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Speiding er...
Speiding består av mange ulike elementer. Hvert og et av dem kan vi 

finne igjen både i andre fritidsaktiviteter og ellers i samfunnet. Men 

det er kombinasjonen av disse elementene som gjør det til speiding, 

og som bidrar til å gjøre speiderbevegelsen til verdens største barne- 

og ungdomsorganisasjon. Sentralt i det norske speiderarbeidet står 

vennskap, samarbeid, opplevelser og friluftsliv.

 

Det er ikke bare barn og unge som er medlemmer. Speidere finnes i alle aldre! 

Mange er speidere nesten hele livet, og det å være speider blir en livsstil.

Speideren er e t  sted hvor man kan være seg se lv, 
gjøre l i t t  anner ledes t ing,  få mange nye venner,  masse 
fantast iske oppleve lser.  Og man får mye er far ing man 
kan bruke,  i kke bare på spe ideren,  men i  hverdagen! 
Man lærer å være se lvstendig og å ta sine egne valg , 
lærer å ta vare på seg se lv,  og ikke minst av a l t,  man 
har de t fantast isk gøy!

Er ik ( 16 )
 
På vår facebookside ba vi speiderne om å beskrive hva 

speiding er for dem, og på de neste sidene kan du lese 

noen av de mange svarene vi fikk.
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Speiding er for meg ek te vennskap!
Julie Alexandra ( 16 ) 

Speiding er oppleve lser.
Car l-Freder ic (2 1 )

Speideren er den mest a lls idige barne- og ungdoms- 
(og voksen-) organisasjonen i  Norge og verden!

Pe t ter (43) 

Speiding er å lære å være en de l av verden og hvordan 
v i  kan ta vare på den og a lle dem som lever i  den.

Rebekka ( 19 ) 

Speiding er en f in måte å skaffe seg venner på og være 
sosia l  når man e llers er ensom (slik  var de t for meg ) . 

Spe iding er så mye, de t kan egent lig ikke sies med ord. 
Man må oppleve de t for å skjønne de t,  mener nå jeg.

Kaja ( 19 )
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Norges speiderforbund er i vekst

Målbevisst legger vi stein på stein og får flere medlemmer. Flere som får oppleve gledene og 
utfordringene knyttet til å drive speiding, flere som får vokse og utvikle seg som mennesker. 
Flere til å løse oppgavene og til å nå målene vi setter oss.

Men vekst er mye mer enn å bli flere. Vårt formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til 
å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven.  

Å utvikle seg er å strekke seg. 

Dermed er vekst et sentralt begrep, uansett hvor du er i Norges speiderforbund – enten du er 
småspeider, patruljefører eller rover – troppsassistent, kretsleder eller speidersjef.

Å legge til rette for at alle får vokse og strekke seg er en av våre viktigste lederoppgaver.  
Hva innebærer vekst i Norges speiderforbund?

Å vokse som menneske
Gjennom hele livet møter vi på nye utfordringer. Disse lærer vi av, ofte uten å tenke noe særlig 
over det. Men av og til er vi mer bevisste på at det skjer: «Jeg vokste på den erfaringen,» sier vi 
gjerne. Det betyr ofte at vi har vært gjennom en spesiell opplevelse, som regel noe som krevde 
noe av oss, satte oss på prøve. Kanskje var det knyttet til noe vanskelig, kanskje noe trist eller 
skremmende. Å konkludere med at det har gitt oss ny lærdom, en ny erfaring eller et nytt 
perspektiv på noe gjør at vi evner å evaluere det vi har opplevd, og å se at det har gitt oss noe. 
Dessuten gjør det at vi kanskje er bedre forberedt på liknende opplevelser senere.

Å vokse  som leder
Speidere lærer tidlig å lede andre. I speideren legger vi stein på stein til erfaringene og 
kunnskapen som gjør oss bedre forberedt på stadig nye lederoppgaver. Lederoppgavene vi møter 
i vår speidertid er mange og uendelig varierte. Noen forbereder vi godt og i lang tid, andre må vi 
ta på sparket. Alle oppgavene løser vi ved å bruke de erfaringene vi har gjort tidligere.  Av og til 
er vi fornøyde med resultatene, andre ganger ikke. Men uansett kan vi lære noe av erfaringen og 
være enda bedre rustet neste gang – altså vokser vi som ledere. 

Å vokse som organisasjon
En organisasjon er i vekst når den får flere medlemmer. Men det er også andre måter for 
en organisasjon å vokse på. Å vokse er å være i bevegelse. Fra de første speiderne startet 
sin aktivitet her i landet for omtrent hundre år siden og fram til i dag, har speiderarbeidet 
utviklet seg i takt med tiden. Kjernen i speiderarbeidet er fremdeles den samme, men de som 
er speidere i dag bruker også ny teknologi og ny kunnskap på turer og møter og på leir. I en 
organisasjon for og med barn og unge har vi de beste forutsetningene for slik vekst.
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Nøkkeltall
Medlemmer og grupper Deltakelse på kurs og leire

Antall medlemmer:

2008: 
Antall registrerte: 19 531
Antall betalende: 18 772
2009: 
Antall registrerte: 19 829
Antall betalende: 18 244

Aktive grupper
2008: 
574 aktive grupper,  
hvorav 23 sjøspeidergrupper
2009: 
573 aktive grupper,  
hvorav 23 sjøspeidergrupper 

Grupper med flere enn 50  
medlemmer (mål for 2016)
2008: 143 grupper 
2009: 151 grupper 

Nye grupper
2008: 4 nye grupper
2009: 5 nye grupper

Grupper som deltok  
i Speideraksjonen 
2008: 205 grupper 
2009: 207 grupper 

Antall deltakere på nasjonale kurs og 
arrangementer (unntatt landsleir)

2008: 4 900 deltakere 
2009: 5 000 deltakere 

Frivillig stab på alle kurs og arrangementer 
kommer i tillegg.

Antall deltakere på Lederløft 
2008: 252 deltok på Lederløft
2009: 231 deltok på Lederløft

Landsleiren Utopia i 2009
Antall grupper 
329 speidergrupper

Antall deltakere 
Totalt 7 562 speidere og speiderledere var med 
på landsleiren i 2009. Av disse utgjorde 490 
leirstaben. 116 KFUK-KFUM-speidere deltok, 
og 492 deltakere kom fra andre land for å være 
med. 

Antall ledere på kurs (Ut-i-versitetet)
Totalt 461 ledere deltok på kurs i løpet av 
leiruka. 223 timer fordelt på 56 kurs ble 
gjennomført. Dette ga totalt 3 146 kurstimer for 
kursdeltakerne

Antall utenlandske deltakere
492 utenlandske deltakere deltok på 
landsleiren 2009

Antall speidere som har fått speidersjefens topputmerkelse

Vandrere: 
2008: 10 vandrere
2009: 11 vandrere

Stifinnere:
2008: 14 stifinnere
2009: 15 stifinnere
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Visste du at...
Deltakelse på kurs og leire Merker

34

274

7 000

141 000

51 570

4 600

2 400

Antall land representert på Utopia. Speiderne kom 
fra land som Danmark, Sverige, Finland, Skottland, 
England, Aserbajdsjan, USA, Ukraina, Polen, 
Pakistan, Malawi og Kina.

Antall norske speidere på leir i utlandet i 2008. 
Disse reiste på besøk til blant annet England, 
Finland, Sveits, Aserbajdsjan, Danmark, Sverige, 
Litauen og Irland.

Antall kilometer speiderne fra fire grupper i Norge 
reiste for å delta på leir i Aserbajdsjan i 2008. 

Antall dugnadstimer på landsleiren 
Utopia. Leirkomite, stab og ledere for alle 
speidergruppene som deltok la ned totalt ca. 
141 000 dugnadstimer = 5 875 døgn  = ca. 16 år.

Antall speidermøter i Norges 
speiderforbund i løpet av et år. (i alle 
grupper over hele landet)

Antall speiderturer i Norges speiderforbund i 
løpet av et år. (små og store turer med overnatting)

Antall dugnadstimer i en gjennomsnittlig 
speidergruppe i løpet av ett år. (planlegging, 
møter, turer og sommerleir)

Antall programmerker og 
fordypningsmerker bestilt fra  
Alltid Beredt-butikken

2008: 
8 710 programmerker
23 257 fordypningsmerker
31 967 merker totalt.

Topp tre programmerker 2008: 
1 113 Jeg er beredt, stifinner
849 Friluftsliv, småspeider 
741 Vennskap, småspeider 

Topp tre fordypningsmerker 2008: 
1 583 Kniv
1 106 Primitiv mat, småspeider
893 Livline

2009: 
7 757 programmerker
22 380 fordypningsmerker
30 137 merker totalt. 

Topp tre programmerker 2009:
828 Jeg er beredt, småspeider
641 Friluftsliv, småspeider
634 Vennskap, småspeider

Topp tre fordypningsmerker 2009: 
1 557 Kniv
1 061 Førstehjelp, speidermerke
1 057 Orientering

Rovere:
2008: 1 rover
2009: 5 rovere
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Norges speiderforbund har lagt bak seg en aktiv toårsperiode. Fokuset har vært på 
strategisk plan, inkludert arbeid med eiendommer og landsleir. For speiderstyret har det 
i perioden vært viktig med åpne prosesser og etablering av møteplasser for strategiske 
diskusjoner. 

Hver uke legges det ned tusenvis av dugnadstimer blant ledere landet rundt for at barn og 
unge skal få oppleve spennende speiding med fokus på gode verdier og trygge rammer. 

Speiderstyret ønsker å takke alle som år etter år legger ned en utrettelig innsats for å 
tilby våre medlemmer opplevelser, utvikling og eventyr.

Strategisk plan
Norges speiderforbunds strategiske plan er etablert for årene 2006-2016. Planen tar 
utgangspunkt i vår formålsparagraf, og fokuserer videre på tre strategiske områder for 
perioden:
•	Lederkvalitet
•	Vekst
•	Samfunnsansvar

Styrets evaluering av arbeidet på de tre satsingsområdene i perioden tar utgangspunkt i 
speidermetoden «tre positive ting (+) og en utfordring (∆)».

Styrets beretning for 2008-2009

Speiderstyret valgt på Speidertinget i 2008: Fra venstre: Lars Atle Andersen (speidersjef), Lars Flateby, Knut Slettebak,  Roald Amundsen, Elise Nordskag og Marit Engdal. Visespeidersjef Heidi Jannicke Andersen var ikke til stede da bildet ble tatt.  

Foto: Norges speiderforbund
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Styrets evaluering:

+ Under landsleiren leverte  
Ut-i-versitetet en imponerende 
mengde kurs

+ Lederløft har blitt en vellykket 
arena som inspirerer og gir påfyll

+ Mentorprogrammet for unge 
jenter bærer frukter, og 
deltakerne markerer seg i 
forbundet

∆	 Vi må sørge for at alle våre ledere 
har tilgang på lederkurs, og at en 
større andel deltar på disse.

Lederkvalitet
Lederkvalitet i Norges speiderforbund handler om den 
speideropplevelsen som hvert enkelt medlem får, men 
også om vår opplæring av ledere og den systematikken 
vi bruker i våre speidergrupper til kontinuerlig utvikling. 
Speiderstyret opplever at vi leverer mange og gode 
lederkurs på store arrangementer som landsleir og 
Lederløft, men at det ellers er store variasjoner i tilbud 
og etterspørsel rundt omkring i landet. Det gjør at det 
blir aktuelt å se på nye måter å sikre et minimum av 
kunnskap, for eksempel gjennom nettbaserte kurs eller 
annen organisering av ledertreningen i NSF. 
Når det gjelder arbeidet i gruppene er speiderstyret 
overbevist om at en motiverende, støttende og 
inspirerende gruppeledelse er nøkkelen til suksess, og 
vil fortsette dette fokuset. 

Foto: Erlend Koppergård

Foto: Håkon Broder LundFoto: Maja Brenna
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Styrets evaluering:

+ Flere og flere grupper 
deltar i Speideraksjonen. 
Samarbeidet med 
Flyktninghjelpen hever 
standarden på aksjonen.

+ Mangfoldarbeidet vårt 
bærer frukter. Nye 
gruppeinitiativ, eget 
mangfoldshefte og mye 
publisitet

+ Miljøengasjementet 
vårt har blitt lagt merke 
til både hos LNU og 
verdensorganisasjonene

∆	Vi trenger aktiviteter 
og grep som er enkle å 
implementere på lokalplan

Vekst
Medlemsnedgangen i Norges speiderforbund har stoppet, 
og vi er nå inne i en periode med økende medlemstall. De 
variasjonene vi har sett i strategiperioden er i stor grad 
knyttet til medlemshåndtering og fakturering. I en periode 
med mye fokus på omlegging av medlemssystemet fikk vi 
etterslep på fakturering, og det ga noe utslag mht. antall 
betalende i medlemsstatistikken. 

Speiderstyret opplever at kretser og korps har fokus på 
vekst og ser det strategiske aspektet i å være en aktør med 
betydelig størrelse. Likevel er det svært ulikt når det gjelder 
suksessrate i de ulike kretsene og korpsene. Generelt ser 
vi at en inspirerende og aktiv ledelse bidrar vesentlig til 
sannsynligheten for suksess.

Av trender kan vi peke på:
•	Antall grupper, kretser og korps med vekst har vært 

økende i strategiperioden.
•	Vi får flere store grupper (med flere enn 50 medlemmer), 

men også færre middels store speidergrupper.
•	De dominerende gruppene med mer enn 100 medlemmer 

er preget av en spesiell tilknytning (sjøspeidere, korps osv.) 
og en sterk gruppekultur.

•	Grupper med bevisst fokus og ambisjoner rundt vekst 
lykkes i stor grad.

Samfunnsansvar
Norges speiderforbund sitt samfunnsansvar omfatter 
områdene miljø, mangfold, godtørn (bidrag i nærmiljøet) 
og global. Vi blir stadig mer synlige for omverdenen. 
Orienteringskart for lokalsamfunnet, sommerleire for ikke-
speidere og Speiderboka er eksempler på tiltak fra gruppe, 
krets og forbund som har blitt lagt merke til eksternt.
 
Våre samarbeidspartnere er de beste på sine områder 
innenfor samfunnsansvar. Vi markerer vårt internasjonale 
engasjement gjennom samarbeidet med Flyktninghjelpen, og 
vi ser at de midlene vi samler inn blir benyttet på best mulig 
måte. Samarbeidet bidrar også med viktig synliggjøring av 
ulike menneskers situasjon og et sterkt solidaritetsfokus. 
I Stormberg har vi en partner med en tydelig verdiprofil som 
vil hjelpe oss og inspirere oss til videre satsing innenfor 
området samfunnsansvar.
 
En av våre viktigste utfordringer framover er at mange 
speidergrupper oppfatter samfunnsansvar som et område 
som er lite håndfast og uten de enkle, lokale eksemplene. 

Styrets evaluering:

+ Kretser og korps har et 
aktivt forhold til vekst

+ Medlemssystemet er 
oppdatert og bør medføre 
langt enklere rapportering

+ Medlemsnedgangen er 
stoppet, og kurvene peker 
oppover

∆	 Vi trenger et aktivt forhold 
til lederrekruttering og 
fornyelse

0
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20000
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Betalende Registrerte

Medlemsutvikling i strategiperioden

2007 2008 2009
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Antall medieoppslag har økt fra 
2008 til 2009. Landsleiren i 2009 
er en vesentlig årsak til dette, 
men selv om oppslag knyttet 
til landsleiren trekkes fra, har 
antall oppslag økt i perioden. 

Dette vil være et av fokusområdene fremover, i tillegg til 
sentrale områder som Speideraksjonen, beredskapsarbeidet 
og vårt nord-sør-samarbeid.

Synlighet
Norges speiderforbund er i ferd med å bli en mer synlig 
organisasjon. Antall oppslag i media øker stadig, og 
vi blir oftere kontaktet av pressen selv. De fleste av 
presseoppslagene er resultatet av proaktivt arbeid på 
gruppeplan, men forbundets synlighetsstrategi og aktive 
arbeid overfor media  har også resultert i mange gode 
oppslag. 

Noen synlighets-suksesser:
•	Den nye Speiderboka har fått positiv omtale i en rekke 

media og solgt godt også eksternt
•	Kalendersalget økte fra ca. 7 000 per år til 20 000 i 2009 

etter en kampanjeinnsats
•	H.K.H. Kronprinsessens besøk på NM i speiding i 2008 ga 

mange oppslag

Medieoppslag (papir- og nettaviser) i perioden:

Kvartal 1 2 3 4 Totalt

Norges speiderforbund 2009 91 407 482 172 1152

Norges speiderforbund 2008 86 299 99 164 648

Speiding generelt 36 133 29 25 223
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Landsleir - Vårt viktigste strategiske virkemiddel
Landsleiren er vårt største enkeltarrangement i en fireårs 
periode. Et slikt arrangement er en stor mulighet til 
strategisk utvikling, og mandatene til en landsleirkomite 
henger derfor nøye sammen med strategisk plan. 
Landsleiren Utopia ble arrangert 4.-11.juli 2009 i Åndalsnes, 
og totalt deltok ca. 7 600 speidere, rovere og ledere. 

Landsleiren hadde en tydelig profil, og fokuserte på den 
grønne tråden. Miljø og samfunnsengasjement ble tydelig 
kommunisert fra landsleiren. Det ble avholdt viktige 
symbolarrangement som energikamp og miljøkonferanse. 
Likevel ser vi at vi på framtidige landsleire i langt større 
grad må fokusere på avfallsreduksjon, slik at vi tydelig viser 
miljøengasjement også på dette praktiske planet.
En ung rover - Poffa - var leirens kommunikasjonsprofil, og 
la jevnlig ut videosnutter i forkant av leiren. Det ga en helt 
annen form for kommunikasjon med hovedmålgruppen enn 
vi har hatt tidligere. 

Stabsbehov er et tilbakevendende tema for landsleirer, og 
bruken av «gruppebidraget» reduserte stabsbehovet og 
synliggjorde den store bredden og mangfoldet speider-Norge 
representerer. Roverleiren var også en stor suksess, men 
i framtiden kan denne også utnyttes med en «godtørn»-
aktivitet til nytte for resten av leiren.

Totalt sett oppsummerer speiderstyret Utopia som en 
landsleir med god stemning, ingen alvorlige hendelser, samt 
imponerte samarbeidspartnere!

Styrets evaluering:

+ Et videreutviklet 
ambassadørkonsept 
som bygger opp om vår 
organisasjonsstruktur

+ En stor roverleir som 
ga et løft til denne 
aldersgruppen

+ Kommunikasjons-
konseptet Poffa som helt 
klart traff målgruppen

∆	 Framtidig organisering 
av leire som krever mer 
og mer profesjonalitet og 
tidsbruk.

Foto: Morten Ødegaard
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Samarbeid med andre
Perioden har vært preget av alliansebygging og utvikling gjennom samarbeid. Delekulturen 
preger vårt arbeid, og vi opplever at vi vokser gjennom å bidra til andres suksess. Som 
eksempler på dette kan det nevnes:
•	Innføring av felles NM i speiding for begge speiderforbund i Norge
•	Felles arbeid rundt, og innføring av politiattest i Speidernes fellesorganisasjon
•	Felles satsning i Speidernes fellesorganisasjon på beredskapsgrupper
•	Samarbeidsavtale med Stormberg
•	Nordisk glød for å satse på Norges speiderforbund sitt medlemssystem og bidra til å 

videreutvikle dette. Medlemssystemet er basert på åpen kildekode, og gir store muligheter for 
positive samarbeidseffekter

•	Norges speiderforbund som sentral aktør i Frivillighet Norge, FRIFO, LNU og Grønn Hverdag
•	Et fortsatt nært og godt samarbeid med Flyktninghjelpen

Eiendommer
Speidertinget 2008 vedtok at Norges speiderforbund skulle satse på inntil tre nasjonale 
eiendommer. Speiderstyret har jobbet med avhendingsløsninger for resterende eiendommer, 
og et betydelig arbeid har vært lagt ned av en egen prosjektgruppe for å evaluere de tre 
gjenværende eiendommene.

Økonomi
Norges speiderforbund har en god økonomisk ryggrad. Likevel ser vi at toårsperioden har bydd 
på utfordringer. Den økonomiske krisen i verden påvirket også vårt sikringsfond og dermed 
vår handlefrihet, og omlegging av avskrivninger gjorde situasjonen enda strammere. Norges 
speiderforbund tok flere strategiske grep for å sikre vår finansielle situasjon, noe som bidro til gode 
bunnlinjer i 2009. I tillegg resulterte landsleiren i et godt overskudd, noe som er resultatet av god 
budsjettkontroll, ingen hendelser som utløste sikkerhetsmarginen og et svært godt deltakerantall.

Veien videre
Speiderstyret opplever at vi har beveget oss et godt steg videre innenfor våre strategiske 
områder i 2008 og 2009. Strategien er godt kjent i forbundet, ikke minst på grunn av fokuset 
gjennom Frifond-tildelinger og deling av suksesshistorier. For den neste to års perioden mener 
speiderstyret at det er viktig å bygge videre på de suksessene som nå er på plass. Samtidig er 
det viktig med en grundig evaluering av strategiplanen så langt, og en første vurdering av hvor 
fokuset skal ligge etter 2016. Av konkrete aktiviteter er det viktig å sørge for grep og økt fokus i 
forbindelse med ledertrening og program. 

Lars Atle Andersen
Styreleder/Speidersjef

Roald Amundsen
Styremedlem

Heidi Jannicke Andersen
Visespeidersjef

Knut Slettbak
Styremedlem

Marit Engdal
Styremedlem

Elise Nordskag
Styremedlem

Lars Flateby
Styremedlem
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Forbundskontoret er Norges speiderforbunds sekretariat og holder til i St. Olavs gate 25 
i Oslo. Kontoret koordinerer og ivaretar forbundets daglige virksomhet under ledelse av 
generalsekretæren. Forbundskontoret samarbeider tett med Speiderstyret og Komite speiding 
og sentrale prosjektgrupper, og er sekretariat for disse og for Speidertinget.

Kontoret er i stor grad engasjert i løpende oppgaver som oppfølging av prosjekter og 
sentrale arrangementer, økonomi og regnskap, internasjonalt arbeid, program og 
ledertrening, kommunikasjonsarbeid, drift av forbundets eiendommer, kontakt med 
forbundets samarbeidspartnere og generell service og støtte til kretser/korps, grupper og 
enkeltmedlemmer. 

I 2008 og 2009 har forbundskontoret hatt en sentral rolle i utviklingen og driften av det nye 
medlemssystemet. 

Karen Johanne Strømstad har vært generalsekretær i hele perioden. Per 31.12.2009 var det 11,5 
årsverk ved forbundskontoret fordelt på 13 stillinger. Tre av stillingene var engasjementer som 
ble avsluttet ved årsskiftet.

Forbundskontoret

Speider-Sport AL er Norges speiderforbunds autoriserte forhandler av speiderartikler, 
profilartikler og litteratur. Speider-Sports styre har i perioden vært ledet av Jan Bjørnsrud. 
Forbundskontoret håndterer administrasjonsoppgavene knyttet til selskapets drift.

Salget foregår i hovedsak gjennom nettbutikken Alltid Beredt (www.alltidberedt.com).  
Speider-Sports samarbeidspartner Via Scandinavia AS tar hånd om salg og distribusjon. Under 
landsleiren Utopia i 2009 driftet Via Scandinavia Alltid Beredt-utsalget på leiren.  

I 2009 samarbeidet Speider-Sport med Tun forlag om utgivelsen av 4. utgave av Speiderboka på 
oppdrag fra Norges speiderforbund.

Regnskapet for 2008 viser et underskudd på kr 271 415 før skatt. Selskapets likvide situasjon per 
31.12.2008 er god. Regnskapet for 2009 viser et overskudd på kr 106 671 før skatt. Selskapets 
likvide situasjon per 31.12.2009 er god.

Speider-Sport AL
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Speideren er e t  sted der man kan få nye 
venner og e t  sted man kan lære nye t ing.

Fredr ik ( 15 )

Speiding er GØY !
Si l je (2 1 )

Speiding er ikke nødvendigv is hva du gjør,  de t er hvordan 
du gjør de t.  Spe iding er på en måte en føle lse . . .

Linda Susanne (25) 

Speiding er sosia l t  fr i luf ts liv og godt samho ld. 
Ane t te (23)

Speiding er t rening i  se lvstendighe t og ansvar gjennom lek .
Bjarne (77)

Speiding er oppleve lser,  minner,  gode 
venner,  fr i luf ts liv,  nye er far inger.

Tore (61 )

Speiding er en stor kompis-/venne gjeng som drar på tur og har 
de t u tro lig moro med masse oppleve lser.  I  spe ideren kan a lle være 

seg se lv,  u ten å måt te tenke for mye på hva som er siste mote.
Pe t ter ( 19 ) 
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Ta utfordringene
– vær en del av en le vende organisasjon!
Hver dag møter vi på store eller små 
utfordringer. I en utfordring ligger minst 
ett element av arbeid, ofte hardt arbeid, og 
kanskje en vanskelighet som må overvinnes.

Men tenker vi over at det i mange 
utfordringer ligger gode muligheter? I hver 
paragraf i Speiderloven og i speiderløftet 
ligger det en invitasjon til å utfordres. 
Det er til og med en del av speidernes 
treningsprogram som kalles Utfordringen:

«I begynnelsen av hvert semester ønsker vi 
at alle speidere skal gi seg selv en personlig 
utfordring. Hensikten med Utfordringen er 
at alle speidere skal få øvelse i og erfaring 
med å sette seg mål, arbeide for å nå disse, 
vurdere måloppnåelse, og igjen sette seg et 
nytt mål.»

At dette er med på å bringe hvert medlem 
videre på speiderveien er opplagt. Men hvilke 
utfordringer gir speideren som bevegelse 
seg selv? Hvilke utfordringer fra andre evner 
norske speidere å møte?

Et av Norges speiderforbunds 
satsingsområder er samfunnsansvar: 
Gjennom speiderarbeidet skal hvert medlem 
utvikle sin egen selvstendighet og evnen 
og viljen til å ta aktivt ansvar i samfunnet. 
Dette innebærer å ta i mot utfordringer og 
tørre å stille krav, både til den enkelte og til 
speiderbevegelsen i Norge.

I 2011 er speidingen i Norge 100 år. De som 
startet speiderarbeidet i Norge tok i mot 
utfordringen fra barn her i landet som gjerne 
ville bli speidere, og gjennom hele det  

20



Ta utfordringene
– vær en del av en le vende organisasjon!

Foto: Erlend Koppergård

20. århundret og fram til i dag har speideren 
evnet å ta utfordringene og utvikle seg i takt 
med resten av samfunnet. 

I dag, kanskje mer enn noen gang før, er 
behovet for å ta i mot utfordringene til 
stede i speiderarbeidet og i hverdagen. 
Utfordringene kan oppleves som 
overveldende og kanskje uovervinnelige: 
Miljøproblemer og konflikter er globale, 
og noen hver kan kjenne seg maktesløs 
stilt overfor dystre nyheter. Så hvor kan 
vi finne energien til å gå på med krum 
hals? Stikkordet er engasjement, men å 
engasjere seg kan være en utfordring 

i seg selv. 

På en av veggene inne på det internasjonale 
speidersenteret «Our Chalet» i Sveits finner 
du disse ordene: «Don’t ask what the world 
needs. Ask what makes you come alive, and 
go do it. Because the world needs people who 
have come alive.»  

Å engasjere seg for samfunnet innebærer 
uendelig mange muligheter for hver enkelt, og 
for Norges speiderforbund som en del av en 
verdensomspennende speiderbevegelse. Å ta 
utfordringene der vi kjenner et engasjement 
er den beste forutsetningen for å lykkes med 
å gjøre en forskjell, både for oss selv og for 
andre, enten de er nær eller langt unna. 

Vær levende – se mulighetene  
– ta utfordringene!  
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I  f jor sommer var jeg sammen med norske spe idere på en le ir  i 
nærhe ten av Oslo. Jeg ble imponer t over å se hvordan de fokuser te på 
samarbe id,  og hvor godt de hadde lær t å tak le prak t iske ut fordr inger. 

De t te er verdier som jeg prøver å formid le t i l  mine egne barn. 
Spe ider bevege lsen er g lobal og dermed mangfo ldig.  De t te st imulerer 

t i l  åpenhe t og to leranse over for andre mennesker.

 Fra H.K.H. Kronpr insesse Me t te-Mar i ts ta le t i l  spe iderne på 
mangfo ldsarrangemente t  Over ture i  ok tober 2009. Kronpr insessen er 

Norges spe ider for bunds høye beskyt ter.

Foto: Nina Therese Blix
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Speiding er mi t t  første kyss, sverme hånd i  hånd, luske seg ut 
av te l te t,  min første «døgning», a lene på tur uten mor og far, 
vennskap, brent pinnebrød, g leden ved å mestre,  spenst ige 
na turoppleve lser under t rygg ve i ledning,  lederansvar i  ung 

a lder,  inspirerende kurs,  e t ter tanke,  l i te søvn, våt sovepose,  bli 
g i t t  ansvar,  prak t isk v i ten,  gourme tma t på båle t,  le ir jobb i  USA, 
inspirasjon, g lede,  frustrasjon, jenter som kan og v i l ,  samho ld, 

fe lles verdier – e t  l iv – mi t t  spe ider liv !
Astr id (44)

Speiding er å ha de t gøy med venner ute i  na turen.
Hanna Mar ie ( 12 )

Speiding er venner for l ive t !
Evy (42)

Speiding er samho ld! De t er oppleve lser og minner for l ive t, 
lær ing for l ive t.  I  spe ideren møter man mange ut fordr inger, 

prøve lser,  tap,  se ire,  skuffe lser og føle lsen av t r iumf og de t å ha 
oppnådd noe. Du får sjansen t i l  å være de l av noe stor t  og godt. 

Du lærer å lede,  å bli  lede t og de t å omgås andre mennesker i 
både gode og vanske lige si tuasjoner. 

Edvin ( 14 )

Speiding er ekstremspor t.  Hvor e llers i  dagens samfunn har 
14-15-år inger ansvare t for en gruppe ungdommer på tur? De t te går 
an fordi spe idere er lær t opp t i l  å samarbe ide og fungere sammen 

som e t lag.
Harald (37)
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Forbrukte midler

Note 2009 2008

Medlemsinntekter 5 759 209,70 5 179 206,29

Tilskudd

 - Grunnstøtte 2 730 787,00 2 971 445,00

 - Grunnstøtte, internasjonalt ung.arbeid 612 790,00 121 169,00

 - Andre offentlige tilskudd 2, 10 3 845 485,08 2 744 307,23

Innsamlede midler, gaver mv.

 - Innsamlede midler 1 008 527,00 1 134 520,69

 - Gaver 356 629,00 490 589,25

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter

Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål

 - Deltakeravgift 634 800,00 751 104,00

 - Deltakeravgift landsleir 10 13 999 523,24 0,00

Aktiviteter som skaper inntekt

 - Leieinntekter 10 782 060,00 640 330,00

 - Salgsinntekter m.m fra Landsleir 10 1 966 219,06 0,00

 - Administrasjonsgodtgjørelse 750 984,00 398 566,00

 - Salg av kalendere 764 440,00 0,00

Finans- og investeringsinntekter

Renteinntekter 221 823,03 243 912,06

Verdiendring verdipapirer 2 144 864,86 -1 563 933,41

Andre inntekter 10 899 756,75 442 986,17

Sum anskaffede midler 36 477 898,72 13 554 202,28

Aktivitetsregnskap 2008-2009
Anskaffede midler

Note 2009 2008

Kostnader til anskaffelse av midler

 - Kostnader leirsted 1 093 636,96 1 165 999,63

 - Avskrivning leirsted 4, 8 149 800,00 475 720,50

 - Kalendersalg 363 657,44 0,00

Kostnader til organisasjonens formål

Leder- og programutvikling

 - Drift 1 003 262,30 986 382,83

 - Arrangementer 2 074 944,33 1 978 168,63

- Mangfold og inkludering 1 308 015,97 648 048,84

Internasjonalt arbeid 1 507 937,69 1 472 190,85

26



Overføringer
Note 2009 2008

Avsatt til annen egenkapital 5 4 870 163,05 -4 536 726,47

Sum overføringer 4 870 163,05 -4 536 726,47

Landsleir

 - Leirkomite/administrasjon 10 2 419 717,39 0,00

 - Kommunikasjon 10 1 108 090,54 0,00

 - Drift 10 4 084 122,64 0,00

 - Forsyning 10 4 997 398,14 0,00

 - Program 10 1 547 487,04 0,00

 - Helse og hygiene 10 222 546,54 0,00

Kommunikasjon

 - Kommunikasjon, profil, markedsføring 1 285 136,63 1 287 815,64

 - Medlemsblad 975 644,52 939 949,38

Administrasjonskostnader 7 466 337,54 9 136 652,45

Sum forbrukte midler 8 31 607 735,67 18 090 928,75

Årets aktivitetsresultat 9 4 870 163,05 -4 536 726,47

Balanse 2008-2009
Note 2009 2008

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 4 2 646 400,00 2 713 600,00

Maskiner og anlegg 4 139 400,00 202 000,00

Skip og flytende installasjoner 4 584 001,00 641 001,00

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 1 611 000,00 1 240 923,19

Sum varige driftsmidler 4 980 801,00 4 797 524,19

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler 228 100,00 226 600,00

Bundne fondsmidler 6 1 482 327,78 923 998,38

Obligasjoner 7 15 537 843,41 14 812 332,35

Sum finansielle anleggsmidler 17 248 271,19 15 962 930,73

Sum anleggsmidler 22 229 072,19 20 760 454,92

Eiendeler
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Egenkapital og gjeld

Omløpsmidler

Note 2009 2008

Fordringer

Kundefordringer 2 035 440,53 1 263 250,09

Andre fordringer 1 415 271,57 1 211 812,47

Sum fordringer 3 450 712,10 2 475 062,56

Investeringer

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 978 948,07 1 891 648,20

Sum omløpsmidler 9 429 660,17 4 366 710,76

Sum eiendeler 31 658 732,36 25 127 165,68

Note 2009 2008

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Ikke disponible fond 5 1 667 564,72 1 082 090,80

Egenkapital 5 13 092 361,08 10 183 133,54

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 5 11 358 135,54 9 397 200,33

Sum opptjent egenkapital 26 118 061,34 20 662 424,67

Sum egenkapital 26 118 061,34 20 662 424,67

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 245 840,92 928 418,25

Skyldig offentlige avgifter 607 380,25 486 107,99

Annen kortsiktig gjeld 4 687 449,85 3 050 214,77

Sum kortsiktig gjeld 5 540 671,02 4 464 741,01

Sum gjeld 5 540 671,02 4 464 741,01

Sum egenkapital og gjeld 31 658 732,36 25 127 165,68
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NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER
Årets regnskap er avgitt i henhold til regnskapslovens regler og god regnskapsskikk for små foretak. 

Prinsipp for inntektsføring

Salgsinntekter og deltagerkontingenter bokføres når de er opptjent. Medlemskontingent og tilskudd inntektsføres 

etter opptjeningsprinsippet. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 

anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 

beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjennvinnbart beløp dersom dette er lavere 

enn balanseført verdi. Gjennvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Langsiktig gjeld 

balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av 

driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges 

driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjennvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere 

enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjennvinnbart beløp. Gjennvinnbart beløp er det høyeste av netto 

salgsverdi og verdi i bruk.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 

tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

NOTE 2: TILSKUDD
Forbundet har mottatt følgende tilskudd 2008 2007

Frifond - videreformidlet * 2 420 807 2 669 147

Støtte fra Norad/UD - videreformidlet 776 326 734 768

Støtte fra Justisdepartementet - RBS 105 000 35 000

Støtte fra Sparebankstiftelsen 425 000

Støtte fra Direktoratet for Naturforvaltning/KKD 330 000 -23 400

Andre tilskudd, OLT, If.. etc 792 603 210 000

Sum mottatte tilskudd 4 424 736 4 050 515

NOTE 3: ANSATTE, GODTGJØRELSE
Lønnskostnader består av følgende poster 2008 2007

Lønninger 6 336 624 5 473 699

Noter til regnskap 2008
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Folketrygdavgift 964 680 790 441

Pensjonskostnader 246 175 539 161

Andre kostnader vedr. personell 120 209 131 749

Periodiserte lønnskostnader -645 580 0

Sum lønnskostnader 7 022 109 6 935 050

Antall årsverk 12 12

Ytelser til ledende personer: Generalsekretær Styret

Lønninger 609 478 0

Pensjon 12 143 0

Andre ytelser 6 000 0

Sum 627 621 0

Pensjon

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets 

pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 

Revisjonshonorar

Kostnadsført honorar til revisor beløper seg til kr. 83.125,-. Av dette utgjør kr. 49.600,-  lovpålagt honorar til 

revisor, kr. 25.525,- i honorar for særattestasjoner og  kr. 8.000,- i honorar for bistand. Beløpene er ekskl mva.

NOTE 4: DRIFTSMIDLER, INVENTAR
Tomter, 

bygninger o.a. 

fast eiendom

Maskiner 

og anlegg

Skip og 

flytende 

installasjoner

Drifsløsøre, 

inventar o.a. 

utstyr Sum

Anskaffelseskost 01.01 2 831 784 626 373 1 147 953 4 368 486 8 974 596

Tilgang 186 875 0 0 0 186 875

Avgang 0 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12 3 018 659 626 373 1 147 953 4 368 486 9 161 471

Akkumulerte avskrivninger 01.01 235 984 361 773 449 952 2 906 813 3 954 522

Årets avskrivninger 69 075 62 600 57 000 220 751 409 426

Akkumulerte avskrivninger 31.12 305 059 424 373 506 952 3 127 564 4 363 948

Bokført verdi 2 713 600 202 000 641 001 1 240 923 4 797 524

Avskrivningssats 1/2/20% 10% 5% 20/25%

NOTE 10: EGENKAPITAL
Egenkapital

Egenkapital pr 1.1.2008 23 481 034

Årets resultat -4 536 726

Egenkapital pr 31.12.2008 18 944 308
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NOTE 11: BUNDNE MIDLER
Bundne fondsmidler:

Storebrandsfondet 418 656

Fr. Walters legat 169 948

H. Møller-Gasmanns Minnefond 209 301

Lederfondet 126 094

Sum bundne fondsmidler 923 998

Bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk inngår med kr 233.463,-.

NOTE 12: OBLIGASJONER
Anskaffelses-kost Markeds-verdi Bokført verdi

ABN Anro Kombi 10 000 000 8 761 174 8 761 174

Danske Fund Fondsandeler 5 000 000 5 504 920 5 504 920

Aksjer Storebrand 17 177 17 177

Aksjer Knif Forsikring AS 5 199 5 492 5 492

Omsetningsgjeldsbrev 523 570 523 570

Sum obligasjoner 15 005 199 14 812 332 14 812 332

NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER
Årets regnskap er avgitt i henhold til regnskapslovens regler og god regnskapsskikk for idelle organisasjoner. 

Resultatregnskapet for 2008 er omarbeidet til aktivitetsregnskap. Balansen 31.12.2008, som fremgikk av forrige 

årsregnskap, er justert for å komme frem til balansen 01.01.09 etter omarbeiding. 

Prinsipp for inntektsføring

Salgsinntekter og deltagerkontingenter bokføres når de er opptjent. Medlemskontingent og tilskudd inntektsføres 

etter opptjeningsprinsippet. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 

anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 

beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjennvinnbart beløp dersom dette er lavere 

enn balanseført verdi. Gjennvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Langsiktig gjeld 

balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av 

driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges 

driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjennvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere 

enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjennvinnbart beløp. Gjennvinnbart beløp er det høyeste av netto 

salgsverdi og verdi i bruk.

Noter til regnskap 2009
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Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 

tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Investering i verdipapirer

Investering i verdipapirer er vurdert til virkelig verdi på balansedagen.

Fordeling av kostnader

Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de hører til. Kostnader

tilhørende mer enn èn aktivitet, er så godt som mulig fordelt på en rimelig, pålitelig og

konsistent måte på de ulike aktivitetene. Ved fordeling av kostnader er følgende fordelingsnøkler lagt til grunn:

Kostnader Fordelingsnøkkel

Lønn På aktivitetsområde

NOTE 2: TILSKUDD
Forbundet har mottatt følgende tilskudd 2009 2008

Frifond* - Adm. godtgjørelse 128 216 131 171

Støtte fra Norad/UD - videreformidlet 752 062 776 326

Støtte fra Justisdepartementet - RBS 85 000 105 000

Støtte fra Direktoratet for Naturforvaltning/KKD 330 000

Momskompensasjon 439 277 653 348

Andre tilskudd, Studieforbundet/LNU/DN/Gjensidige etc 2 440 930 2 788 488

Sum mottatte tilskudd 3 845 485 4 784 333

* Frifond – videreformidlet til lokallag i 2008: 2 420 807. I 2009: 2 448 647

NOTE 3: ANSATTE, GODTGJØRELSE
Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret er 11,5

Ytelser til ledende personer: Generalsekretær Styret

Lønninger 652 112 0

Pensjon 30 519 0

Andre ytelser 6 000 0

Sum 688 631 0

Ingen ledende personer har lån eller fått sikkerhetsstillelse fra organisasjonen.

Pensjon

Organisasjonen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Organisasjonens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisjonshonorar

Fakturert honorar til revisor beløper seg til kr. 101 550,-. Av dette utgjør kr. 55 800,-  lovpålagt honorar til revisor, 

kr. 33 100,- i honorar for særattestasjoner og  kr. 12 650,- i honorar for bistand. Beløpene er ekskl mva.
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NOTE 4: DRIFTSMIDLER, INVENTAR
Tomter, 

bygninger o.a. 

fast eiendom

Maskiner 

og anlegg

Skip og 

flytende 

installasjoner

Drifsløsøre, 

inventar o.a. 

utstyr Sum

Anskaffelseskost 01.01 3 018 659 626 373 1 147 953 4 368 486 9 161 471

Tilgang 0 0 0 760 657 760 657

Avgang 0 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12 3 018 659 626 373 1 147 953 5 129 143 9 922 128

Akkumulerte avskrivninger 01.01 305 059 424 373 506 952 3 127 564 4 363 948

Årets avskrivninger 67 200 62 600 57 000 390 580 577 380

Akkumulerte avskrivninger 31.12 372 259 486 973 563 952 3 518 144 4 941 328

Bokført verdi 2 646 400 139 400 584 001 1 611 000 4 980 801

Avskrivningssats 1/2/20% 10% 5% 20/25%

Eiendommene står oppført med en samlet bokført verdi på kr 2 646 400,-. Organisasjonen har i 2008/2009 avholdt 

takster/verdivurderinger på alle eiendommer med unntak av Dronningen leirsted.

Sted: Takst / Verdivurdering: Takst avholdt:

Ingelsrud 6 800 000 10/23/2008

Tredalen (Rødstua) 2 000 000 10/21/2008

Tredalen (Hovedhus m/Cabin) 6 000 000 10/21/2008

Sverveli 1 050 000 8/31/2009

Stornes 1 950 000 10/14/2008

Renså 550 000 10/29/2008

Leikvinjar 3 200 000 10/23/2008

Sum 21 550 000

NOTE 5: EGENKAPITAL
Bevegelsen av egenkapital er presentert etter omarbeiding av inngående balanse. Egenkapitalen etter regnskapet 

31.12.08 var kr 18 944 308. Reduksjonen skyldes overføring til egenkapital med selvpålagte restriksjoner. 

Økningen på kr 636 026 i sum egenkapital skyldes overføring av Vær Beredt-fondet fra kortsiktig gjeld til 

egenkapital med selvpålagte restriksjoner.

Ikke disponible fond Egenkapital EK med selvpålagte 

restriksjoner

Sum

Egenkapital pr 1.1.2009  1 082 091  10 183 134  9 397 200 20 662 425

Årets resultat  2 909 227 1 960 936 4 870 163

Årets bevegelse  585 474  585 474

Egenkapital pr 31.12.2009 1 667 565  13 092 361  11 358 136  26 118 061

NOTE 6: BUNDNE MIDLER
Bundne fondsmidler:

Storebrandsfondet 967 130

Fr. Walters legat 169 948
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H. Møller-Gasmanns Minnefond 215 451

Lederfondet 129 799

Sum bundne fondsmidler 1 482 328

Bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk inngår med kr 257 355,-

NOTE 7: OBLIGASJONER
Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi

ABN Anro Kombi 10 000 000 10 722 110 10 722 110

Danske Fund Fondsandeler 5 000 000 4 164 850 4 164 850

Aksjer Storebrand 39 679 39 679

Aksjer Knif Forsikring AS 5 199 5 492 5 492

Omsetningsgjeldsbrev 605 713 605 713

Sum obligasjoner 15 005 199 15 537 843 15 537 843

NOTE 8: KOSTNADER ETTER ART
2009 2008

Lønnskostnad (inkl prosjektført lønn) 6 575 218  5 039 716

Avskrivning eiendommer 87 200  475 721

Avskrivning driftsmidler etc 490 180  738 515

Andre driftskostnader 24 455 138  11 857 830

Sum kostnader etter art 31 607 736 18 111 782

NOTE 9: ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT
Av årets aktivitetsresultat på kr 4 870 162,- er kr 2 144 865,- økning verdipapir . Organisasjonens driftsresultat i 

2009 er på kr 2 725 297,-.

NOTE 10: LANDSLEIR
Inntekter:

Deltakeravgifter 13 999 523

Andre inntekter 2 884 176

Sum Inntekter 16 883 699

Kostnader:

Leirkomité/administrasjon 2 419 717

Kommunikasjon 1 108 091

Drift 4 084 123

Forsyning 4 997 398

Program 1 547 487

Helse & Hygiene 222 547

Sum kostnader 14 379 362

Resultat Landsleir 2009 2 504 337

I kostnaden inngår det en avsettning på kr 150 000,- til fremtidige kostnader som måtte komme i 2010. Ubrukte 

midler av avsetningen vil bli inntektsført i 2010.
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Revisjonsberetning for 2008
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Revisjonsberetning for 2009

36



Det finnes 40 millioner speidere i mer enn 160 
land over hele verden. Selv om speidingen 
foregår på en annen måte i for eksempel 

Tanzania og Chile enn i Norge, så opplever 
speidere som møtes på tvers av landegrenser, 

kultur og språk et sterkt speiderfellesskap. 
Grunnen til det er at det er en felles kjerne i 

alt speiderarbeid: 

Å utvikle mennesker til selvstendighet og 
til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar 

med speideridealene.
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Vi er ekstremt g lade for og fornøyde med samarbe ide t.  Norges spe ider for bunds 
støt te er sentra l  for oss.

Elisabe th Rasmusson, genera lsekre tær,  Flyk tninghje lpen

Norges speiderforbund
Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo

Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon:	22	99	22	30	•	E-post:	nsf@speiding.no

www.speiding.no

Utgitt av: Norges speiderforbund

Tekst: Norges speiderforbund

Design og grafikk: Løwehjerte design

Trykk: Wera AS

Øytun fo lkehøgsko le og Norges spe ider for bund har e t  godt samarbe id om 
leder trening. Vi g leder oss t i l  å for tse t te å g i  bred fr i luf ts livser far ing t i l 

spe idere som søker Øytun framover.
Bjørnulf Håkenrud, lærer for l inje fag Mounta ineer ing 

– Guide,  Øytun fo lkehøgsko le

Norges spe ider for bund og Boots Norge har utv ik le t  e t  samarbe id som g ir 
spe idere over he le lande t mulighe t for t i lgang t i l  produk ter de t renger som 

spe idere.  Boots Norge ser Norges spe ider for bund som en spennende 
samarbe idspar tner,  og ser fram t i l  e t  godt samarbe id v idere.

Arne Henr ik Widerøe,  sa lgssje f Stor kunde, Boots Norge

St.  Georgs Gi ldene t i lbyr fe llesskap v idere på spe ider ve ien.  
St.  Georgs Gi ldene har som en av sine fremste oppgaver å hje lpe og støt te 

spe iderar be ide t loka lt,  reg ionalt  og nasjonalt.  Der for er de t en stor g lede 
for oss når spe iderne ber om hje lp og tar imot den støt ten v i  kan t i lby.

Olav Balle,  landsg i ldemester,  St.  Georgs Gi ldene Norge

Norges KFUK-KFUM-speidere samarbe ider med Norges spe ider for bund 
gjennom Speidernes fe llesorganisasjon. I  fe llesskap ska l v i  u tv ik le og 

styr ke spe iderar be ide t i  Norge,  s lik  a t  f lest mulig barn og unge får oppleve 
spe iding i  s i t t  nærmi l jø.  Vi ser fram t i l  e t  for tsa t t  godt samarbe id!

Anne Sjømæling,  landssje f,  Norges KFUK-KFUM-speidere

Norges spe ider for bund og Stormberg har mange fe lles verdier.  Disse legger 
grunnlage t for e t  godt samarbe id,  og byr på mulighe ter for utveksling av gode 

t ips og er far inger innen fr i luf ts liv og samfunnsengasjement.
Ste inar J. Olsen, gründer og dag lig leder,  Stormberg


