsene. 

13. henStilling fra geir BartZ-
johanneSSen, roverforum:

En ytterligere økning av administrasjonen i NSF bør 
være desentralisert til regioner/landsdeler/kretser. 
Speiderstyret bes å vurdere desentralisering av 
enkelte oppgaver.

Oppfølging:
Vurderes fortløpende.

14. henStilling fra Solveig granBerg, 
romerike kretS:

IT-speiding for barn og unge som bor i bygde-
Norge, som ikke har mulighet for å være med i 
ordinær speiding. Lage IT-patruljer, med mulighet 
for å treffes inn imellom. Barn og unge som bor 
på bygda er oftere ute i naturen og speideren vil 
gi dem muligheten for å lære mer ved å tilby vårt 
program og gi dem nye venner gjennom speidingen.

Oppfølging:
Treningsprogrammet er hele tiden under 
utvikling og skal være tilgjengelig på nettet (www.
speiderbasen.no). Speiderstyret har valgt å ikke 
prioritere ytterligere oppfølging av denne saken.

15. henStilling fra Solveig granBerg, 
romerike kretS:

Landsleirene legges til Ingelsrud speidersenter for 
å styrke senterets posisjon som landsdekkende 
speidersenter. 

Oppfølging:
Valg av sted for forbundets landsleir har til nå 
vært vurdert i hvert enkelt tilfelle. Ingelsrud 
som fast landsleirsted er meldt inn som egen 
sak på Speidertinget 2008 og Speiderstyret 
støtter forslagsstiller (Solveig Granberg/Skjetten 
speidergruppe) sitt forslag til Ingelsrud som 
fast landsleirsted som en del av planene lagt for 
eiendommer som virkemiddel for god speiding.

16. henStilling fra larS graSmo, 
oSloSpeiderne:

Sakspapirene til Speidertinget bør skrives kortere 
og enklere slik at de blir lettere tilgjengelig for 
speiderrepresentantene. 

Oppfølging:
Styret takker for godt innspill og gjør sitt beste for 
at dokumentene skal gi god bakgrunn og tydelige 
forslag til beslutninger. De fleste dokumentene 
er gjennom en høringsrunde i flere fora før de 
gjøres ferdig. Kretsene oppfordres til å ha en felles 
gjennomgang av sakspapirene som forberedelse til 
Speidertinget.



Notater:





Eventyrene 
er der ute!


