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PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I 
SPEIDERTINGET 

 

29.-31. oktober 2010 
Rosfjord strandhotell i Lyngdal 

 

Møteledere: Bjørn Harald Hamre og Ingrid Nordbø. 
 
 

1 KONSTITUERING 
 

1.1 Godkjenning av representantene 
 
Ordstyrerne leste opp alle representantene under konstitueringen. 
Det var 92 stemmeberettigede ved konstitueringen. 
Det var 96 stemmeberettigede fra sak 2. 
Det var 97 stemmeberettigede under sak 3.3. 
98 stemmeberettigede var til stede under sak 4, 5, 7 og 8.  
Det var 98 stemmeberettigede til stede under første vedtak under sak 6, for de resterende 
sakene var det 97 stemmeberettigede til stede.  
 Det var 96-98 stemmeberettigede under voteringene i sak 9. 

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

godkjennes. 
 
 Vedtak: 

Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
 Vedlegg 1: Liste over godkjente representanter. 
 
1.2 Valg av tellekorps 
 
 Speiderstyrets innstilling: 

Jon Løvdal (Sørlandet krets) 
Bjarne E. Abrahamsen (Sørlandet krets) 
Åge Staddeland (Sørlandet krets) 
Bernt Staddeland (Sørlandet krets) 
Jan Einar Solås (Sørlandet krets) 
Geir Harbakk (Sørlandet krets) 
Marianne Nordlund (Sørlandet krets) 
Ida Henriette Lervik Kiledal (Sørlandet krets) 

    
 Vedtak:  

Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
1.3 Valg av referenter 
 
 Speiderstyrets innstilling: 

Bodil Tærud Day, forbundskontoret 
Ingrid Stene, forbundskontoret 
Jon Løvdal, Sørlandet krets (fredag) 
Kjell Tybring Andresen, Sørlandet krets (lørdag-søndag) 
 

 Vedtak: 
Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
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1.4 Godkjenning av forretningsorden 
 

Forslag fra Speiderstyret: 
Forretningsorden godkjennes.  
Forslagsstillere får talerett under behandling av deres saker. 
 Kandidater til Speiderstyret får talerett under Speidertinget 2010.  
 

 Speiderstyrets innstilling: 
 Forslaget vedtas. 
 
 Vedtak: 

Speiderstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 Vedlegg 2: Forretningsorden for Speidertinget 2010 
 
1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 Speiderstyrets innstilling: 
 Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 Følgende hadde ordet: 

Niels Henner Larsen, Sogn og Fjordane krets 
Lars Atle Andersen, Speiderstyret 

 
 Vedtak:  

Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
1.6 Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
 
 Speiderstyrets innstilling: 

Åshild Charlotte Monsø, Speiderforum 
Arnt Elias Nakkestad, Sørlandet krets 

 
 Vedtak: 

Speiderstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

2 ÅRSMELDING 2008 og 2009 
 
Heidi Jannicke Andersen presenterte årsrapporten for siste toårsperiode på vegne av 
Speiderstyret.  
 
Følgende deltok også med kommentarer i presentasjonen:  
Monica Hägglund Langen, Silje Dons Ranhoff, Dagfinn Holstad, Elise K. Windstad, Karen 
Johanne Strømstad, Solveig Hellstrøm, Marianne Knudsen, May Britt Roald, Anette Monsen 
Londalen, John Anders Fløistad, Trygve Grana.  
 
Årsmelding 2008 og Årsmelding 2009 ble kommentert og stemt over samlet. 
 
Følgende hadde ellers ordet: 
Kurt Vidar Gundersen, Vestfold krets 
  
2.1 Årsmelding 2008 
 
 Speiderstyrets innstilling: 
 Årsmelding 2008 godkjennes. 
  

Vedtak:  
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Årsmelding for 2008 ble enstemmig godkjent.  
 Vedlegg 3: Årsrapport 2008-2009, side 1-25. 
 
2.2 Årsmelding 2009 

  
 Speiderstyrets innstilling: 

Årsmelding 2009 godkjennes. 
 

 Vedtak:  
Årsmelding for 2009 ble enstemmig godkjent.  

 Se vedlegg 3: Årsrapport 2008-2009, side 1-25. 
 
 

3 REGNSKAP 2008 og 2009 
 
Knut Slettebak presenterte regnskapene for 2008 og 2009 på vegne av speiderstyret. 
Regnskapene ble presentert og debattert under ett og stemt over hver for seg.  
 
Følgende hadde ordet: 
Hilde M. Aure, Romsdal og Nordmøre krets 
Sigurd Mo, Vesterlen krets 
 
3.1 Regnskap 2008 

 
 Speiderstyrets innstilling: 

Regnskap 2008 godkjennes. 
 

 Vedtak:  
Speiderstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 Vedlegg 3: Årsrapport 2008-2009, side 26-36. 
 
3.2 Regnskap 2009 
   
 Speiderstyrets innstilling: 
 Regnskap 2009 godkjennes. 
 
 Vedtak:  

Speiderstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 Se vedlegg 3: Årsrapport 2008-2009, side 26-36. 
 
3.3 Orientering om regnskap 2008 og 2009 for Speider-Sport A/L  

 
Generalsekretær Karen Johanne Strømstad orienterte om det økonomiske resultatet for 
2008 og 2009 for Speider-Sport A/L.  
 

 Speiderstyrets innstilling: 
Regnskapene 2008 og 2009 for Speider-Sport A/L tas til orientering. 
 

 Vedtak:  
Speiderstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
4 STRATEGISK PLAN 2007-2016  
 

4.1  Strategisk plan - delmål for 2012 og tiltak 2011-2012 
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Lars Atle Andersen, Roald Amundsen, Marit Engdal og Elise Nordskag la fram saken på vegne av 
Speiderstyret. Saken ble diskutert på påvirkningstorget. 

 
Følgende refererte i plenum fra diskusjonen på påvirkningstorget: 
Strategisk område Lederkvalitet: Kathrine Myhre Nordby 
Strategisk område Samfunnsansvar: Elin Vannes 
Strategisk område Vekst: Anders Myhr Nielsen 
 
Følgende hadde ellers ordet: 
Ragnar Pettersen, Hordaland krins 
Arnt J. Øvreness, Nord-Trøndelag krets 
Per Olav Palmer Kolberg, Oslospeiderne 
Ingeborg Engh, Sør-Trøndelag krets 
Elise K. Windstad, Hålogaland krets 
Ragnar Pettersen, Hordaland krins 
Sigurd Mo, Vesterlen krets 
 

Forslag fra Speiderstyret (se utfyllende tekst i sakspapirene): 
1) Speidertinget vedtar delmål. De enkelte organisasjonsledd har ansvar for 

gjennomføring av tiltak som kan bidra til å nå målene. 
2) Forslag til tiltak for nasjonalt nivå tas til orientering. 
3) Veikartene tas til orientering og legges til grunn for Speiderstyrets videre arbeid. 

 
 Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas. 
  
 Forslag kommet inn på påvirkningstorget: 

 
Forslag fra Oslospeiderne (fra påvirkningstorget): 
Nytt punkt V-6-3.  Medlemmer i roveralder blir involvert i lederoppgaver på et tidligst 
mulig tidspunkt 
Tiltak 2011 – 2012: Gruppeledelsen trenger en strategi for hvordan å få medlemmer i 
roveralder til å påta seg lederoppgaver 
 

 Vedtak:  
 Forslag ble vedtatt mot 8 stemmer. 0 blanke.  
 

Forslag fra Vesterlen krets (fra påvirkningstorget): 
Delmål 2012 V-6-2 fjernes da det å betale rovere for å delta på en rekrutteringsleir for 
ikke-speidere ikke er en god måte å rekruttere ledere. Det skaper også et unaturlig skille 
mellom betalt speiding og frivillig stabsjobb i sammenheng med leir for speidere. For 
eksempel landsleir, kretsleir og jamboree. 
 

 Vedtak:  
 Forslag falt. 26 stemmer for. 0 blanke. 
 

Forslag fra Speiderforum (fra påvirkningstorget): 
Legge til delmål S-5-2: 

– Flere grupper, helst alle, er med på Speideraksjonen, og disse samler inn mest 
mulig.  

Vedtak:  
Forslag ble vedtatt mot 42 stemmer.  

Forslag fra Speiderforum (fra påvirkningstorget): 
Det bør foreslås samarbeid i Speidernes fellesorganisasjon om Speideraksjonen. 

 Vedtak:  
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 Forslag ble vedtatt mot 13 stemmer. 2 blanke. 
 

Forslag fra Speiderforum ved Dennis Brodin og Åshild Charlotte Monsø (fra 
påvirkningstorget): 
Fjerne «om sommeren» fra formuleringen i delmål S-7-2 og V-1-5 .  
 

 Vedtak:  
 Forslag ble vedtatt mot 8 stemmer.  3 blanke.  
  

Forslag fra Hordaland krins (fra påvirkningstorget): 
Endret tekst L-4-3: 

- Alle grupper skal ha laget en plan for lederkvalitet på alle nivåer i sin gruppe. 
 

 Vedtak:  
 Forslag ble vedtatt mot 39 stemmer. 0 blanke  
 

Vedtak:  
Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
Vedlegg 4: Mål for de strategiske områdene for 2012 og tiltak for 2011–2012. 
 
Henstilling fra Speiderforum ved Dennis Brodin og Åshild Charlotte Monsø 
 På vegne av Speiderforum ønsker vi å henstille til speidertinget/speiderstyret at følgende 
forslag til tiltak føyes inn i Strategisk plan:  
 
1. Bak delmål S-3-2: spørre lokale banker og Bergans om støtteavtaler for patruljeutstyr, 
samt informere bedre om Stormberg-avtalen. Man kan også utbedre Frifond-ordningen 
slik at det kan søkes direkte til dette formålet og benytte seg av Grasrotandelen.  
2. Bak delmål S-4-2: Dersom dette ikke skulle gå igjennom i SpF, bør NSF likevel 
oppfordre til at gruppene praktiserer følgende: Drar på tur til hytter uten strøm, bruker 
kollektivtransport, det er ikke nødvendig med vann, strøm og kloakk på speiderhytta. 
3. Bak delmål V-1-2: Bedre profilering av hva som skjer i Speideren, det kan lages 
reklamefilm som kan sendes på tv/kino, og det kan vedlegges artikler i diverse magasiner. 
4. Bak delmål V-1-4: Bruke mer tid til samfunnsengasjement. Samfunnsengasjement er 
en viktig del av speideren som er veldig fremtredende i veldig mange land, men ikke i 
Norge. Det har i lengre tid vært veldig mye fokus på friluftsliv i speideren og 
Speideraksjonen har vært omtrent det eneste prosjektet hvor speidere har fått gjøre en 
innsats i samfunnet.  
5. Bak delmål V-3-1: Arrangere flere lederkurs internt i de forskjellige kretsene. Lederne i 
de ulike gruppene møtes oftere for å diskutere aktuelle problemstillinger. 
6. Bak delmål V-4-1: Dele ut lokalt vervemateriell sammen med kalenderen. 
7. Bak delmål V-5-1: Samarbeidsturer/møter innad i gruppa hvor både småspeidere, 
tropp og rovere kan delta. 
 

5 ENDRINGER I NSFs LOVER OG RETNINGSLINJER 
 

Forslagsstillere presenterte sine saker i forkant av påvirkningstorget og før votering.  
 
5.1 Endringer av grunnreglene (krever 2/3 flertall i to påfølgende speiderting)  
 

5.1.1 Speiderløftet tilpasset forskjellige religioner § 1-7 (1. gang) 
 

Første gangs behandling. Martin Olaisen presenterte sitt forslag. Forslaget og det 
subsidiære forslaget ble stemt over hver for seg. 

 
Følgende hadde ordet: 
Marit Engdal, speiderstyret 
May Britt Roald, Romsdal og Nordmøre krets 
Martin Olaisen, forslagsstiller 
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Solveig Schytz, observatør på valg 
Dagfinn Holstad, ansattrepresentant 
Marianne Knudsen, Frikirkens speiderkorps 
Peik Næsje, Follo krets 
Andy Hyde, Follo krets 
Leif Egil Hegdal, Asker og Bærum krets 
Martin Olaisen, forslagsstiller 
 
Forslag fra Martin Olaisen: 
Speiderstyret gis fullmakt til å godkjenne varianter av speiderløftet der ordlyden er 
tilpasset andre trosretninger. 
 
Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge 
speiderløftet, som lyder: 

Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter 
speiderloven. 

Eller 

Eg lovar etter beste evne å vere open for Gud, hjelpe andre og leve etter 
speidarlova. 

Subsidiært forslag: Buddhister kan bruke ordet Dhamma eller Dharma. 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke. 

    
  Vedtak:  

Forslaget falt. 20 stemte for, 76 stemte mot, 2 stemte blankt. 
Subsidiært forslag falt. 42 stemte for, 51 stemte mot, 5 stemte blankt. 

 
 5.1.2 Utvidelse av begrepet likestilling § 1-5-3 (1. gang) 
  
  Marit Engdal la fram saken på vegne av Speiderstyret. 
    
  Forslag fra Speiderstyret: 

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 mennesker. 
 
Speiderstyrets innstilling: 

  Forslaget vedtas. 
   
  Vedtak:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

 

5.2 Endring av lovene (krever 2/3 flertall) 
 

5.2.1 Aldersendring for medlemmer av gruppetinget § 2-2-1 
 
Knut Slettebak la fram saken på vegne av Speiderstyret. 
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Følgende hadde ordet: 
Håvard Djupvik, Romerike krets 
Andreas Dørum, Hordaland krins 
Leif Egil Hegdal, Asker og Bærum krets 
Peik Næsje, Follo krets 
Per Olav Palmer Kolberg, Oslospeiderne 
Knut Slettebak, speiderstyret 
Åshild Charlotte Monsø, Speiderforum 
Solveig Schytz, observatør på valg 
Marit Engdal, speiderstyret 
Håvard Djupvik, Romerike krets 
Tone Ødegaard, Roverforum 
 
Forslag fra Speiderstyret: 
Gruppens besluttende organ er gruppetinget, som består av:  
a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år.  
b) En representant for hver påbegynte 10 betalende medlemmer blant speidere i 
tropp som ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret. Stemmerett ved valget 
har bare fremmøtte medlemmer som er valgbare.  
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas 
 
Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt mot 12 stemmer. 

 
5.2.2 Tekstjustering om tilbakekalling av godkjenning for grupper 

uten betalende medlemmer § 2-2-7  
   

Knut Slettebak la fram saken på vegne av Speiderstyret. 
 
Forslag fra Speiderstyret: 
Opprettelse av nye grupper skal godkjennes av speiderstyret. Speiderstyret kan 
tilbakekalle godkjenning av grupper som ikke har medlemmer som har betalt 
pliktig kontingent ett år etter forfall.  
 
Hvis en gruppe ikke har hatt medlemmer i arbeidsenhetene i de siste 3 år, kan 
speiderstyret etter anbefaling fra kretsstyret oppløse gruppen. 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
 
Vedtak: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
5.2.3 Rekkefølge ved saksbehandling på gruppetingets årsmøte, 
kretsting og speiderting §§ 2-2-3, 2-3-4, 2-5-3 

  
Leif Egil Hegdal la fram forslaget på vegne av Asker og Bærum krets. 
 
Forslag fra Asker og Bærum krets: 
 § 2-2-3 Gruppetingets årsmøte skal behandle: 
 
1 Konstituering av gruppetinget: 
a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne 
protokollen 
b) godkjenning av innkalling 
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c) godkjenning av sakliste 
d) godkjenning av forretningsorden 
 
2 Saker: 
a) årsmelding 
b) regnskap og revisjonsberetning 
c) arbeidsplan 
d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent 
e) innsendte saker 
 
3 Valg av: 
a) gruppeleder og eventuelle gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse 
b) gruppens representanter til kretstinget 
c) regnskapsfører og revisor 
d) andre valg 
 
Saker under nr 1 behandles først. Saker under nr 1 kan likevel tas opp igjen ved 
behov. Alle saker under nr 2 behandles før saker under nr 3. 
§ 2-3-4 Kretstinget skal behandle: 
 
1 Konstituering av kretstinget: 
a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne 
protokollen 
b) godkjenning av innkalling 
c) godkjenning av sakliste 
d) godkjenning av forretningsorden 
 
2 Saker: 
a) årsmelding 
b) regnskap og revisjonsberetning 
c) innsendte saker som kretsstyret, grupper eller kretstingets medlemmer 
fremmer for kretsting. Hvis ikke kretstinget har fastsatt noe annet skal saker 
som skal behandles av kretstinget være sendt kretsstyret senest en måned før 
møte i kretstinget. 
d) arbeidsplan 
e) budsjett og fastsettelse av kretskontingent 
 
3 Valg av: 
a) kretsleder, visekretsleder, medlemmer og eventuelt varamedlemmer til 
kretsstyret 
b) valgkomité og revisor 
c) tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til speidertinget 
d) to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter samt vararepresentanter 
til 
speider- og roverforum. Ved disse valgene er det bare henholdsvis kretstingets 
speider- og roverrepresentanter som har stemmerett. 
e) andre valg 
 
Saker under nr 1 behandles først. Saker under nr 1 kan likevel tas opp igjen ved 
behov. Alle saker under nr 2 behandles før saker under nr 3. 
 
§ 2-5-3 Speidertingets ordinære møter skal behandle: 
 
1 Konstituering av speidertinget: 
a) valg av inntil to ordstyrere ved behov, jf § 2-5-3 nr 3d, 
stemmekorps, møtereferent(er) og to personer til å undertegne protokollen 
b) godkjenning av innkalling 
c) godkjenning av sakliste 
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d) godkjenning av forretningsorden 
 
2 Saker: 
a) årsmelding for de to foregående årene og rapporter 
b) regnskap og revisjonsberetning for hvert av de to foregående årene 
c) lovforslag 
d) godkjenning av korpsavtaler 
e) innsendte saker og saker fremmet av speiderstyret 
f) arbeidsplan for de to påfølgende årene 
g) budsjett for hvert av de to påfølgende årene, samt fastsettelse av kontingent 
 
3 Valg av: 
a) speidersjef 
b) visespeidersjef 
c) øvrige medlemmer til speiderstyret 
d) to ordstyrere for kommende speiderting 
e) valgkomité 
f) lovutvalg 
g) revisor 
h) representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon 
i) klagenemnd 
j) andre valg 
 
Saker under nr 1 behandles først. Saker under nr 1 kan likevel tas opp igjen ved 
behov. Alle saker under nr 2 behandles før saker under nr 3. 
 
Forslag til saker som ønskes behandlet av speidertinget, må være sendt 
speiderstyret minst tre måneder før møtet. Lovforslag må være innsendt minst 
seks måneder før møtet. Forslag kan sendes inn av speidertingets medlemmer, av 
speiderstyret, kretsstyrer, kretsting, korpsstyrer, korpsting og gruppeting. 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke. 
 
Vedtak: 
Forslaget falt mot 4 stemmer. 

 
5.2.4 Rekkefølge ved saksbehandling på gruppetingets årsmøte, 
kretsting og speiderting §§ 2-2-3, 2-3-4, 2-5-3 

  
Knut Slettebak la fram saken på vegne av Speiderstyret. 
 
Forslag fra Speiderstyret: 
§ 2-2-3 Gruppetingets årsmøte skal behandle: 
 
1 Konstituering av gruppetinget: 
a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne 
protokollen 
b) godkjenning av innkalling 
c) godkjenning av sakliste 
d) godkjenning av forretningsorden 
 
2 Saker: 
a) årsmelding 
b) regnskap og eventuelt revisjonsberetning 
c) arbeidsplan 
d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent 
e) innsendte saker 
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3 Valg av: 
a) gruppeleder og eventuelle gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse 
b) gruppens representanter til kretstinget 
c) regnskapsfører og revisor 
d) andre valg 
 
§ 2-3-4 Kretstinget skal behandle: 
 
1 Konstituering av kretstinget: 
a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne 
protokollen 
b) godkjenning av innkalling 
c) godkjenning av sakliste 
d) godkjenning av forretningsorden 
 
2 Saker: 
a) årsmelding 
b) regnskap og revisjonsberetning 
c) innsendte saker som kretsstyret, grupper eller kretstingets medlemmer 
fremmer for kretsting. Hvis ikke kretstinget har fastsatt noe annet skal saker 
som skal behandles av kretstinget være sendt kretsstyret senest en måned før 
møte i kretstinget. 
d) arbeidsplan 
e) budsjett og fastsettelse av kretskontingent 
 
3 Valg av: 
a) kretsleder, visekretsleder, medlemmer og eventuelt varamedlemmer til 
kretsstyret 
b) valgkomité og revisor 
c) tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til speidertinget 
d) to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter samt vararepresentanter 
til 
speider- og roverforum. Ved disse valgene er det bare henholdsvis kretstingets 
speider- og roverrepresentanter som har stemmerett. 
e) andre valg 

 
§ 2-5-3 Speidertingets ordinære møter skal behandle: 
 
1 Konstituering av speidertinget: 
a) valg av stemmekorps, møtereferent(er) og to personer til å undertegne 
protokollen 
b) godkjenning av innkalling 
c) godkjenning av sakliste 
d) godkjenning av forretningsorden 
 
2 Saker: 
a) årsmelding for de to foregående årene og rapporter 
b) regnskap og revisjonsberetning for hvert av de to foregående årene 
c) lovforslag 
d) godkjenning av korpsavtaler 
e) innsendte saker og saker fremmet av speiderstyret 
f) arbeidsplan for de to påfølgende årene 
g) budsjett for hvert av de to påfølgende årene, samt fastsettelse av kontingent 
 
3 Valg av: 
a) speidersjef 
b) visespeidersjef 
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c) øvrige medlemmer til speiderstyret 
d) to ordstyrere for kommende speiderting 
e) valgkomité 
f) lovutvalg 
g) revisor 
h) representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon 
i) klagenemnd 
j) andre valg 
 
Forslag til saker som ønskes behandlet av speidertinget, må være sendt 
speiderstyret minst tre måneder før møtet. Lovforslag må være innsendt minst 
seks måneder før møtet. Forslag kan sendes inn av speidertingets medlemmer, av 
speiderstyret, kretsstyrer, kretsting, korpsstyrer, korpsting og gruppeting. 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
 
Vedtak: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
5.2.5 Presisering om ikke-ansatte i valgkomite § 2-3-5 
  

Knut Slettebak la fram saken på vegne av Speiderstyret.  
 
Forslag fra Speiderstyret: 
Kretsleder, visekretsleder og styremedlemmer velges for to år. Kretstinget 
bestemmer om hele styret skal velges samtidig for to år, eller om halvparten av 
styret er på valg hvert år. 
  
Medlemmer til valgkomite velges for to år og revisor velges for ett år.  
 
For speiderrepresentanter og roverrepresentanter med vararepresentanter til 
speider- og roverforum er funksjonstiden fra åpningen av første speider- og 
roverforum etter valget til åpningen av neste speider- og roverforum.  
 
Valg til kretsstyret, speidertinget og speider- og roverforum forberedes av en 
valgkomite. Valgbare er alle som fyller kravene til å være tillitsvalgt eller leder, og 
har sagt seg villig til å motta valg. Ansatte i et organisasjonsledd i Norges 
speiderforbund kan likevel ikke være medlemmer av kretsstyret eller 
valgkomiteen. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall.  
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 

 
Vedtak: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
5.2.6 Ansatte og valg for representasjon til Speidertinget § 2-5-1 

 
Knut Slettebak la fram saken på vegne av Speiderstyret.  
 
Forslag fra Speiderstyret: 
Speidertinget er forbundets øverste myndighet. Det består av speiderstyrets 
medlemmer, to valgte representanter for ansatte i et av forbundets 
organisasjonsledd,  
… 
 
Representantene for de ansatte velges foran hvert møte i speidertinget av og blant 
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de ansatte i forbundets organisasjonsledd. 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
 
Vedtak: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
5.2.7 Endring i nøkkel for antall delegater per krets/korps § 2-5-1 

 
Knut Slettebak la fram saken på vegne av Speiderstyret.  
 
Forslag fra Speiderstyret: 
... kretsledere og en valgt representant for hver påbegynte 300 medlemmer i 
kretsen, korpssjef og en representant for hver påbegynte 600 medlemmer i 
korpset, to valgte representanter for forbundets speiderforum og to valgte 
representanter for forbundets roverforum. 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
 
Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer. 1 stemte blankt. 

 
5.2.8 Ungdomskvotering § 2-5-1 

 
Knut Slettebak la fram saken på vegne av Speiderstyret.  
 
Følgende hadde ordet: 
Andreas Dørum, Hordaland krins 
Leif Egil Hegdal, Asker og Bærum krets 
Knut Slettebak, speiderstyret 
Sigurd Mo, Vesterlen krets 
Hogne Skistad, Hordaland krins 
Tone Ødegaard, Roverforum  
 
Forslag fra Speiderstyret: 
For kretser/korps som kan velge 2 eller flere representanter, skal minst 1/3 av 
representantene være 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret 
speidertinget møtes. Dersom kretsen/korpset ikke har slik(e) representant(er) 
mister kretsen/korpset denne/disse stemmene. 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
 
Vedtak: 

  Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer. 
 

5.2.9 Forberedelse av valg § 2-5-4 
 
Knut Slettebak la fram saken på vegne av Speiderstyret. 
 
Forslag fra Speiderstyret: 
§ 2-5-4 Valg 
Forberedes av valgkomite: 
− Speidersjef, visespeidersjef og fem medlemmer til speiderstyret for to år. 
− Ett medlem av lovutvalget for seks år. 
− Ett medlem av klagenemnda for seks år. 
− Fire delegater til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon for to 
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år. 
Forberedes av speiderstyret: 
− Fem medlemmer av valgkomite for to år. 
− To ordstyrere for to år. 
 
Valgbare er alle som fyller kravene til å være tillitsvalgt og har sagt seg villig til 
å motta valg. Ansatte i et organisasjonsledd i Norges speiderforbund kan likevel 
ikke inneha disse verv i speiderstyret, valgkomiteen eller representantskapet i 
Speidernes fellesorganisasjon. 
 
Det er ikke tillatt å sette frem benkeforslag ved valg forberedt av valgkomiteen. 
 
Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall. 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
 
Vedtak: 

  Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
5.3 Endring av retningslinjer (krever rent flertall) 
 

5.3.1 Endring av retningslinjer for kontingent 
 
Roald Amundsen la fram saken på vegne av Speiderstyret. Punktene som ønskes 
endret ble votert over hver for seg.  
 
Følgende hadde ordet: 
Ingeborg Engh, Sør-Trøndelag 
Peik Næsje, Follo krets 
Hilde M. Aure, Romsdal og Nordmøre krets 
Sigurd Mo, Vesterlen krets 
Per Olav Palmer Kolberg, Oslospeiderne 
Elise K. Windstad, Hålogaland krets 
Håvard Djupvik, Romerike krets 
Leif Egil Hegdal, Asker og Bærum krets 
Ragnar Pettersen, Hordaland krins 
Lars Flateby, speiderstyret 
Karen Johanne Strømstad, generalsekretær 
Roald Amundsen, speiderstyret 
Jon-Arne Nymo, Salten krets 
 
Forslag fra Hordaland krins: 
”pkt.2 annet ledd endres til: 
To medlemmer: Full forbundskontingent. 
Øvrige medlemmer i en husstand 10%,  men kontingenten kan ikke settes lavere 
enn minstekravet for grunnstøtte fra departementet.  Kontingenten forhøyes til 
nærmeste hele 10-krone.” 
 
Forslaget fra Hordaland krins falt som et resultat av at speiderstyrets innstilling 
ble vedtatt. 
 
Forslag fra Vesterlen krets: 
Speiderstyrets forslag til nye retningslinjer vedtas med unntak av pkt. 3. 
Pkt. 3 beholdes slik som det er i nåværende retningslinjer” 
 
Pkt. 3 i retningslinjene ble votert over for seg selv og speiderstyrets innstilling falt. 
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Forslag fra Speiderstyret: 
Oppsummering: 

• Retningslinjene for kontingent endres slik at forbundskontingenten 
tilfaller forbundet for medlemmer som begynner i annet halvår, og for 
medlemmer i nyopprettede speidergrupper. Disse midlene skal være med 
på å styrke forbundets bistand til gruppene blant annet ved verving og 
nystarting. 

 
• Retningslinjene for kontingent justeres slik at ingen medlemmer betaler 

mindre enn minstekravet for grunnstøtte fra departementet (pt 50 kroner) 
i kontingent uavhengig av rabattordning i forbund, krets, korps og gruppe. 
Dette gjøres ved å endre husstandsrabatten på forbundskontingenten fra 
90 til 80 prosent,  
 

• Øvrige retningslinjer for forbundskontingent justeres i tråd med dagens 
administrative rutiner for kontingentinnbetaling. 

 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
 
Vedtak: 
Punkt 2 i retningslinjene: Speiderstyrets innstilling ble vedtatt mot 33 
stemmer. 
Punkt 3 i retningslinjene: falt. 75 stemmer mot. 
Øvrige deler av: Enstemmig vedtatt. 
Vedlegg 6: Nye retningslinjer for kontingent.  

 
 

6 BUDSJETT FOR 2011 OG 2012, SAMT 
LANGTIDSBUDSJETT FOR PERIODEN 2013–2014  

 
Lars Flateby la fram saken på vegne av Speiderstyret. Endringsforslag presentert under sak 6.1 
gjelder også for sak 6.2Budsjettene ble presentert og debattert under ett og stemt over hver for 
seg. 
 

Følgende hadde ordet: 
Ingeborg Engh, Sør-Trøndelag krets 
Svein Otto Aure, Fredrikstad krets 
Peik Næsje, Follo krets 
Dagfinn Holstad, ansatt representant 
Ragnar Pettersen, Hordaland krins 
Leif Egil Hegdal, Asker og Bærum krets 
Sigurd Mo, Vesterlen krets 
Rolf Bergheim, Vesterlen krets 
Vidar Falck-Muus, Follo krets 
Sigurd Mo, Vesterlen krets 
Svein Otto Aure, Fredrikstad krets 
Ragnar Pettersen, Hordaland krins 
Vidar Falck-Muus, Follo krets 
Lars Flateby, speiderstyret 
Hanne Birte Hulløen, Grenland krets 
Håvard Djupvik, Romerike krets 
 
6.1 Budsjett 2011 
 

Henstilling fra Grenland sendes til speiderstyret uten votering: 
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Grenland krets henstiller speiderstyret om at pengene ved avhending av Ingelsrud settes 
på fond og øremerkes nasjonale speidersentre. 
 
Tilleggsforslag fra Fredrikstad krets: 
Bruke inntil 2 millioner kroner ekstra i investeringer på våre eiendommer for å ta igjen 
etterslep på vedlikehold og utvikle eiendommer raskere. 
 
Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt mot 7 stemmer, 90 stemte for. 1 blank. 

 
Endringsforslag fra Follo krets 
350 000 kr i redusert inntekt pga høstkontingenten går som økt underskudd. 

 
Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt mot 4 stemmer. 93 stemte for forslaget. 
 
Forslag fra Speiderstyret: 

 Se forslag til budsjett for 2011 i sakspapirene. 
 
 Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas. 
 

 Vedtak:  
Speiderstyrets innstilling til budsjett ble enstemmig vedtatt. 

 Vedlegg 7: Budsjett 2011 
 
6.2 Budsjett 2012 
  

Endringsforslag fra Follo krets 
350 000 kr i redusert inntekt pga høstkontingenten går som økt underskudd. 
 
Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt mot 4 stemmer. 93 stemte for forslaget. 

  
Forslag fra Speiderstyret: 

 Se forslag til budsjett for 2012 i sakspapirene. 
 

Speiderstyrets innstilling: 
 Forslaget vedtas. 
 
 Vedtak:  

Speiderstyrets innstilling til budsjett ble enstemmig vedtatt. 
 Vedlegg 8: Budsjett 2012 
 
6.3 Omprioriteringer  

 
Forslag fra Speiderstyret: 
Speiderstyret gis fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor budsjettets rammer. 

 
 Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas. 
 
Vedtak:  
Speiderstyrets innstilling ble vedtatt mot 7 stemmer. 

 
6.4 Langtidsbudsjett 2013–2014 
    

Forslag fra Speiderstyret: 
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Langtidsbudsjett for perioden 2013–2014 tas til etterretning. 
 
 Speiderstyrets innstilling: 
 Forslaget vedtas. 
 

Vedtak:  
Speiderstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 

 Vedlegg 9: Langtidsbudsjett 2013–2014. 
 
 

7 ANDRE FORSLAG 
 
Lars Flateby presenterte eiendomssakene i forkant av påvirkningstorget, der saken ble behandlet 
på ett punkt. Håvard Djupvik presenterte sak 7.2 på vegne av Romerike krets. Morten Nygård 
refererte i plenum fra diskusjonen på påvirkningstorget. Hilde M. Aure la fram endringsforslaget 
til sak 7.1.2 på vegne av Romsdal og Nordmøre krets. Sak 7.1.1, 7.1.2 og 7.2 ble debattert under ett. 
Det ble votert over sak 7.1.1 og 7.2 i sammenheng. Martin Olaisen la fram sak 7.3. 
 
Følgende hadde ordet til sak 7.1 og 7.2: 
Hilde M. Aure, Romsdal og Nordmøre krets 
Solveig Schytz, observatør på valg 
Andreas Dørum, Hordaland krins 
Lars Flateby, speiderstyret 
Peik Næsje, Follo krets 
Ingeborg Engh, Sør-Trøndelag krets 
Roald Amundsen, speiderstyret 
Håvard Djupvik, Romerike krets 
Leif Egil Hegdal 
Vidar Falck-Muus, Follo krets 
Lars Flateby, speiderstyret 
Kurt Vidar Gundersen, Vestfold krets 
Thom Lauritzen, Sørlandet krets 
Håvard Djupvik, Romerike krets 
Jan Arvid Gjeldnes, ansattrepresentant 
Svein Otto Aure, Fredrikstad krets 
Lars Flateby, speiderstyret 
 
Følgende hadde ordet til sak 7.3: 
Martin Olaisen, forslagsstiller 
Åshild Charlotte Monsø, Speiderforum 
Andreas Dørum, Hordaland krins 
Kine Løland Rege, Vesterlen krets 
 
7.1 Nasjonale eiendommer 
 

7.1.1 Avhending av Ingelsrud 
 
Forslag fra Speiderstyret: 
Speiderstyret gis fullmakt til å avhende Norges speiderforbunds eiendom 
Ingelsrud i Eidskog kommune. 

 
  Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas.  
 

Vedtak:  
Forslaget ble vedtatt med 77 stemmer.  21 stemte mot.  

 
7.1.2 Driftsmodell for nasjonale eiendommer 
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Forslag fra Speiderstyret: 
Norges speiderforbund etablerer en styringsmodell som ivaretar forvaltning og 
utvikling av nasjonale eiendommer i tråd med forbundets strategi.  
 
Styringsmodellen skal sikre profesjonell og fokusert drift av forbundets 
eiendommer etter budsjett fremlagt for- og godkjent av speiderstyret innenfor 
vedtatte rammer gitt av speidertinget. Profesjonell og fokusert drift innebærer god 
tilrettelegging for speideraktivitet, bærekraftig økonomi og en langsiktig 
driftsplan. 
 
Organisasjonen skal bestå av et eiendomsstyre, ansattressurser og et frivillig 
dugnads- og driftsmiljø, som til sammen innehar nødvendig eiendomsfaglig-, 
juridisk-, finansiell-, markedsførings-, og speiderfaglig kompetanse. Styret skal 
oppnevnes av speiderstyret og ha en representant fra speiderstyret og en fra det 
frivillige dugnads- og driftsmiljøet. Det skal rapporteres på aktivitet og økonomi til 
speidertinget. 
 
Det skal søkes å finne mest mulig hensiktsmessig økonomisk modell slik at 
ordinær eiendomsdrift er selvbærende på sikt, og det forventes en 
operasjonalisering av planene innen utgangen av 2012. 

 
  Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas.  
 

Vedtak:  
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Forslag fra Romsdal og Nordmøre: 
Følgende setning i speiderstyrets forslag erstattes med nedenstående:  
“…og det forventes en operasjonalisering av planene innen utgangen av 2012.” 
 
Fase 1 (planlegg og organisering) av driftsmodell for nasjonale eiendommer 
ferdigstilles innen Speidertinget 2012. 
 
Speidertinget ber om å få forelagt konkrete planer for fase 2 (drift og 
operasjonalisering) og fase 3 (evaluering og videre drift) på neste ordinære 
speiderting. 

 
  Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas ikke.  
 

Vedtak:  
Forslaget ble vedtatt med 50 stemmer. 47 stemmer mot, 1 blank 
stemme.  
 
Henstilling fra Nord-Trøndelag krets 
Ref.: Driftsmodell for Nasjonale eiendommer, sak 7.1.2 
Med referanse til en noe uklar konklusjon på vårt initiativ under debatten i 
forbindelse med Driftsmodellen til Nasjonale eiendommer, sak 7-1-2, vil jeg levere 
denne henstillingen på vegne av kretsen: 
 
Eiendomsstyret skal bestå av: 
- En leder, eventuelt også en nestleder 
- Omkring halvparten av medlemmene skal bestå av aktive representanter fra 
dugnadsgjenger fra forbundets eiendommer 
- En fra speiderstyret 
- En fra komité speiding 
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Eiendomsutvalget skal videre ha personer med realkompetanse innen følgende 
områder: 
- Kommunikasjon o g markedsføring 
- Byggteknisk kyndighet 
- Eventuelt andre ressurspersoner 

 
7.2 Tredalen, Solstølen og Ingelsrud – satsing på tre speidersentre  
  

Forslag fra Romerike krets: 
Norges speiderforbunds skal satse på de tre eiendommene Tredalen, Solstølen og 
Ingelsrud gjennom økt bruk og profilering samt tilpasning av stedene til forbundets 
behov. De tre speidersentrene skal ses i sammenheng og utfylle hverandre slik at 
aktiviteter spres naturlig mellom sentrene. 
 
Norges speiderforbunds sentrale arrangementer skal primært holdes på forbundets egne 
speidersentre og det skal tilrettelegges for at også kretser og grupper skal øke bruken av 
speidersentrene. 

 Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke.  
 
Vedtak:  
Forslaget falt. 21 stemte for.  
 

7.3 Endring av speiderloven 
  

Forslag 1 fra Martin Olaisen: 
Endring av vedtektene i Speidernes fellesorganisasjon: Norges speiderforbund foreslår i 
Speidernes fellesorganisasjon følgende endring av speiderloven § 1: “En speider søker sin 
tro og respekterer andres.” 

  
 Speiderstyrets innstilling: 
 Forslaget vedtas. 
 

Vedtak:  
Forslaget ble vedtatt mot 5 stemmer. 

  
Forslag 2 fra Martin Olaisen: 
Dersom forslaget om å endre speiderloven i Speidernes fellesorganisasjon faller, foreslår 
Norges speiderforbund at speiderloven forvaltes av de enkelte medlemsorganisasjoner. 

  
 Speiderstyrets innstilling: 
 Forslaget vedtas ikke. 
  

Vedtak:  
Forslaget falt. 4 stemte for forslaget. 

 
 

8 VALG 
 
Jon-Arne Nymo fra valgkomiteen presenterte kandidatene og la fram valgkomiteens innstilling. 
Kandidatene presenterte seg selv og sine prioriteringsområder.  Kandidatene var også 
tilgjengelige for spørsmål på påvirkningstorget. Lars Atle Andersen presenterte speiderstyrets 
innstilling 
 
Følgende hadde ordet:  
Sigurd Mo, Vesterlen krets 
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Peik Næsje, Follo krets 
 
8.1 Valg av speidersjef for to år 
 
 Kandidat: 

Solveig Schytz, Follo krets 
 
Valgkomiteens innstilling: 
Solveig Schytz 

 
Vedtak: 
Solveig Schytz ble valgt til speidersjef for to år ved engasjert akklamasjon. 

 
8.2 Valg av visespeidersjef for to år 
  
 Kandidat: 
 Lars Flateby, Follo krets 
 

Valgkomiteens innstilling: 
 Lars Flateby, Follo krets 
  

Vedtak:  
Lars Flateby ble valgt til visespeidersjef for to år med akklamasjon. 
 

8.3 Valg av fem medlemmer til Speiderstyret for to år 
  

Det ble holdt skriftlig valg.   Valget ble avholdt i 3 valgomganger. 
 

 Kandidater: 
Andy Hyde, Follo krets 
Håvard Otto, Sør-Trøndelag krets 
Johanne Prestegård, Sørlandet krets 
Karl Erik Onstad, Fredrikstad krets 
Monica Hägglund Langen, Hedmark krets 
Roald Amundsen, Hålogaland krets 
 
Valgkomiteens innstilling: 
Håvard Otto, Sør-Trøndelag krets 
Johanne Prestegård, Sørlandet krets 
Karl Erik Onstad, Fredrikstad krets 
Monica Hägglund Langen, Hedmark krets 
Roald Amundsen, Hålogaland krets 
 
Vedtak:  
Det nye Speiderstyret (i den rekkefølge de ble valgt):  
Håvard Otto (69 stemmer i første valgomgang) 
Johanne Prestegård (51 stemmer i første valgomgang) 
Monica Hägglund Langen (74 stemmer i andre valgomgang) 
Roald Amundsen (57 stemmer i andre valgomgang) 
Karl Erik Onstad (60 stemmer i tredje valgomgang) 

 

8.4 Valg av ett medlem til Lovutvalget for seks år 
 
 Kandidater: 
 Christen Larsen, Hordaland krins 

Valgkomiteens innstilling: 
 Christen Larsen, Hordaland krins 



Norges speiderforbund – Speidertinget 2010             -- Protokoll --               Lyngdal, 29.-31. oktober 2010 Side 20 av 25 

  
Vedtak:  
Christen Larsen ble valgt til Lovutvalget for seks år ved akklamasjon.  

 
8.5 Valg av ett medlem til Klageutvalget for seks år 

 
 Kandidater: 

 Gry W. Grimsrud, Asker og Bærum krets 
 

Valgkomiteens innstilling: 
 Gry W. Grimsrud, Asker og Bærum krets 
  

Vedtak:  
Gry W. Grimsrud ble valgt til Klageutvalget for seks år ved akklamasjon. 

 
8.6 Valg av fire representanter for to år til representantskapet i  

Speidernes fellesorganisasjon 
   
 Kandidater: 

Hanne Mette Lundberg, Hedmark krets 
Lars Atle Andersen, Vesterlen krets 
Marianne Knudsen, Østre Østfold krets og Frikirkens speiderkorps 
Martin Olaisen, Follo krets 

Valgkomiteens innstilling: 
Hanne Mette Lundberg, Hedmark krets 
Lars Atle Andersen, Vesterlen krets 
Marianne Knudsen, Østre Østfold krets og Frikirkens speiderkorps 
Martin Olaisen, Follo krets 

Vedtak:  
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 

8.7 Valg av to ordstyrere for Speidertinget 2010 
  

Speiderstyrets innstilling: 
Ingrid Nordbø, Vesterlen krets 
Peik Næsje, Follo krets 
 
 Vedtak:  
Ingrid Nordbø og Peik Næsje ble ved akklamasjon valgt til 
ordstyrere for Speidertinget 2012.  
  

8.8 Valg av fem medlemmer til valgkomiteen for Speidertinget 2012 
 
 Speiderstyrets innstilling: 

Anna Røed, Oslospeiderne 
Jon-Arne Nymo, Salten krets 
Knut Slettebak, Vesterlen krets 
Martin Olaisen, Follo krets 
Marianne Knudsen, Østre Østfold krets 

Vedtak:  
Speiderstyret innstilling godkjent ved akklamasjon. 

 
8.9 Valg av revisor for to år 
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 Speiderstyrets innstilling: 
 Statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland, BDO 
 
 Vedtak:  

Statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland, BDO ble valgt som forbundets 
revisor for to nye år ved akklamasjon.  

 
8.10 Valg av representant til generalforsamlingen i Speider-Sport AL for  

2011 og 2012 
 
 Speiderstyrets innstilling: 

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

 
 Vedtak: 

Speiderstyrets innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 

 
9 ÅPENT FORUM 
 

9.1 Henstillinger  
 
Henstillinger til speiderstyret for oppfølging i neste styreperiode. 
 

Henstilling fra Dagfinn Holstad 
Jeg henstiller speiderstyret å fremme forslag om et religionsnøytralt speiderløfte til neste 
speiderting i 2012. 
 
Vedtak: 
Speidertinget sluttet seg til henstillingen mot 35 stemmer. 
 
Henstilling fra Vesterlen krets ved Sigurd Mo 
Speiderstyret henstilles til å utrede retningslinjer for grupper, krets og korps sine 
holdninger til speiderbevegelsens holdninger til økonomi. Hvordan forholder vi oss til 
spørsmålet “En speider er nøysom og prøver å klare seg selv” i forhold til 
gruppe/krets/korps´ behov for inntekter? Blir det et etisk dilemma når fokuset på inntekt 
til enheten blir større enn idealene. 
 
Vedtak: 
Henstillingen falt. 20 stemte for. 
 
Henstilling fra Hogne Skistad Nordvik 
Forsikringsavtalen som dekker speidere på vei til, under og på vei hjem fra 
speiderarrangementer dekker i dag ikke fjellklatring. Fjellklatring er en relativt normal 
speideraktivitet. Jeg vil med dette foreslå at speidertinget henstiller speiderstyret om å få 
klatring inn som en forsikret aktivitet. Samtidig vil jeg gjerne ha en avklaring på hva som 
defineres som ekstremsport av forsikringsselskapet. Eksempelvis: Tårn surret sammen av 
rajer og sisaltau og klatring i slike. Eller karuseller surret sammen på samme måten. 
 
Vedtak: 
Speidertinget sluttet seg enstemmig til henstillingen. 
 
Henstilling fra Hogne Skistad Nordvik 
På vegne av mine speidere vil jeg henstille om at forsidebildet på “Min speiderlogg” for 
vandrere endres ved anledning. Speiderne reagerer på at: 1) Jenten som klatrer bruker 
ikke hjelm, 2) tauet hun bruker er svært slitt, 3) tauet ser ikke ut som om er beregnet for 
fjellklatring. 
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Vedtak: 
Speidertinget sluttet seg til henstillingen mot 1 stemme. 6 blanke. 
 
Henstilling fra Metodistkirkens speiderkorps og Fredrikstad krets ved Svein 
Otto Aure 
Booking-system for speiderhytter: Vi ønsker at forbundet skal presentere nettløsning for 
presentasjon og booking av speiderhytter i Norge. Må kunne brukes av grupper, kretser og 
forbund. Løsning bør være klar for brukere i løpet av første halvår 2011. 
 
Vedtak: 
Speidertinget sluttet seg til henstillingen mot 5 stemmer. 
 
Henstilling fra Jon Anders Fløistad 
Forslag om gjeninnføring av den gamle speiderskjorta, eventuelt innføring av ny skjorte 
med tilsvarende egenskaper og kvalitet, enten som en erstatning til eller et alternativ til 
den nåværende speiderskjorten. Dette er begrunnet i retningslinjer for speiderdrakt 1.2: 
“Speiderdrakten skal være et enkelt og praktisk tur- og møteantrekk”, noe mange kan 
bekrefte at den nye speiderskjorten ikke er. Henviser også til retningslinjer om 
speiderdrakten 1.1: “Hensikten med speiderdrakten er: Identitet […] synlighet […] likhet 
[…]”. Dette oppfylles ikke når mange speidere unnlater å bruke skjorta fordi den er 
upraktisk i - og ikke tåler bruk. Se også retningslinjer om speiderdrakten 1.3: 
“Speiderdrakten bør brukes når en eller flere enheter opptrer offentlig”. Dette faller 
tilbake på 1.1. 
 
Vedtak: 
Speidertinget sluttet seg til henstillingen mot 29 stemmer. 
 
Henstilling fra Vesterlen krets ved Rolf Christian Bergheim 
Presisering av forretningsordenen til speiderting for senere ting. Speiderstyret bes 
klargjøre og ordlegge punkt 6 slik at den ikke kan tolkes på flere måter og vi har en klar 
ordning for å gjennomføre valg. 
 
Vedtak: 
Speidertinget sluttet seg enstemmig til henstillingen. 
 
Henstilling fra Vesterlen krets ved Rolf Christian Bergheim 
Synliggjøring av delegater under 26 år. Vi ønsker at ved neste speiderting tydelig merker 
alle delegater under 26 år på delegatlisten og ikke bare de som har blitt valgt inn på en 
kvoteringsplass. Dette for klart å vise til alle som leser sakspapirene hvor mange under 26 
år som har blitt valgt inn.  
 
Vedtak: 
Speidertinget sluttet seg enstemmig til henstillingen. 
 
Henstilling fra Romsdal og Nordmøre ved Hilde M. Aure 
Speiderstyret henstilles om at budsjett og regnskap fremstilles etter samme 
hovedinndeling og at speiderstyrets eventuelle bruk av omdisponeringsfullmakt 
fremkommer i regnskapet. 
 
Vedtak: 
Speidertinget sluttet seg enstemmig til henstillingen. 
 
Henstilling fra Nord-Trøndelag krets ved Arnt J. Øvreness 
Komité Speiding (KS) utvider sin komité slik at alle Regionale kurskoordinatorer, 
Nettverkskoordinatorer og et Roverutvalg blir organisatorisk tilknyttet / medlemmer. 
Vi har forståelse for at forslaget møter motbør allerede fra i dag. Det har sammenheng 
med at ideen ikke er markedsført på samme måte som flere av forslagene vi har vært 
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igjennom denne helgen. Det er svært få som i dette øyeblikk aner konturene av noe som 
kan utvikle seg til å vitalisere norsk speiding. 
Vi er klar over at flere synes det kan bli mye å gjøre. Det er i ettertid alltid knyttet god 
humor til mye arbeid. Tenk bare på Landsleirene. Den hårete visjonen er at speidingens 
ide får gjennomsyre tankene til alle involverte og slik bidra til en gryende nysgjerrighet på 
nye muligheter. 
Det handler om å koordinere viktige elementer i ledertreningen, det handler om å dele 
erfaringer med miljøer fra andre kanter av landet, det handler om å bli kjent med 
ressurser som en utvidet komité kan koordinere og forvalte, og det handler om å bli bedre 
kjent med engasjerte medlemmer fra forskjellige miljøer. 
Vi ser at flere strategiske elementer kan forvaltes i denne organisasjonsformen, og bidra til 
at ledertrenere i regionene implementerer flere av tiltakene som er nevnt i 
gjennomføringen av sine kurstilbud. 
Speidermetoden handler ikke bare om hva vi gjør, men likeså mye om hvordan vi 
gjennomfører vårt arbeid i organisasjonen. Ved å invitere til å ha spredning i både alder 
og enhetstilhørighet på kursene, vil gjennomføringen i regionene bidra til å bygge 
relasjoner som våre ledere kan ha gjensidig nytte av i mange sammenhenger. 
Dette siste er viktig. Her handler det over tid om å rekruttere medlemmer som er villige til 
å stille til valg, for på den måten å påvirke organisasjonen gjennom sine erfaringer fra 
miljøer som er gjennomsyret av speiderideen. 
Et nytt utvalg, Roverutvalg, er tatt med i henstillingsteksten. Det er gjort fordi det kan 
være smart å ha med seg (kreative) rovere i denne komiteen 
Det er to veier til suksess: I denne sammenhengen den speiderpolitiske veien og den 
speiderfaglige veien. 
 
Vedtak: 
Henstillingen falt.  10 blanke.  50 mot. 
 
Henstilling fra Speider- og Roverforum 2010 
Vedrørende endring av grunnregler og lover for Norges speiderforbund. Speider- og 
Roverforum ønsker med dette å henstille til speiderstyret å fremlegge endring av 
grunnregler og lover for Norges speiderforbund. Det er § 2-5-2 angående utsending av 
saksdokumenter til speidertinget som ønskes endret.  
Nåværende punkt (§ 2-5-2): Speidertinget har ordinært møte hvert annet år. 
Saksdokumenter og saksliste sendes tingets medlemmer minst fire uker før møtet, 
lovforslag minst to måneder før møtet. 
Følgende endring foreslås: Speidertinget har ordinært møte hvert annet år. 
Saksdokumenter og saksliste sendes tingets medlemmer minst seks uker før møtet, 
lovforslag minst to måneder før møtet. 
Begrunnelsen for endring: På siste Speider- og Roverforaene har saksdokumenter til 
speidertinget kommet kun få dager før disse avholdes. I likhet med delegater til 
speidertinget, trenger også delegatene til Speider- og Roverforum tid til å sette seg 
grundig inn i saksdokumentene i forkant av saksbehandlingen. Før foraene avholdes må 
prosjektgruppene få tilstrekkelig med tid til å sette seg inn i saksdokumentene. Ut ifra 
disse skal prosjektgruppene plukke ut de mest aktuelle sakene for sitt forum, og det er da 
viktig at disse er grundig gjennomgått før utvelgelse. Det at sakene blir korrekt fremlagt 
og gjennomgått på foraene er også av viktighet for å få en saklig og effektiv diskusjon. 
Speidertinget vil da få de unges meninger om flere saker på en mer korrekt måte. 
  
Vedtak: 
Speidertinget sluttet seg til henstillingen.  4 blanke. 
 

10 ORIENTERINGER 
 

10.1 Saker fra Speiderforum 2010  
 
Dennis Brodin og Åshild Charlotte Monsø la frem orienteringene på vegne av Speiderforum. 
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Vedlegg 10: Protokoll fra Speiderforum  
 
 

10.2 Saker fra Roverforum 2010 
 
Tone Ødegard og Vidar Nyløkken Hagen la frem orienteringene på vegne av Roverforum. 
Vedlegg 11: Protokoll fra Roverforum  
 
 

10.3  Status i Norges speiderforbund pr. dato 
 
Speidersjef Lars Atle Andersen orienterte i sin åpningstale om status i Norges 
speiderforbund.  
 
 

10.4  Orientering om landsleir 2013 
 
Leirsjef Ingrid Nordbø informerte om landsleiren i Rogaland 6.-13. juli 2013.  
 
 

10.5  Orienteringer om verdensjamboreen 2011 
 
Jon-Arne Nymo i den norske kontingentledelsen orienterte om verdensjamboreen i Sverige 2011.  
 
10.6 Orientering om Speidermuseet 
 
Carsten H. Pihl orienterte om Speidermuseet. 

 
Speidertingets åpning 
Speidere fra 1. Lyngdal speidergruppe i Sørlandet krets deltok. Flaggborg.  Speidersjefen 
holdt åpningstale. 
 

Speidertingets avslutning 
Speidersjefen holdt avslutningstale og takket møteledere, referenter, avtroppende 
styremedlemmer og teknisk arrangør. Flagginnrulling, speiderbønn og valgspråk. 
 

Hilsninger til Speidertinget  
� Hilsen fra Ingunn Foss, ordfører i Lyngdal 
� Åpningsforedrag av Steinar J. Olsen, daglig leder i Stormberg 
� Hilsen fra Anne Sjømæling, landssjef for Norges KFUK-KFUM-speidere 
� Hilsen fra Gunhild Grande Stærk, styremedlem i Landrådet for Norges barne- og 

ungdomsorganisasjoner (LNU) 
� Hilsen fra Egil Hultin, styremedlem i St. Georgs Gildene i Norge 
� Hilsen fra Ingrid Prestetun, Flykninghjelpen. 
 

Utdeling av Sølvulven til: 
Tore Arnesen (ikke til stede) 
Svein Otto Aure 
Karen Johanne Strømstad 
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Møteledere: 
 
 
________________________  __________________________  
 Ingrid Nordbø     Bjørn Harald Hamre 
 
 
Referenter: 
 
 
_________________     ___________________  ____________________ 
         Bodil Tærud Day            Ingrid Stene      Kjell Tybring Andresen  
    
 
Valgt av Speidertinget 2010 til å underskrive protokollen: 
 
 
________________________  __________________________  
 Åshild Charlotte Monsø   Arnt Elias Nakkestad    
 
 
Vedlegg til protokollen: 
 
1. Liste over godkjente representanter 
2. Forretningsorden for Speidertinget 2010 
3. Årsrapport 2008-2009 
4. Mål for de strategiske områdene for 2012 og tiltak for 2011–2012. 
5. Norges speiderforbunds lover, oppdatert  
6.  Nye retningslinjer for kontingent 
7.  Budsjett 2011 
8. Budsjett 2012  
9. Langtidsbudsjett 2013–2014 
10.  Protokoll fra Speiderforum 
11. Protokoll fra Roverforum 


