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Speiderstyret
01. Solveig Schytz 

02. Lars Flateby

03. Håvard Otto

04. Monica Hägglund Langen **

05. Roald Amundsen 

06. Karl-Erik Onstad

07. Johanne Prestegård ** 

Ansatte
08. Filip Landrø ** 

09. Inger Bjørshol

Asker og Bærum 
10. Tor Bergersen

11. Leif Egil Hegdal

12. Thea Hilding **

13. 

Aust-Agder 
14. Jarmo Øystein Røvik

15. (Rune Midbøe) Jonas Tjemsland **

16. Jan Fredrik Steine

Follo    
17. Vidar Falck-Muus

18. Andreas Myrer

19. Markus Molin Wang **

20. Jon Anders Fløystad **

21. Terje Hagen 

22.   

Fredrikstad 
23. Svein Otto Aure

24. Daniel Teigland **

25. Erik Bodahl-Johansen

26. Astrid Mathilde Smittil **

Glåmdal   
27. Gunhild Grønvold

28. Krister Nordby **

Grenland
29. Hanne Birte Hulløen

30. Eva Pietschmann

31. Siv-Helene Bjørnstad **

32. Silje Lunde **

À jour 18.09.12 uke 38. (Parentes rundt navnet betyr at vedkommende ikke møter, navn i kursiv 
er møtende representant ** betyr at personen er under 26 år.)

1.1. SpeidertingetS repreSentanter 2012

Gudbrandsdal
33. Arnfinn Roel

34. Wenche Einstad

35.  Jon Anders Martinussen 

Hedmark  
36. Dag Ivar Mortensen 

37.  Stein Arne Bekkum

38. Julianne Netteland **

Helgeland
39. Carina Berge 

40. Monica Jacobsen Beiermann **

Hordaland 
35. Ragnar Pettersen

36. Andreas Dørum **

37. Christopher Kvalvåg **

38. Cecilie Hanseth

39.  Endre Helland

40. Hogne Nordvik

Hålogaland 
41. Heidi Gabrielsen 

42. Ørnulf Jenssen

Nedre Buskerud
43. Trond Willersrud

44. Helge Jensen

45. Ingrid Nørstebø Laache **

46. Ragnhild Sandvold

47. Thina Amalie Biørn Rosø **

Nord-Troms
48. Steinar Nordheim Storelv

49. -

Nord-Trøndelag 
50. Arnt J. Øvreness

51. Bjørn Kåre Skogaker

Oslospeiderne
52. Per Olav Palmer Kolberg

53. Stian Sigurd Seland ** 

54. Karl Andreas Kjelstrup

55. Kris Skappel

56. Anette Lindgård Vilberg **
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Romerike 
57. Håvard Djupvik

58. Sven Kåre Lien

59. Jenny Lorita T. Buenaventura **

60. Ole Vegard Mork Bredesen **  

Romsdal og Nordmøre 
61. May Britt Roald 

62. Bjørn Erik Hjellset 

63. Petter M. Hals **

Ryvarden  
64. Ole Jacob Ravn Ottesen

65. Karianne Hennøy Føyner **

66. Anna Tveit **

67. -

Salten
68. Jon-Arne Nymo

69. Sissel Moen  

Sogn og Fjordane 
70. Erlend Klakegg Bergheim  

71. Mats Brunsvik **

Sunnmøre
72. Steinar Klokk

73. Eva Kvalvaag 

Sørlandet 
74. Tor Harald Staddeland

75. Marianne Nordlund 

76. Vegard Stålesen **

77. Trygve Grana

78. -

79. -

Sør-Trøndelag
80. Erling Husby

81. Andreas Hveding Øvstebøe **

82. Ingrid Gauslaa Hårstad   

83. Priska Helene Hiller

Tele-Busk
84. Finn Øystein Heisholt

85. (Arvid Helgesen) Bruno Paulsen **

Vesterlen
86. Sigrun A. Vagle  

87. Jane Dorner Alsnes

88. Torstein Hafsøe

89. Asbjørn Bryne Hogstad **

90. Martha Lindaas **

91. Livar Risa 

92. Øyvind Opstad

93. Pia Anda **

94. Eli Godeseth

Vestfold
95. Ola Strand

96. Kurt Vidar Gundersen

97. Vilde Sjømæling Snekkestad **

98. Tone M. Klufthaugen

Vestoppland 
99. Nils Fredrik Pedersen  

100. Kim Andre Karlsen Lønstad **

Østre Østfold 
101. Geir Opsahl Larsen

102. Magnus Mathisen **

103. Øystein Bøler 

104. Ole Martin Holmen **

Øvre Buskerud
105. Geir Olsen

106. Anne Saltnes  

BK Blå Kors Speidere  
107. Yngve Andersson

108. Hanne Bjornes **

FAS Frelsesarmeens speidere
109. Jan Gerhard Abrahamsen

110. Liv Berit Alvestad Tveito 

FSK Frikirkens speiderkorps 
111. Ingjerd Knutsen   

112. Halldis Flækken

113. Karen Elise Espeland **

MS Metodistkirkens speiderkorps
114. Berit Roll Elgsaas

115. (Ingrid Stene) Bjørn Arne Olsen

116.  Inger Bryhni Saxegård **

MSK Misjonsforbundet Speiderkorps 
117. (John Øyvind Livden) Kurt Guttorm Stavfjord 

118. Lars Øyvind Lode

119. 

(BSK Baptistenes speiderkorps)
120. -  

Speiderforum
121.     

122. 
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Roverforum
123. 

124. 

Delegater uten stemmerett
Generalsekretær 

125. Jens Morsø 

Komite speiding

126. Sven Bjørn Lilleslåtten

Leder av lovutvalget

127. Per Vinje 

1.2. valg av tellekorpS

Speiderstyrets innstilling:
(Presenteres i møtet; fra Sunnmøre krets)

1.3. valg av referenter

Speiderstyrets innstilling:
•	Bodil Tærud Day fra forbundskontoret

•	Ingrid Stene fra forbundskontoret

•	Jenny Margrete Haagensen Nakken fra Sunnmøre krets

•	Silje Høysæter fra forbundskontoret

1.4  godkjenning av SpeidertingetS 
forretningSorden

1. Et lovlig innkalt møte i Speidertinget er beslutningsdyktig med det antall godkjente 
representanter som har møtt.

2. Hvis det gjøres endringer av de representanter som er innmeldt innen den i innkalling 
fastsatte frist, må dette gjøres før åpningen av møtet i Speidertinget. 
 
Forandring gjøres skriftlig. 
Må en representant forlate Speidertingets møte, kan en ny representant som fyller 
betingelsene gå inn på vedkommendes plass. Ved en slik endring skal det leveres skriftlig 
beskjed til møtelederne. Speidertingets møte skal avgjøre om representanten kan godkjennes. 
Endringer av representant under Speidertingets møte kan bare skje én gang for hver 
delegasjon.

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

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

Ordstyrere

128. Ingrid Nordbø 

129. Peik Næsje

Leder av valgkomité

130. (Anna Marie Røed) Martin Fjeldstad Olaisen

Revisor

131. (Norunn Byrkjeland)
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Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid. 
 
Møtelederne har rett til å foreslå forkorting av taletiden, og foreslå strek med de inntegnede 
talere. Møtelederne har også rett til å heve strek igjen hvis forholdene skulle tilsi dette.

5. Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn og 
nummer. 
 
Forslag innlevert skriftlig til en innflytelsespunktansvarlig (moderator) under 
påvirkningstorget likestilles med innlevering til møtelederne. 
 
Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 
 
Forslag utenom de på sakslisten oppførte saker, kan ikke fremmes. Rene redaksjonelle 
endringer i lovene, slik som paragrafnummerering, kan gjøres av Speidertinget uten at det er 
foreslått etter bestemmelsene i lovens § 2-5-3. 
 
Åpenbare trykkfeil i lovforslag kan endres av Speidertinget før det voteres over forslaget

6. Ved vedtak kreves normalt alminnelig flertall, unntatt der forbundets lover krever kvalifisert 
flertall. 
 
Med alminnelig flertall menes: 
Mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. 
 
Med kvalifisert flertall menes: 
En på forhånd fastsatt del av det samlede antall avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke 
med. 
 
Alle avstemninger foregår elektronisk, også valg mellom kandidater. Ved svikt i elektronisk 
avstemningssystem vil avstemning foregå skriftlig. 
 
Kandidater er alle som er oppført på Valgkomiteens liste over dem som har sagt seg villige til å 
motta valg. 
 
For å bli valgt skal en kandidat ha mer enn halvdelen av de avgitte stemmer. Om nødvendig 
gjennomføres valg i flere omganger. Om ingen kandidater har fått mer enn halvdelen 
av de avgitte stemmer, går den som har færrest stemmer ut før neste valgomgang. Ved 
stemmelikhet foretas omvalg. Om flere personer skal velges til samme verv kan inntil 
to kandidater, som har mottatt mer enn halvdelen av de avgitte stemmer, velges i hver 
valgomgang.

7. I protokollen føres inn alle fremsatte forslag og de vedtak som er gjort, med antall avgitte 
stemmer for og i mot. Ved valg føres antall stemmer i protokollen. Likeledes innføres i 
protokollen navnene på de representantene som har hatt ordet under de forskjellige saker.

8. Utskrift av protokollen på papir eller elektronisk sendes umiddelbart etter Speidertingets 
møte til dem som deltok i møtet, med én ukes frist for eventuelle innsigelser.

9. Speidertingets møte er åpent for tilhørere.

10. Speidertingets forretningsorden godkjennes ved åpning av hvert møte i Speidertinget, 
og gjelder inntil forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste møte i 
Speidertinget.

11. Under «Åpent Forum» kan det fremmes henstillinger fra Speidertinget til Speiderstyret. 
 
Det voteres over alle slike henstillinger. Bare henstillinger som oppnår alminnelig flertall 
oversendes Speiderstyret. Alle fremsatte henstillinger med antall avgitte stemmer for og i mot 
føres i protokollen.

Speiderstyrets innstilling:

Forretningsorden vedtas.
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1.5. godkjenning av innkalling og SakSliSte

Speiderstyrets innstilling:
Innkalling og saksliste godkjennes

1.6. valg av to repreSentanter til Å undertegne 
protokollen

Speiderstyrets innstilling:
(Presenteres i møtet; en fra Speiderforum og en fra Sunnmøre krets)

2: ÅrSmelding for 2010 og 2011

2.1. SpeiderStyretS Beretning 2010-2011

2.2. ÅrSmelding 2010

2.3. ÅrSmelding 2011

3: regnSkap for 2010 og 2011

3.1. regnSkap 2010

3.2. regnSkap 2011

Sak 2 og 3 presenteres i egen rapport



STRaTEGISK PlaN
SaK 4
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4.1. plandokumentet – delmÅl 2014 og tiltak 2013-2014

Bakgrunn
Speidertinget 2006 vedtok en strategisk plan for perioden 2007-2016. Følgende strategiske 
satsningsområder for 2016 ble vedtatt:

•	Lederkvalitet

•	Samfunnsansvar

•	Vekst

Følgende visjoner ble vedtatt for 2016: 

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

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

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

De strategiske satsingsområdene må ses i sammenheng. Vi er avhengig av å ha gode, engasjerte 
og motiverte ledere for å rekruttere nye medlemmer, og for å holde på eksisterende medlemmer. 
Derfor henger lederkvalitet og vekst nøye sammen. Vi ønsker å være en sentral samfunnsaktør 
med gjennomslagskraft, derfor henger også samfunnsansvar og vekst sammen.  Målet for 
speiderarbeidet er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet. 
Lederutvikling er en viktig del av vårt bidrag til samfunnet. Derfor henger også lederkvalitet og 
samfunnsansvar sammen. 

De strategiske satsingsområdene er en del av en større helhet. Vedtak om nytt speiderløfte, ny 
formålsparagraf og de fire kjerneverdiene til Norges speiderforbund er med og danner denne 
helheten. 

En helhet Speiderløftet
... åpen for Gud

... hjelpe andre

... Speiderloven

Formålsparagraf
... selvstendighet

... aktivit ansvar i 
samfunnet

Strategiske 
satsingsområder

Lederkvalitet

Samfunnsansvar

Vekst

Konkrete tiltak
Gruppe

Krets

Forbund
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2007-2012: Første halvdel av strategiperioden
Strategisk plan er Speiderstyrets viktigste arbeidsverktøy, og er grunnlaget for arbeidet og de 
prioriteringer som styret gjør. Den brede prosessen som lå bak den strategiske planen, dannet 
et godt grunnlag for å involvere hele organisasjonen i implementeringen av planen. Vedtakene 
fra Speidertinget i 2006, 2008 og 2010 fokuserte hovedsakelig på hva forbundet skulle gjøre på 
nasjonalt plan, men hadde også målformuleringer som pekte på arbeidet i gruppene. 

Grupper, kretser og korps i Norges speiderforbund er ulike, og trenger derfor ulike fokus 
og tiltak for å bidra til å nå våre felles visjoner. Fra planen ble vedtatt i 2006 har arbeidet 
med implementering og utvikling av den strategiske planen stått sentralt på kretsleder- og 
korpssjefssamlingene, senere Toppledermøtene. Arbeidet med å definere behov og foreslå tiltak 
for grupper, kretser, korps og forbund har stått i fokus, og utveksling av ideer og erfaringer har 
vært viktige deler av disse samlingene. 

Samlingene har også vært svært viktige for Speiderstyret for å avstemme våre tanker og idéer. 

Den siste toårsperioden har Speiderstyret vært opptatt av å bruke Toppledermøtet til å fokusere 
på kretsene og korpsenes rolle i forhold til det å styrke arbeidet i speidergruppene i tråd med 
strategisk plan, og til å styrke samarbeidet mellom kretser og korps. I 2010 og 2012 har det vært 
gjort spørreundersøkelser blant kretser og grupper for å få tilbakemeldinger på hvordan kretsene 
og gruppene arbeider med delmålene og forslagene til tiltak i strategisk plan. 

For Speiderstyret er det tydelig at der hvor vi har lykkes med å få en bevissthet i organisasjonen 
rundt de strategiske satsingsområdene, er det mange suksesser å spore. Vi lykkes gjennom 
felles målstyring og felles innsats. Hovedevalueringen av arbeidet finnes i styrets beretning 
for toårsperioden. En rekke tiltak er gjennomført, ikke minst i kretser, korps og grupper – den 
viktigste arenaen for å lykkes med strategien. Speiderstyret vil allikevel her peke på noen av 
suksessene i de siste årene:

Lederkvalitet: 
•	Inspiratorene

•	Ledertrenersamling hvert år

•	Lederløft

•	Fulltegnet Trekløver-Gilwell-kurs

•	Fulltegnet ledertrenerkurs 

•	Styrket samarbeid mellom kretsene om ledertreningen

•	Kursregistreringsmodul i medlemssystemet Min speiding

•	Kretsenes og korpsenes rolle er satt på agendaen

•	Gruppeleders verktøykasse

•	Kurs i gruppeledelse

•	Revisjon av treningsprogrammet

Samfunnsansvar:
•	Speideraksjonen i samarbeid med Flyktninghjelpen

•	Samarbeidsprosjekter med speiderforbund i Afrika

•	Beredskapsarbeid

•	Grønn speiding: Spf-samarbeid

•	Sjekklister for grønne turer/leirer/ drift av eiendommer

•	Unge talspersoner

•	Samarbeid i Spf om synlighet for speiding

•	NSF er engasjert i WOSM Europa sitt Nord-Sør-nettverk

•	Speiderboka og app: sammen på tur/ vi deler vår kunnskap med resten av verden

•	Emnekurs «Etnisk mangfold i speideren»

•	Kretser tilbyr leir for ikke-speidere om sommeren

•	Speidergrupper tar ansvar for turområder i nærmiljøet: rydding, etablering av bålplasser osv.

•	Aktualitetsprosjekter i Speiderbasen

•	Debattinnlegg og medieutspill om friluftsliv, beredskap, ledelse, miljø.
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Vekst:
•	Jevn medlemsvekst siden 2007. 

•	Flere kretser driver planmessig nystarting av grupper

•	Verktøykasse for nystarting av grupper

•	Inspiratorprosjektet

•	Nytt peffkurs

•	Kurs i førerpatruljearbeid

•	Ny kommunikasjonsstrategi 

•	Rekrutteringsmateriell

•	Alle grupper har fått tilbud om nettløsning for hjemmeside

•	Kalendere med lokale bilder

veien videre mot 2016
Speiderstyret mener at vi har hatt en god start, og helt klart beveget oss i riktig retning, men at 
det fortsatt er langt frem til visjonene for 2016. Her kreves hardt arbeid og fortsatt fokus. 

Speiderstyret foreslår for Speidertinget 2012 noen justeringer i målformuleringene for målene for 
2016. Dette foreslår vi for å tydeliggjøre intensjonen med målene, og sikre at de samsvarer med de 
hovedutfordringene vi ser nå, halvveis i strategiperioden. Speiderstyret inviterer speidertinget til 
diskusjon rundt de foreslåtte endringene i målene for 2016, og de foreslåtte delmålene for 2013-
2014.

Speiderstyret mener at det fortsatt er viktig at kretser, korps og grupper får frihet til å finne 
sine fyrtårn og utforme sine tiltak innenfor den strategiske planen. Toppledermøtene har også 
bekreftet at formatet på planen og måten vi har jobbet videre med den på er ønskelig også for 
fremtiden.

Speiderstyret er også opptatt av at Norges speiderforbunds eiendommer skal være ressurssenter i 
arbeidet med NSFs strategiske satsningsområder.  

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

Lederkvalitet
At vi har mange nok og gode nok ledere, er en viktig forutsetning for at vi som organisasjon 
kommer dit vi vil. Derfor er lederkvalitet så viktig. På oppfordring fra Speidertinget 2006 
utarbeidet Speiderstyret en definisjon av begrepet lederkvalitet:

Lederkvalitet innebærer at speiderledere har:

•	Et høyt fokus på speidingens verdigrunnlag: 

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

•	Kompetanse: 

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

•	Et bevisst forhold til at de er forbilder: 

•	Speiderledere er forbilder for speiderne i sin ledergjerning, og som samfunnsborgere.

Speidergrupper med god lederkvalitet kjennetegnes av: 

•	En motiverende, støttende og inspirerende gruppeledelse

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

•	At det arbeides målrettet mot NSFs strategiske målsetninger

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

•	At lederne i gruppa gjennom sin ledergjerning får gode opplevelser som motiverer og inspirerer til videre 
innsats for speiding.
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Speidere i speidergrupper med god lederkvalitet får oppleve:

•	Vennskap, samarbeid, opplevelser og friluftsliv (våre kjerneverdier)

•	Speidermetoden og treningsprogrammet som premisser og ramme for speidingen

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

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

De hovedutfordringer som Speiderstyret ser for satsingsområdet lederkvalitet, og som ligger til 
grunn for forslag til delmål og tiltak for perioden 2013-2014, er følgende: 

•	Hvordan gjør vi ledertreningen enda mer tilgjengelig? 

•	Hvordan får vi flere ledere på kurs? 

•	Hvordan får vi enda mer fokus på gruppen, gruppeleders rolle og arbeidet i lederpatruljen?

Samfunnsansvar
Samfunnsansvar i NSF har ulike aspekter. Vi har tidligere definert de fire kjerneområdene som 
Globalt, Miljø, God tørn og Mangfold.

De hovedutfordringer som speiderstyret ser for satsingsområdet samfunnsansvar, og som ligger 
til grunn for forslag til delmål og tiltak for perioden 2013-2014, er følgende: 

•	Hvordan får vi ytterligere oppmerksomhet om Speideraksjonen? 

•	Hvordan sørger vi for å samle engasjementet og ressursene blant de frivillige rundt 
samfunnsansvar-prosjektene? 

•	Hvordan synliggjør vi i større grad vårt samfunnsansvar?

Vekst:
Norges speiderforbund er en organisasjon i vekst, og vi vil vokse mer! Å ønske vekst gjør noe med 
oss som organisasjon; det gjør at vi har fokus på rekruttering, kvalitet og utvikling.  

De hovedutfordringer som Speiderstyret ser for satsingsområdet vekst, og som ligger til grunn for 
forslag til delmål og tiltak for perioden 2013-2014, er følgende: 

•	Hvordan får vi en planmessig og strategisk nystarting av grupper?

•	Hvordan sikre at medlemmene er lenger i organisasjonen?  

•	Hva er kretsenes og forbundets rolle i nystarting av grupper?

•	Hvordan kan enda flere grupper få tilbud om Inspiratorene? 

•	Hvordan får vi rekruttert nye medlemmer i eksisterende grupper? 

•	Hvordan involvere enda flere i arbeidet med de nasjonale eiendommene?

Speiderstyrets forslag til vedtak:
1. Speidertinget vedtar endringer i mål for 2016, slik det framkommer av vedlegg til protokollen.  

2. Speidertinget vedtar delmål for 2014, slik det fremkommer av vedlegg til protokollen. De 
enkelte organisasjonsledd har på sitt nivå ansvar for gjennomføring av tiltak som kan bidra til å 
nå målene.

3. Forslag til tiltak for forbundet nasjonalt for 2013-2014 tas til orientering. Speiderstyret 
gjennomfører tiltak for å nå målene i tråd med tilgjengelige menneskelige og økonomiske 
ressurser. 

Vedlegg

Delmål for de strategiske områdene for 2014 og forslag til tiltak for 2013-2014.

Speiderstyret innstiller:

Forslaget vedtas.
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StrategiSk plan lederkvalitet

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

Mål 2016
1. Gruppeleder er den mest attraktive posisjonen i gruppen. Den med best egenskaper som 

lederutvikler blir valgt til denne jobben.

 
Delmål 2013-2014

•	 Alle kretser har en plan for løpende kontakt med sine grupper

•	 Det gjennomføres kurs i gruppeledelse, veiledning og mentoring i alle kretser

Eksempler på tiltak:

•	 Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser.

•	 Kretsstyret er representert på gruppeting 

2. Alle gruppeledere har en mentor utenfor egen gruppe.

 
Delmål 2013-2014

•	 Kretsledere og kretsstyrer har satt mentoring i system i egne kretser.

Eksempler på tiltak:

•	 Toppledermøtet brukes til trening i mentoring og veiledning.

•	 Lederløft har eget seminar om mentoring for gruppeleder.

3. Alle grupper har en lederpatrulje.

Opprinnelig formulering fra 2006: Alle grupper har en lederpatrulje som består av gruppeleder 
og enhetsledere.

 

Delmål 2013-2014

•	 Alle grupper har etablert lederpatrulje.

•	 Alle ledere i gruppa er inkludert i en lederpatrulje

Eksempler på tiltak:

•	 Gruppene får tilbud om ferdige opplegg for lederpatruljesamlinger.

•	 Lederpatruljene inviteres til Lederløft, og organiseres som egen enhet under helga.

•	 Lederpatruljen tar kurs sammen 

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

Delmål 2013-2014

•	 Gruppene har årsplan for møter i Lederpatruljen.

•	 Medlemssystemet Min speiding brukes som grunnlag for å følge framdrift i ledertreningen

Eksempler på tiltak:

•	 Lederpatruljen bruker Inspiratorene i sitt strategiske arbeid.

•	 Lederpatruljen utarbeider beskrivelse av alle funksjoner i gruppa.
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•	 Lederpatruljene får hjelp til å bruke sosiale medier/digitale plattformer for samarbeid i gruppa.

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

Delmål 2013-2014

•	 Kretsene tilbyr gruppeledere og enhetsledere trening i mentoring.

Eksempler på tiltak:

•	 Mentoring er tema på Toppledermøtet og Lederløft.

•	 Ledertrenere i kretsene tilbyr trening i mentoring til gruppeledere og enhetsledere. Gjennom 
ledersamlinger vektlegges dette som en kontinuerlig prosess.

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

Delmål 2013-2014

•	 Alle kretser stiller med stabshjelpere på landsleiren Stavanger 2013.

•	 Ledere / rovere fra alle kretser er med i stab eller tropp for Jamboree 2015.

Eksempler på tiltak:

•	 Stavanger 2013 bruker kretsledelsen og ambassadører for å engasjere ledere til stabsoppgaver under 
landsleiren.

•	 Jamboreekomitéen engasjerer personer og ressurser fra forrige Jamboree-stab/-tropp til Jamboree 
2015.

7. Alle som har vært ledere i mer enn to år har gjennomført minimum grunntreningen

Delmål 2013-2014

•	 Kretsene har oversikt over egne lederes kurs-cv.

•	 Ledere i alle kretser har tilbud om ledertrening.

•	 Kretsene har gode rutiner for oppnevning og trening av nye ledertrenere.

•	 Alle kurs har særegne rammer som innbyr til økt deltagelse.

•	 50% av medlemmer i roveralder har fullført grunntreningen.

Eksempler på tiltak:

•	 Kretsene sørger for at det er tilgjengelige kurs for alle ledere i kretsen

•	 Kretsens ledertrenere tilbys fagsamling og stabshelg en gang i året, med fokus på lik kvalitet og 
tilgjengelighet for alle ledere

•	 Det inviteres til spennende rammer for ledertrenerkurset 2013 og TG-kurset 2014.

8. Støtte og oppfølging av gruppeledelsen / lederpatruljen er en prioritert oppgave for 
forbundet og kretsene.

Delmål 2013-2014

•	 Alle nye gruppeledere får verktøykassen for gruppeleder

•	 Lederløft er attraktivt for ledere i alle grupper og enheter.

Eksempler på tiltak:

•	 Forbundskontoret har rutiner for utsendelse av gruppeleders verktøykasse.

•	 Det legges til rette for at ledere fra alle kretser og grupper prioriterer deltakelse på Lederløft
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9. Alle kretser har minst én årlig samling for gruppeledere for å diskutere strategisk 
utvikling av gruppene og kretsen.

Opprinnelig formulering fra 2006: Alle kretser har minst en årlig samling for gruppeledelse/
ledelsen for å diskutere strategisk utvikling av gruppene og kretsen.

Delmål 2013-2014

•	 Som grunnlag for erfaringsutveksling mellom gruppene i kretsen, skal gruppenes årsmelding 
tydelig gjenspeile ambisjonsnivået innen samfunnsansvar, vekst og lederkvalitet. 

Eksempler på tiltak:

•	 Toppledermøtet tilbyr emner og opplegg for gruppeledersamlinger.

•	 Inspiratorene brukes aktivt i dette arbeidet.

StrategiSk plan SamfunnSanSvar

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

Mål 2016
1. NSF engasjerer seg for barn og unges rettigheter og oppvekstvilkår.

Delmål 2013-2014

•	 Tilrettelegge for trygge rammer rundt barn og unges fritidsaktiviteter.

•	 Videreutvikle samarbeidet mellom NSF og speiderforbund i utviklingsland.

Eksempler på tiltak:

•	 Tilby kurs med temaet grenseoverskridende adferd, og med bruk av kompetansemateriellet “Trygg 
og til stede”.

•	 Utvikle WAGGGS’ kampanje “Stop the violence” som aktivitet til landsleiren Stavanger 2013.

•	 Videreutvikle NORAD-prosjektet mellom speidere i Liberia og Norge.

2. Speidergrupper engasjerer seg i saker som angår dem i kommuner og fylker.

Opprinnelig formulering fra 2006: Speidergrupper ytrer seg i saker som angår dem i kommuner 
og fylker.

Delmål 2013-2014

•	 NSF er en aktiv og synlig aktør i beredskapsarbeidet i Norge.

•	 Alle kretser og speidergrupper fronter positive lokale/regionale saker om speiding.

Eksempler på tiltak:  

•	 Beredskapsarbeidet styrkes i hele organisasjonen ved at speidergrupper og beredskapsgrupper er 
ressurser i kommunenes beredskapsplaner.

•	 Beredskapsgruppenes spisskompetanse brukes som ressurs i programutvikling og ledertrening.

•	 NSF tilbyr kurs i aktivt mediearbeid for kretser og grupper.

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

Delmål 2013-2014

•	 Grupper tar ansvar for uteområder i nærmiljøet, i samarbeid med kommunene.

•	 Speider-Sport er en strategisk samarbeidspartner for å motivere til å være ute i naturen.
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Eksempler på tiltak:

•	 Speidergrupper oppretter for eksempel bålplasser, gapahuker, eller aktivitetspark for allmenn bruk.

•	 Speidergrupper deltar på opprydningsaksjoner som “Rydd en strand” og “Rusken-aksjonen”.

4.  Alle arrangement er grønne arrangement, og hytter både nasjonalt og lokalt drives 
miljøvennlig.

Opprinnelig formulering fra 2006: Alle arrangement er grønne arrangement, og hytter både 
sentralt og lokalt drives miljøvennlig.

Delmål 2013-2014

•	 Aktivitetsprogrammet Grønn speiding brukes i alle ledd i NSF.

•	 Stavanger 2013 er en grønn leir som miljøfyrtårnsertifiseres.

Eksempler på tiltak:

•	 Speidere avgir miljøløftet på gronnspeiding.no

•	 «Grønn speiding» tilbyr sjekklister for sertifisering av speiderlokaler og -arrangement.

 

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

Delmål 2013-2014

•	 Alle aktive speidergrupper deltar på Speideraksjonen.

 

Eksempler på tiltak:

•	 Ordningen med speider og rovere som feltreporter videreføres.

•	 Speidergrupper utfordrer hverandre tilt å skape spennende innsamlingsaktiviteter.

•	 Speidergrupper samarbeider om oppstartsarrangement for Speideraksjonen.

 

6.  Vi lever som vi lærer. En speider lever etter speiderloven også utenom speidermøtene.

Opprinnelig formulering fra 2006: Vi lever som vi lærer. En speider er faktisk nøysom, verner 
om naturen og arbeider for fred og forståelse. Også utenom speidermøtene.

Delmål 2013-2014

•	 Alle speidergrupper deltar i arbeidet med revisjon av speiderloven.

Eksempler på tiltak:

•	 Det utarbeides programmateriell som brukes i forarbeidet til revisjon av speiderloven

•	 Speidere tar fordypningsmerket “God tørn”.

7.  NSF er en åpen og inkluderende organisasjon som gjenspeiler Norges befolkning.

Delmål 2013-2014

•	 NSFs kjerneverdier gjenspeiles i både intern og ekstern kommunikasjon.

•	 Flere grupper og kretser arrangerer leir for “ikke-speidere”.

•	 Alle grupper har åpne arrangementer hvor lokalsamfunnet inviteres til å delta i 
speideraktiviteter.

Eksempler på tiltak:

•	 Stavanger 2013 er åpen for gjester

•	 Emnekurs ”etnisk mangfold i speideren” tilbys på Lederløft og i flere regioner.
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StrategiSk plan vekSt

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

Mål 2016
1. Norges speiderforbund har minst 30 000 medlemmer.

Delmål 2013-2014

•	 Alle grupper/kretser/korps har en strategi for rekruttering, og verver aktivt nye medlemmer.

•	 Alle kretser starter minst én ny speidergruppe i “speidertomme” områder, eventuelt i 
samarbeid med korps.

•	 NSF blir bedt om å si sin mening i offentlige debatter.

•	 Alle plan i organisasjonen har et bevisst forhold til hvordan vi «snakker om speideren utad» 
gjennom NSFs kommunikasjonsstrategi 

Eksempler på tiltak:

•	 Tilbud om nettløsning til gruppene.

•	 Aktiv profilering av speideren som en utviklende og meningsfylt fritidsaktivitet.

•	 Verktøykasse for nystarting av grupper.

•	 Opplæring av unge talspersoner i krets/korps.

•	 NSFs kommunikasjonsstrategi forankres i Toppledermøtet og på Lederløft, og gjøres tilgjengelig på 
speiding.no 

2. 80 % av gruppene har mer enn 50 medlemmer.

Delmål 2013-2014

Det utdannes minst 30 nye inspiratorer.

Minst 30 % av alle gruppene har hatt besøk av en Inspirator.

80 % av gruppene har førerpatrulje.

Eksempler på tiltak:

•	 Informere om Inspiratorene på alle nasjonale arrangement.

•	 Inspiratorenes opplegg presenteres på Lederløft og landsleiren.

•	 Kurs i førerpatruljearbeid på Lederløft og landsleiren.

•	 Maler og modeller for førerpatruljearbeid gjøres lett tilgjengelig på nett.

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

Delmål 2013-2014

•	 Alle grupper har en handlingsplan for vekst.

Eksempler på tiltak:

•	 Kretsstyrene støtter gruppeledelsen i arbeidet med å utvikle handlingsplaner for vekst. 

•	 Ressursbank i gruppeleders verktøykasse på nett.

•	 Kretser/korps oppretter møtepunkt for erfaringsutveksling mellom gruppene.
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4.  Gruppen bruker rekrutteringsmateriell aktivt.

Delmål 2013-2014

•	 Alle grupper benytter rekrutteringsmateriell tilpasset egen aktivitet.

•	 Alle grupper har minst ett årlig rekrutteringsarrangement.

Eksempler på tiltak:

•	 Årlig fokusperiode Vekst med tilbud om rekrutteringsmateriell fra forbundskontoret.

•	 Gruppene benytter kalendersalg som markedsføring/rekruttering.

5.  Gruppene har en strategi for hvordan beholde medlemmene i overgangen mellom 
enhetene.

Delmål 2013-2014

•	 Alle grupper med mer enn én virksom enhet har en plan for overgang til ny enhet.

•	 Alle kretser tilbyr peffkurs årlig.

•	 Gruppene arbeider aktivt for å få en velfungerende førerpatrulje.

Eksempler på tiltak:

•	 Tips og ideer gjøres tilgjengelig på Speiderbasen.

•	 Nytt peffkurs tas i bruk av kretsene.

•	 Maler og modeller for hvordan drive førerpatruljearbeid gjøres lett tilgjengelig på nett.

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

Delmål 2013-2014

•	 Alle medlemmer i roveralder har tilbud om roverring i et roverlag.

•	 Alle medlemmer i roveralder har tilbud om årlige roverarrangement på krets- og 
forbundsnivå.

•	 50 % av alle medlemmer i roveralder har fullført grunntreningen.

Eksempler på tiltak:

•	 Verktøykasse for roverlagsleder

•	 Opprette arenaer for erfaringsutveksling i kretser og korps i tillegg til på nasjonalt nivå.

7.  Alle nasjonale eiendommer har et åpent tilbud til rovere.

Opprinnelig formulering fra 2006: Alle nasjonale eiendommer har et åpent tilbud til rovere 
etter skogvoktermodellen.

Delmål 2013-2014

•	 Alle nasjonale eiendommer har etablert et åpent rovermiljø knyttet til hver av disse. 

Eksempler på tiltak:

•	 Skape naturlige møteplasser for rovere på nasjonalt nivå.

•	 Invitere til dugnadshelger på alle nasjonale eiendommer.
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innledning

Speidertinget skal ta stilling til forslag til endring i både grunnregler og lover. Forslag til 
endringer i grunnreglene krever 2/3 flertall og må vedtas ved to påfølgende møter i speiderting 
før endringene er gyldige (ref. § 7.1). Forslag til endringer i lovene krever 2/3 flertall (ref. § 7.2).
Endringer av retningslinjer gitt av Speiderstyret krever 2/3 av avgitte stemmer i Speiderstyret.
Endring av retningslinjer gitt av Speidertinget krever endring av dette i Speidertinget. Siden 
dette ikke er grunnregler eller lover (ref. §§ 7-1 eller 7-2), vil endring måtte gjennomføres som 
flertallsvedtak i Speidertinget. Kravet til rent flertall, dvs. flertall av de avgitte stemmene, er i 
utgangspunktet ikke forankret noe sted, men er blitt praktisert av Speidertinget.

Der det har vært naturlig for sammenligningens skyld har vi også gjengitt eksisterende lovtekst i 
dokumentet.
•	Hvert av forslagene inneholder følgende elementer:
•	Hvilken paragraf forslaget gjelder, og hvem som fremmer det
•	Forslagets ordlyd
•	Forslagsstillers begrunnelse
•	Lovutvalgets kommentar
•	Speiderstyrets kommentar
•	Speiderstyrets innstilling til vedtak på Speidertinget (Speiderstyret er etter lovene pålagt å gi 

innstilling i alle saker som skal behandles av Speidertinget).
Innledningsvis til hvert forslag er den nåværende teksten i paragrafen saken gjelder gjengitt i sin 
helhet. Se også fullstendig gjengivelse av nåværende lovtekster (vedtatt av Speidertinget 2010) på 
www.speiding.no/dokument.php?dok=3485

5.1. forSlag til endringer i grunnreglene

5.1.1. likeStilling - utvidelSe
Endring av § 1-5-3 Forslag fra Speiderstyret. Forslaget ble enstemmig vedtatt av Speidertinget i 
2010. Forslaget behandles for andre gang på Speidertinget i 2012. 

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

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

Forslaget lyder:
«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.»

Forslagstillers begrunnelse:
Dette forslaget handler om en utvidelse av likestillingsbegrepet. Vi ønsker at det ikke skal være 
noen form for diskriminering i NSF, og det er flere områder enn likestilling mellom kjønnene som 
det er viktig å jobbe for i dag. Da denne paragrafen ble endret i 2002 handlet den setningen som 
endres om at begge kjønn skulle gis like muligheter. Speiderstyret ønsker å beholde fokuset på like 
muligheter, men vil utvide det til å gjelde alle former for diskriminering som kan forekomme.

Lovutvalgets kommentar:
Forslaget vurderes som lovteknisk uproblematisk.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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5.2. forSlag til endringer i lovene

5.2.1. SammenSetning av gruppetinget
Endring av § 2-2-1 Forslag fra Speiderstyret

Nåværende ordlyd i § 2-2-1:
«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 medlem 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.

Forslaget lyder:
Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av:
c. Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år.
d. En representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer blant speidere i tropp som ikke 

fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret.

Stemmerett ved valg har fremmøtte medlemmer som fyller kravene i §§ 3-2-1 - 3-2-5 til å inneha 
tillitsverv.»

Forslagstillers begrunnelse:
Denne paragrafen henger sammen med kravene som stilles for å være medlem i Landsrådet 
for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), og for å få grunnstøtte fra staten. I dag er 
medlemskriteriet i LNU at alle over 12 år har fulle demokratiske rettigheter, og LNU jobber for å 
få dette inn som kriterium i grunnstøtten, hvor kravet i dag er 15 år.

Fra LNU sine vedtekter: «§ 4 Demokrati- og selvstendighetskrav a) Organisasjonen må gi mulighet 
for medvirkning og innflytelse til alle medlemmene, og alle medlemmer over 12 år må ha like 
rettigheter i beslutninger og valg.»

Formålet med endringen er å tydeliggjøre at alle medlemmer av gruppetinget har stemmerett, og 
alle som fyller kravene i §§ 3-2-1 - 3-2-5 til å inneha tillitsverv er valgbare.» 

Lovutvalgets kommentar:
Oppdatering er lovteknisk uproblematisk.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.

5.2.2. gruppetingetS oppgaver
Endring av § 2-2-3 Forslag fra Speiderstyret

Nåværende ordlyd i § 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 saksliste
d. godkjenning av forretningsorden

2 Saker:
a. årsmelding
b. regnskap og eventuelt revisjonsberetning
c. arbeidsplan
d. budsjett og fastsettelse av gruppekontingent
e. innsendte saker



Side 28 av 76

speidertinget 2012

SaK 5

3 Valg av:
a. gruppeleder og eventuelle gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse
b. gruppens representanter til kretstinget
c. regnskapsfører og revisor 
d. andre valg»

Forslaget lyder:
«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 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 med vara
c. regnskapsfører og revisor
d. gruppens representanter til Speidertinget med vara
e. gruppens representant til Roverforum med vara
f. gruppens representant til Speiderforum med vara
g. andre valg»

Forslagsstillers begrunnelse:
Det vises til forslagsstillers begrunnelse for endringsforslag i § 2-5-1 og § 2-2-4.

I følge samme paragraf, pkt. 3c, skal gruppetingets årsmøte velge revisor. Speiderstyret mener 
derfor at det er ryddig at det samtidig står at gruppetinget skal behandle både regnskap og 
revisjonsberetning. Ordet «eventuelt» i punkt 2b er derfor foreslått fjernet.

Punkt 3 d, e og f er nye, og en konsekvens av endringer i § 2-5-1, hvor Speiderstyret foreslår at 
Speidertinget skal settes sammen av representanter valgt av gruppene.

Det ligger også i dette endringsforslaget at Speider- og Roverforum skal være arenaer for 
representanter valgt av gruppene. Speiderstyret mener at dette vil gjøre Speider- og Roverforum 
til bredere og åpnere fora for utvikling av speiding og av Norges speiderforbund, og tror at å åpne 
opp disse arenaene vil føre til et større engasjement både blant speidere og rovere.

Lovutvalgets kommentar:
Forslaget er lovteknisk uproblematisk.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.

5.2.3. valgperioder for tillitSverv
Endring av § 2-2-4 Forslag fra Speiderstyret

Nåværende ordlyd i § 2-2-4:
«Gruppeledelsen består av gruppeleder og eventuelt en eller flere gruppeassistenter.

Gruppeleder velges for to år. Eventuelle gruppeassistenter velges for ett eller to år om gangen etter 
gruppetingets bestemmelse.

Gruppens representanter til kretstinget velges for ett år om gangen. Regnskapsfører og revisor 
velges for ett år om gangen.»
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Forslaget lyder:
«Gruppeledelsen består av gruppeleder og eventuelt en eller flere gruppeassistenter.

Gruppeleder velges for to år. Gruppeassistenter velges for ett eller to år om gangen etter 
gruppetingets bestemmelse.

Gruppens representanter til kretstinget velges for ett år om gangen.

Regnskapsfører og revisor velges for ett år om gangen.

Gruppens representanter til Speidertinget velges for to år om gangen.

Gruppens representant til Speiderforum velges for to år om gangen.

Gruppens representant til Roverforum velges for to år om gangen.» 

Forslagsstillers begrunnelse:
Speidertinget holdes annethvert år, og Speiderstyret ønsker å videreføre ordningen med at 
speidertingsdelegater er valgt for hele toårsperioden, fra ett ordinært speiderting konstitueres 
til det neste ordinære speidertinget konstitueres. Speidertingsdelegater velges altså for samme 
periode som tidligere, fra speiderting til speiderting. 

Det vises for øvrig til forslagsstillers begrunnelse for endringer i § 2-2-3 og § 2-5-1.

Lovutvalgets kommentar:
Forslaget er lovteknisk uproblematisk.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.

5.2.4. godkjenning og oppløSning av Speidergrupper
Endring av § 2-2-7 Forslag fra Speiderstyret

Nåværende ordlyd i § 2-2-7:
«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.» 

Forslaget lyder:
«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 tre år, kan Speiderstyret i 
samråd med kretsstyret oppløse gruppen.»

Forslagsstillers begrunnelse:
Speiderstyret har over lengre tid erfart at mange kretser ønsker bistand fra forbundet for å 
oppløse speidergrupper uten aktivitet. Disse prosessene foregår i dialog over tid mellom gruppe, 
krets og Speiderstyret, ikke som enveis prosesser hvor kretsen ber Speiderstyret oppløse en 
gruppe. Speiderstyret foreslår derfor å endre formuleringen slik at det fortsatt er tydelig at det er 
Speiderstyret som gjør vedtaket, men slik at kretsens rolle som rådgiver for Speiderstyret i disse 
sakene tydeliggjøres.

Lovutvalgets kommentar:
Lovteknisk foreligger det ingen innvendinger til forslaget. 

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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5.2.5. kretStingetS SammenSetning
Endring av § 2-3-2 Forslag fra Speiderstyret

Nåværende ordlyd i § 2-3-2:
«Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte 
representanter for gruppene.

Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynt 
10. betalende medlem i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Dersom 
gruppen har valgt gruppeassistent er denne vararepresentant for gruppeleder.

Minst 1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere. Med rovere i denne 
sammenheng menes medlemmer som er 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret 
kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har slike representanter, mister gruppen disse 
stemmene.

Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer.

Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter.

En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter 
kretsens bestemmelser velge en representant til kretstinget for hvert påbegynt 50. medlem i 
sammenslutningen.

Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker.»

Forslaget lyder:
«Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte 
representanter for gruppene.

Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte 
ti betalende medlemmer i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. 
Dersom gruppen har valgt gruppeassistent er denne vararepresentant for gruppeleder.

Minst 1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere. Med rovere menes i denne 
sammenheng medlemmer som er 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret kretstinget 
møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller yngre, mister gruppen disse 
stemmene.

Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer.

Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter.

En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter kretsens 
bestemmelser velge en representant til kretstinget for hvert påbegynt femti betalende medlem i 
sammenslutningen.

Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker.

Forslagsstillers begrunnelse:
Speiderstyret registrerer at det i flere kretser er usikkerhet om hvordan NSFs lover omkring 
kretstingets sammensetning skal tolkes. Speiderstyret ønsker derfor å klargjøre dette ved å fjerne 
punktumet bak 10-tallet og 50-tallet og skrive tallene med bokstaver slik at det blir tydeligere at 
det menes hver påbegynte ti betalende medlemmer, og at «hver 10. betalende medlem» ikke skal 
tolkes som «hver 11 betalende medlem».

Videre ønsker Speiderstyret å presisere at gruppeleder er en av gruppens representanter, og 
følgelig skal regnes med når det regnes ut hvor mange delegater som er 25 år eller yngre kretsen 
kan stille med. 

Lovutvalgets kommentar:
Endringen har ingen lovteknisk betydning, da det har vært klart i forarbeidene til bestemmelsen 
at det er ment 10 og ikke 11. 

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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5.2.6. kretStingetS SammenSetning
Forslag til endring av § 2-3-2 fra Vesterlen krets

Nåværende lovtekst:
«Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte 
representanter for gruppene.

Gruppenes representanter til kretsting:

Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynt 10. betalende medlem i henhold til siste 
årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Dersom gruppen har valgt gruppeassistent er 
denne vararepresentant for gruppeleder.

Minst 1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere. Med rovere i denne 
sammenheng menes medlemmer som er 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret 
kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har slike representanter, mister gruppen disse 
stemmene.

Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer.

Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter.

En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter 
kretsens bestemmelser velge en representant til kretstinget for hvert påbegynt 50. medlem i 
sammenslutningen.

Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker.»

Forslaget lyder:
«Kretstinget er kretsens øverste myndighet, og består av kretsstyrets medlemmer og valgte 
representanter for gruppene.

Gruppenes representanter til kretsting:

Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynt 10. betalende medlem i henhold til siste 
årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Dersom gruppen har valgt gruppeassistent er 
denne vararepresentant for gruppeleder.

Minst 1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere. Med rovere menes i denne 
sammenheng medlemmer som er 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret kretstinget 
møtes. Dersom gruppen ikke har slike representanter, mister gruppen disse stemmene.

Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer.

Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter.

En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter 
kretsens bestemmelser velge en representant til kretstinget for hvert påbegynt 50. medlem i 
sammenslutningen.

Den enkelte krets av Norges speiderforbund får fullmakt til å godkjenne at ei gruppering av Old 
Guides i kretsen kan få bli representert ved leiar med tillegg av inntil ein representant per 15. 
medlem.

Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker.»

Forslagsstillers begrunnelse:
Det vart i 2011 bestemt at O.G.-gruppene i Norges speiderforbund skulle omorganiserast. Alle 
O.G.-grupper i kretsane vart nedlagt, og medlemmene vart flytta til patruljer som representerer 
den enkelte O.G.-gruppe direkte knytta til ei gruppe i Norges speiderforbund. Alle O.G.-
medlemmene som ikkje høyrde til ei anna gruppe i kretsane, og som fortsatt ønska å vera medlem 
av kretsane, fekk tilbod om direkte medlemskap i kretsen. Alle O.G.-medlemmer i Vesterlen krets 
ønska å fortsette sitt kretsmedlemskap og vart dermed meldt direkte inn i Vesterlen krets.

Den administrative endringa vart føretatt utan at det vart sikra at O.G.-ane kunne fortsetje med 
same rettigheter etter NSFs lover og reglar. Når O.G.-ane er direkte medlemmar har dei ingen rett 
til å stille med delegatar til kretstinget. Kretsane kan kun laga ein særregel for ei gruppering med 
ein delegat pr 50. betalande medlem. Slik kunne berre to av dei frammøtte O.G.-representantane 
stemme på kretstinget. Tidlegare kunne O.G.-ane stille med inntil 22 representantar då det var 11 
grupper i kretsen. Kretsstyret i Vesterlen ønska å gje O.G.-ane større representasjon, men har ikkje 
lovheimel til det.

Vesterlen krets er i særstilling med aktive O.G.-ar som jobbar og legg til rette for speiding blant 
barn og unge. Det er derfor viktig å ivareta O.G.-ane i kretsen. O.G.-ane har eit langt speidarliv bak 
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seg og sit med mykje erfaring som er viktig å bringe vidare i dagens speidararbeid. Det er derfor 
viktig å sikre at desse erfaringane kjem fram på kretstinget.

Dette kan gjerast ved å utvide fullmaktene til kretsane. Kretsane kan sjølv bestemme kor mange 
medlemmer som må liggje bak kvar representant for ei gruppering i kretsen. NSF sine lovar 
og reglar kan setja ei maksimal grense for representasjon og så kan det vera opp til kretsane å 
bestemme. Det kan ikkje vera så mange grupperingar dette kan vera aktuelt for.

Speiderstyrets kommentar:
Speidarstyret meiner at inneverande lovformulering gir dekkande representasjon for direkte 
medlemmar i kretsen til kretstinget.

Det er i gruppene vi gjer vårt viktigaste arbeid saman med barn og unge i våre arbeidseiningar 
(koloni, flokk, tropp og lag). Speidarstyret meiner at største del av representasjonen til kretstinget 
derfor skal vere gjennom speidargruppene.

Fleire kretsar har tradisjon for å gi observatørstatus med talerett til alle som møter utan 
delegatstatus. Det er ei ordning som sikrer at medlemmar, utover dei som er delegatar, aktivt kan 
bidra med erfaring og tankar om kretsen sine vegvalg på kretstinget. 

Lovutvalgets kommentar:
Forslaget medfører en vridning av stemmerettsreglene som passer dårlig sammen med endringene 
som er gjennomført i forhold til representasjon av medlemmer under 26 år. 

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke. 

 

5.2.7. innkalling til kretSting
Endring av § 2-3-3 Forslag fra Speiderstyret

Nåværende ordlyd i § 2-3-3:
«Kretstinget har minst ett ordinært møte hvert år.

Ekstraordinært møte i kretstinget kan holdes når kretsleder eller minst halvparten av kretsstyrets 
eller 1/3 av kretstingets medlemmer krever det. Innkalling med saksliste sendes tingets 
medlemmer minst to uker før møtet.» 

Forslaget lyder:
«Kretstinget har minst ett ordinært møte hvert år.

Ekstraordinært møte i kretstinget kan holdes når kretsleder eller minst halvparten av kretsstyrets, 
eller 1/3 av kretstingets, medlemmer krever det. Innkalling med saksliste og saksdokumenter 
sendes tingets medlemmer minst to uker før møtet.»

Forslagsstillers begrunnelse:
Speiderstyret mener at det er viktig at gruppene og gruppenes representanter i kretstinget får 
god tid til å forberede seg til de sakene som skal opp på kretstinget, og mener derfor at ikke bare 
saksliste, men også saksdokumenter bør sendes til tingets medlemmer minst to uker før møtet.

Lovutvalgets kommentar:
Forslaget har ingen lovteknisk betydning. 

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas. 

5.2.8. kretStingetS oppgaver
Endring av § 2-3-4 Forslag fra Speiderstyret

Nåværende ordlyd i § 2-3-4:
«Kretstinget skal behandle:

1 Konstituering av kretstinget: 
a. valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen 
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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»

Forslaget lyder:
«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 saksliste
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. andre valg»

Forslagsstillers begrunnelse:
Det vises til forslagsstillers begrunnelse for endringer i § 2-5-1.

Endringen er en konsekvens av forslaget om at representanter til Speidertinget, Speiderforum og 
Roverforum velges av gruppetinget, ikke av kretstinget og korpstinget. 

Lovutvalgets kommentar:
Endringen henger sammen med foreslåtte endringer i forhold til representasjon. Lovteknisk er 
endringen uproblematisk.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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5.2.9. kretSStyretS oppgaver
Endring av § 2-3-9 Forslag fra Speiderstyret

Nåværende ordlyd i § 2-3-9:
Kretsstyret står for den daglige ledelsen av kretsen. 

Kretsstyrets oppgaver:

•	å fremme Norges speiderforbunds mål i eget område

•	å være forbundets representant overfor gruppene i området

•	å holde løpende kontakt med den enkelte speidergruppe og gi støtte og praktisk hjelp i det 
løpende arbeidet

•	å gjennomføre aktiviteter som støtter arbeidet i gruppene

•	å være gruppenes representant overfor forbundet.

 

Program, ledertrening og organisasjon:

•	Starte nye grupper og legge til rette for ekspansjon i eksisterende grupper.

•	Utvikle og formidle programtilbud og arrangementer der speidingens helhet, metoder og mål blir 
ivaretatt.

•	Gi tilbud om ledertrening og lederutvikling, herunder Norges speiderforbunds grunntrening, 
trening av førerpatruljer og konkret opplæring i bruk av treningsprogrammet.

•	Synliggjøre speiding i kretsen.

•	Gjennomføre felles arrangementer.

Administrasjon:

•	Godkjenne ledere i gruppene og i kretsen.

•	Utarbeide forslag til årsmelding og regnskap. Utarbeide arbeidsplan og budsjett for det enkelte 
år, samt nødvendige planer for fremtiden.

•	Forberede og gjennomføre kretstinget. Følge opp kretstingets vedtak og arrangementer.

•	Gi innstilling i alle saker som skal behandles av kretstinget.

•	Holde kretsens administrasjon.

•	Ansette eventuelle medarbeidere og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for ansatte.

•	Sette i verk forbundets vedtak som gjelder kretsen og gruppene.

•	Gi uttalelse i saker som gruppene sender forbundet. 

Andre oppgaver:

•	Være Norges speiderforbunds politiske ledd i kretsen og spesielt opprettholde et godt forhold til 
myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner.»

Forslaget lyder:
«Kretsstyret står for den daglige ledelsen av kretsen.

Kretsen støtter gruppene i deres daglige arbeid, utvikling og vekst.

Speiderstyret gir retningslinjer for kretsens virksomhet, og kan i samråd med kretsen gi særskilte 
retningslinjer for den enkelte krets.

Kretsstyrets oppgaver:

•	Å fremme Norges speiderforbunds mål i eget område.

•	Å holde jevnlig kontakt med den enkelte speidergruppe og gi relevant støtte, råd og oppmuntring 
i det løpende arbeidet, herunder oppstart av nye grupper.

•	Utvikle og formidle programtilbud og arrangementer der speidingens helhet, metoder og mål blir 
ivaretatt.

•	Gi tilbud om ledertrening og lederutvikling, herunder Norges speiderforbunds grunntrening, 
trening av førerpatruljer og opplæring i bruk av treningsprogrammet.

•	Planlegge og lede den daglige drift av kretsen, herunder kretsens eiendeler og økonomi. Påse at 
forbundets lover og retningslinjer etterfølges av kretsen og kretsens medlemmer, samt følge opp 
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kretstingets beslutninger.

•	Være Norges speiderforbunds politiske ledd i kretsen og spesielt opprettholde et godt forhold til 
myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner.» 

Forslagsstillers begrunnelse
Speiderstyret har sammen med kretsene vurdert kretsens rolle og oppgaver. Dette har skjedd 
gjennom spørreundersøkelser blant kretsstyrene, og gjennom at kretsenes og korpsenes rolle har 
vært tema på flere av toppledermøtene de siste to åra. 

Vi har fokusert på hvordan kretsen best mulig kan støtte og styrke gruppene i utviklingen av deres 
speiderarbeid.

Speiderstyret ser at kretsene er forskjellige og har ulike behov, og mener at det ikke nødvendigvis 
skal finnes «en lest» for hvordan arbeidet i kretsen skal være. Det må være rom for lokale 
tilpasninger og særpreg i kretsens arbeid. 

Speiderstyret ønsker å fokusere på de overordnede mål for kretsens arbeid, og ikke i like stor grad 
ramse opp alle oppgaver. Det legges opp til at mer konkrete forventninger til arbeidet i kretsen 
kan skrives inn i retningslinjene, og at oppgaver kan tilpasses den enkelte krets dersom dette er 
ønskelig.

Ved å bruke retningslinjene aktivt vil det gi en smidighet og god fleksibilitet i organisasjonen, hvor 
en raskere kan iverksette ønskede lokale og regionale løsninger, og lettere tilpasse seg generelle 
samfunnsendringer.

Forslaget åpner for at kretsstyret bedre kan vektlegge og prioritere sitt eget arbeid, og for de 
kretser som ønsker det, kan flere av de administrative oppgavene som i dag ligger til kretsen 
overtas av andre, f.eks. av forbundskontoret.

Lovutvalgets kommentar:
Forslaget er lovteknisk ukomplisert.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.

5.2.10. korpStingetS oppgaver
Endring av § 2-4-4 Forslag fra Speiderstyret

Nåværende ordlyd i § 2-4-4:
«Korpstinget er korpsets øverste myndighet og består av representanter som velges i tråd med 
Norges speiderforbunds lover for valg til kretstinget.

Korpstinget velger korpsstyre og representanter til Speidertinget.»

Forslaget lyder:
Korpstinget er korpsets øverste myndighet og består av representanter som velges i tråd med 
Norges speiderforbunds lover for valg til kretstinget.

Korpstinget velger korpsstyre.»

Forslagsstillers begrunnelse:
Det vises til forslagsstillers begrunnelse for endringer i § 2-5-1.

Endringen er en konsekvens av forslag et om at representanter til Speidertinget, Speiderforum og 
Roverforum velges av gruppetinget, ikke av kretstinget og korpstinget. 

Lovutvalgets kommentar:
Forslaget er en konsekvens av de endringer som er foreslått i forbindelse med endringer i 
sammensetningen av Speidertinget.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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5.2.11. SammenSetning av Speidertinget
Endring av § 2-5-1 Forslag fra Speiderstyret

Nåværende ordlyd i § 2-5-1:
«Speidertinget er forbundets øverste myndighet.

Det består av Speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i et av forbundets 
organisasjonsledd, kretsledere og en valgt representant for hver påbegynt 300 medlemmer i 
kretsen, korpsleder/-sjef og en representant for hver påbegynt 600 medlemmer i korpset, to 
valgte representanter for forbundets Speiderforum og to valgte representanter for forbundets 
Roverforum.

Generalsekretæren og ledere for forbundets hovedkomiteer har møte- og talerett på Speidertingets 
møter.

Kretsenes og korpsenes representanter: 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 stemmen(e).

Vararepresentant for kretsleder er visekretsleder. Har også denne forfall, kan kretsstyret oppnevne 
et av de øvrige styremedlemmene som representant. Det samme gjelder for korpsleder/korpssjef.

Kretsens valgte representant(er) velges blant kretstingets medlemmer for to år om gangen 
og ingen gruppe kan ha mer enn en av de valgte representantene. De valgte representantenes 
funksjonstid er fra konstituering av ett speiderting til neste speiderting konstitueres.

Medlemstallet regnes etter siste årsmelding.

Representantene for de ansatte velges foran hvert møte i Speidertinget av og blant de ansatte i 
forbundets organisasjonsledd.

Valgkomiteen, lovutvalget og revisor har møte- og talerett ved behandling av relevante saker.» 

Forslaget lyder:
«Speidertinget er forbundets øverste myndighet og er åpent for alle medlemmer.

Stemmerett i Speidertinget har valgte fremmøtte representanter:

•	Speiderstyrets medlemmer.

•	to valgte representanter for ansatte i et av forbundets organisasjonsledd.

•	kretsledere og korpsledere. Vararepresentant for kretsleder er visekretsleder. Har også denne 
forfall, kan kretsstyret oppnevne et av de øvrige styremedlemmene som representant. Det 
samme gjelder for korpsleder/korpssjef.

•	to valgte representanter for forbundets Speiderforum.

•	to valgte representanter for forbundets Roverforum.

•	to valgte representanter fra hver gruppe. Minst en av representantene må være 25 år eller yngre 
ved utgangen av kalenderåret det året ordinært speiderting avholdes. Dersom gruppen ikke har 
en representant som er 25 år eller yngre ved utgangen av kalenderåret, mister gruppen denne 
stemmen. 

Generalsekretæren og ledere for forbundets hovedkomiteer har møte- og talerett på Speidertingets 
møter.

De valgte representantenes funksjonstid er fra konstituering av ett speiderting til neste 
speiderting konstitueres.

Representantene for de ansatte velges foran hvert møte i Speidertinget av og blant de ansatte i 
forbundets organisasjonsledd.

Valgkomiteen, lovutvalget og revisor har møte- og talerett ved behandling av relevante saker.»

Forslagsstillers begrunnelse:
Speiding skjer i speidergruppene. Det er der barn og ungdom får oppleve vennskap, samarbeid, 
friluftsliv og de store eventyrene, og det er i speidergruppa at ungdom og voksne får utvikle seg 
som ledere.

Speiderstyret er opptatt av at alt arbeid lokalt, regionalt og nasjonalt må ha dette som sitt 
utgangspunkt: å støtte speiderarbeidet i gruppene. Derfor mener Speiderstyret også at det er riktig 
å gi speidergruppene mer innflytelse på utviklingen av Norges speiderforbund ved å gi gruppene 
direkte representasjon i Speidertinget. De fleste speiderforbund i Norden har hatt ulike modeller 
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for grupperepresentasjon i flere år. 

Speiderstyret mener dette er å ta gruppene på alvor – med å legge om til at delegatene til 
Speidertinget blir valgt fra gruppetinget, ikke via krets- og korpsting, slik ordninga er i dag. Med 
direkte grupperepresentasjon vil speidergruppene ha større mulighet for å direkte påvirke NSF 
sine veivalg for videre utvikling.

En slik omlegging vil gi en annerledes og bredere sammensetning av Speidertinget som direkte 
representerer speidergruppene. Med et større speiderting må også arbeidsform og prosesser i 
Speidertinget endres, men basert på erfaringene fra våre søsterforbund i Norden gir det også en 
rekke synergieffekter – større og bredere demokratisk engasjement, åpne beslutningsprosesser, og 
kortere kommunikasjonsveier mellom gruppene og forbundet.

Det vises også til endringer i § 2-2-3, § 2-2-4, § 2-3-4 og § 2-4-4.

Lovutvalgets kommentar:
Endringen er lovteknisk uproblematisk. 

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas. 

 

5.2.12. valgBarhet
Endring av § 2-5-4 Forslag fra Speiderstyret

Nåværende ordlyd i § 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 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.»

Forslaget lyder:
«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 år.

Forberedes av Speiderstyret:

•	Fem medlemmer av valgkomite for to år.

•	To ordstyrere for to år. 

•	Revisor.

Valgbare er alle som: 

•	har sagt seg villig til å motta valg.

•	fyller kravene til å være tillitsvalgt, ref. § 3-2-1-§ 3-2-5.

•	følger kravene til å være tillitsvalgt, ref. retningslinjer om ledere og tillitsvalgte.

Ansatte i et organisasjonsledd i Norges speiderforbund, eller i et selskap eid av Norges 
speiderforbund, kan ikke inneha tillitsverv i Speiderstyret, valgkomiteen eller representantskapet 
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i Speidernes fellesorganisasjon. Det er ikke tillatt å sette frem benkeforslag ved valg forberedt av 
valgkomiteen. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall.» 

Forslagsstillers begrunnelse:
Speiderstyret mener at dagens formuleringer i lovverket ikke er tydelige nok med hensyn på å 
klargjøre hvem som er valgbare på Speidertinget, og tror at referanser til hhv. andre paragrafer og 
til vedtatte retningslinjer på dette området er viktig for at det skal være lettere å orientere seg i 
lover og retningslinjer. Speiderstyret mener også at det er grunn til å presisere at ikke bare ansatte 
i organisasjonsledd ikke er valgbare til verv i Speiderstyret, Spf eller valgkomiteen, men at det også 
gjelder ansatte i selskaper eid av NSF, eksempelvis Speider-sport AS eller et AS som forvalter NSFs 
eiendommer.

Lovutvalgets kommentar:
Endringene medfører at bestemmelsen blir lettere tilgjengelig. Lovteknisk er endringen 
uproblematisk.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.

5.2.13. kvalifikaSjonSkrav for ledere og tillitSvalgte
Endring av § 3-2-1 Forslag fra Speiderstyret

Nåværende ordlyd i § 3-2-1:
«I arbeidet med å oppnå forbundets mål har Norges speiderforbund:
a. Tillitsvalgte. 

Medlemmer som gjennom valg på gruppeting, kretsting, korpsting eller speiderting påtar 
seg ledelsesoppgaver i henhold til de valg som blir gjort. En tillitsvalgt må oppfylle NSFs 
kvalifikasjonskrav for tillitsvalgte.

b. Ledere. 
Et medlem som påtar seg ledelsesoppgaver og som er godkjent leder. En leder må oppfylle NSFs 
kvalifikasjonskrav for ledere.»

Forslaget lyder:
«I arbeidet med å oppnå forbundets mål har Norges speiderforbund:
a. Tillitsvalgte. 

Medlemmer som gjennom valg på gruppeting, kretsting, korpsting eller speiderting påtar 
seg ledelsesoppgaver i henhold til de valg som blir gjort. En tillitsvalgt må oppfylle NSF’s 
kvalifikasjonskrav for tillitsvalgte, som beskrevet i retninglinjer om tillitsvalgte og ledere.

b. Ledere. 
Medlemmer som påtar seg ledelsesoppgaver, og som er godkjente ledere. En leder må oppfylle 
NSFs kvalifikasjonskrav for ledere, som beskrevet i retningslinjer om tillitsvalgte og ledere.»

Forslagsstillers begrunnelse:
Speiderstyret ønsker å legge inn referanser til retningslinjer for å øke forståelse av loven.

Lovutvalgets kommentar:
Forslaget er lovteknisk ukomplisert.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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5.2.14. Speider-Sport a/S 
Endring av § 5-4-1 Forslag fra Speiderstyret

Nåværende ordlyd i § 5-4-1
«Speider-Sport A/L er forbundets autoriserte forhandler av speidereffekter.»

Forslaget lyder:
Paragrafen strykes. 

Forslagsstillers begrunnelse:
Speiderstyret ser ikke behov for å lovregulere at Speider-sport A/S er autorisert forhandler av 
speidereffekter.

Lovutvalgets kommentar:

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.

5.3. forSlag til endringer i retningSlinjene

5.3.1. kontingent – forSlag fra hemne og vanvikan 
Speidergrupper

Forslag til endring av retningslinjer knyttet til § 5-2-1 fra Hemne speidergruppe og Vanvikan 
speidergruppe

Nåværende ordlyd i retningslinjene:
«§ 5-2-1 Retningslinjene om medlemskontingent fastsettes av Speidertinget, kretstinget, 
korpstinget og gruppetinget.

Kretskontingenten kan maksimalt settes til 50 % av forbundskontingenten som gjelder til enhver tid.

Kontingenten betales inn etter regler fastsatt av Speiderstyret.»

Nåværende tekst i retningslinjer for kontingent:

«1. Som basis for beregning av forbundskontingent benyttes kr 350,- pr. januar 2005. Denne 
justeres etter Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr. januar hvert år (offentliggjøres i 
februar). Dette vil være kontingenten for det etterfølgende regnskapsår. Kontingenten forhøyes til 
nærmeste hele 10-krone.

Bestemmelsene gjøres gjeldende for kontingent fra 2007.

2. Forbundskontingenten avtrappes slik etter antall medlemmer av NSF fra samme husstand:

To medlemmer: Full forbundskontingent

Øvrige medlemmer i en husstand: 80 % rabatt av forbundskontingent

Kontingenten forhøyes til nærmeste hele 10-krone.

Bestemmelsen gjøres gjeldende for kontingent fra 2011.

3. Speidere som begynner siste halvår (juli - desember) betaler ½ forbundskontingent for det 
kalenderår de begynner. Denne tilfaller gruppen. Familierabatt gjelder ikke for slik kontingent.

Bestemmelsen gjøres gjeldende fra og med sommeren 1997.

4. Kontingenten forfaller innen en måned etter at medlemmet er innmeldt. Forbundskontoret 
sender deretter ut årlig krav om kontingenten.

Etter innbetaling oversendes avtalt kontingent til de respektive organisasjonsledd.

5. De respektive organisasjonsledd (gruppe, krets, korps) melder inn nye medlemmer, eller 
endring av status, gjennom medlemssystemet. Dette gjøres innen en måned etter at de er 
innmeldt/endringen har skjedd.

6. For medlemmer tilhørende korps betales forbundskontingent i henhold til avtale mellom korps 
og forbund.

7. Hvis kontingent etter purring ikke er betalt, vil:
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•	status for medlemskapet bli satt som utmeldt

•	vedkommende ikke lenger motta medlemsbladet Speideren

•	ulykkesforsikringen opphøre

•	vedkommende ikke ha anledning til å delta på de av NSFs arrangementer og møter som krever 
medlemskap

8. Bestemmelsene i punktene 1, 2, 3, 7 og 8 kan bare endres av Speidertinget.

Bestemmelsene i punktene 4, 5 og 6 kan endres av Speiderstyret.

Vedtatt av Speidertinget 1996.

Punkt 4 og 5 endret av SST april 2000.

Punkt 6 endret av AU 31.05.01.

Punkt 1 og 2 endret av Speidertinget 2002.

Punkt 2, 4,5, 6,7 og 8 endret av Speidertinget 2010.» 

Forslagets ordlyd:
«Vi ønsker å fremme forslag om mulighet for halvårskontingenter.

Det vi si at man også har mulighet til å betale for bare vår eller høst, også for eksisterende 
medlemmer.

Man vil da få fire forskjellige kontingenter:

•	Oppstartkontingent (høst) som gjelder for nyregistrerte medlemmer. Som i dag.

•	Helårskontingent. Som i dag.

•	Vårkontingent. Ny for eksisterende medlemmer, med normal fordeling mellom forbund/krets/
gruppe.

•	Høstkontingent. Ny for eksisterende medlemmer, med normal fordeling mellom forbund/krets/
gruppe.

På alle typene må gruppene selv kunne bestemme sin andel, på lik linje som i dag. Det vil da være 
mulighet til å ta mere kontingent på vår og høst, slik at det vil lønne seg med helår osv.» 

Begrunnelse for forslaget:
Vi ser at det faktum at kontingenten for speidergruppene faktureres for et helt år om gangen, 
faktisk er et kjempeproblem. 

Det gjør at for en familie blir det årlige økonomiske løftet en hemsko for rekruttering, og 
resultatet er at vi i gruppene må holde prisen på et minimum for i det hele tatt å få folk med. Jeg 
har ledere nå, som har med sine barn. Og som legger mye tid og ressurser i oppstart av gruppa, 
men de kan ikke melde seg inn, pga. økonomi.

Det har jeg sagt er greit, så lenge de selv sørger for forsikringer, og at de melder seg inn når vi går 
ut med tilbudet fra august av.

Andre lag og foreninger deler kontingenten i to. Da er ikke det totale løftet så stort for en familie, 
og det er mye lettere for oss å ta inn litt mer i kontingent til gruppa.

Det igjen gjør økonomien mer forutsigbar. Vår kontingent blir målt opp mot alt annet ungene er 
med på, og de ser jo giroen som kommer.

I tillegg vurderer medlemmer som skal flytte på sommeren, som ikke ønsker å fortsette til høsten 
av den grunn, å slutte nå, i stedet for å fortsette frem til sommeren.

Speiderstyrets kommentar:
Speiderstyret støtter ikke å dele kontingenten i halvårsterminer med dagens fordeling av 
kontingent.

Slik det er i dag er det kun innbetalinger på våren hvor forbundskontingenten tilfaller forbundet. 
Dersom halvparten av kontingenten betales om våren, og den andre halvparten om høsten, vil 
forbundet miste inntil 1/3 del av innbetalingene på høsten.

Erfaringsmessig er det mellom 1/3 og 1/4 av den totale medlemsmassen som slutter i løpet av 
sommeren. Tilsvarende antall melder seg inn på høsten, slik at medlemstallet er svakt stigende. 
Utfordringen er at høstkontingenten for nye medlemmer tilfaller i sin helhet til gruppene/
kretsene.

Med en årlig forbundskontingentinntekt på kr 5 600 000 vil man, dersom vi forutsetter at 1/3 av 
høstens termin bortfaller, få en reduksjon i årlig forbundskontingentinntekt på kr 933 333 (1/3 av 
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halvparten av kr 5 600 000).

I tillegg vil andelen av nasjonal grunnstøtte på grunnlag av antall medlemmer under 26 år bli 
redusert med ca. kr 300 000, da antallet betalende medlemmer per 31.12. vil bli redusert fra ca. 
12 000 medlemmer til ca. 9 000 medlemmer. Videre vil man få en merkostnad på ca. kr 400 000 
i f.m. trykking og utsendelse av giroer to ganger i året. Total inntektsreduksjon/kostnad vil bli kr 
1 630 000 for Norges speiderforbund.

Speidertinget 2010 hadde oppe til votering om også forbundskontingenten for nye medlemmer 
som begynner i annet halvår skulle tilfalle forbundskontoret. Dette forslaget fikk ikke 
gjennomslag.

Dersom det skal åpnes for halvårlig kontingent, må retningslinjene for kontingent endres slik at 
forbundskontingenten for nye medlemmer som begynner i annet halvår tilfaller forbundet.

Speiderstyret mener at utfordringer ved lederkontingent kan løses gjennom andre alternativer, 
som f.eks. ved å differensiere kontingenten for ledere. 

Lovutvalgets kommentar:
Forholdene til “høstkontingentene” har vært behandlet mange ganger tidligere. Forslaget er 
uoversiktlig lovteknisk og vil kreve også endringer av retningslinjene for økonomi og retningslinjer 
for informasjon fra gruppene. 

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke





BuDSjETT FoR 2013 oG 2014
SaK 6



Side 44 av 76

speidertinget 2012

SaK 6

innledning

For Speiderstyret er det et overordnet mål å sikre årlig løpende drift av Norges speiderforbund 
uten å bruke av egenkapitalen. 

Landsleir er et naturlig bidrag inn i forbundets økonomi. Overskudd fra landsleiren er ment å 
inngå i driften av forbundet, fordelt over en fireårsperiode.

Vedlagte budsjettforslag for 2013 og 2014 er et stramt budsjett som over budsjettperioden går i 
balanse. Styret legger fram et nøkternt budsjett med så realistiske inntektsposter som mulig og 
gjennomarbeidete kostnadsposter. 

Styret har valgt å ikke utarbeide et langtidsbudsjett for årene 2015 og 2016, da dette ikke har 
noen praktisk bruk i styrets og administrasjonens økonomiarbeid. Styret har i stedet besluttet å 
opprette et økonomiutvalg som skal være rådgivende for Speiderstyret og administrasjonen.

Det er satt av strategiske middler til nettbistanden til grupper/kretser/korps, støtte til nystarting 
av speidergrupper, inspiratorarbeidet for grupper, verktøykasse for enhetsledere, utvikling av 
lederhåndbok, forenkling av administrative rutiner gjennom videreutvikling av medlemssystemet, 
og bokprosjektet «Ungdom leder ungdom».

Det er budsjettert med en svak økning av medlemstallet som følge av landsleiren Stavanger 2013.

Antall årsverk knyttet til forbundskontoret reduseres, etter naturlig avgang, med ett årsverk i 
budsjettperioden.

I budsjettet er postene knyttet til eiendommene løftet ut og lagt i et eget aksjeselskap heleid av 
Norges speiderforbund. Styret ønsker å påpeke viktigheten av at eiendommene blir foretrukket 
brukt ved kurs, samlinger og aktiviteter for å tilføre det nye selskapet inntekter.

6.1. BudSjett 2013

Inntekter Sum 
Kontor og 
Adminis-

trasjon

Kommuni-
kasjon og 

Marked

Program 
og Leder-
utvikling

Organisa-
sjon

Salgsinntekter, pliktige 60 0 60 0 0
Medlemskontingenter 6 100 6 100 0 0 0
Medlemsinntekter 0 0 0 0 0
Grunnstøtte, drift 3 000 3 000 0 0 0
Off.tilskudd/refusjoner 1 100 750 0 350 0
Leieinntekter 250 250 0 0 0
Andre driftsinntekter 1 385 910 475 0 0

Sum inntekter 11 895 11 010 535 350 0

Utgifter
Lønnskostnader 5 181 2 274 1 456 1 451 0
Avskrivninger 352 322 30 0 0
Kostnader lokaler 1 400 1 400 0 0 0
Annen driftskostnad 2 754 1 305 1 411 30 8
Reise- og Oppholdskostander 939 125 79 500 235
Forsikringer 475 475 0 0 0
Markedsføring/medlemskap/gaver 1 520 85 110 780 545
Finansinntekt og -kostnader -240 -240 0 0 0

Sum utgifter 12 381 5 746 3 086 2 761 788
1/4 overskudd Landsleir 2013 500

Sum resultat 14 5 264 -2 551 -2 411 -788

Tallene i budsjettet er oppgitt i hele tusen
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6.2. BudSjett 2014

Inntekter Sum 
Kontor og 
Adminis-

trasjon

Kommuni-
kasjon og 

Marked

Program 
og Leder-
utvikling

Organisa-
sjon

Salgsinntekter, pliktige 60 0 60 0 0
Medlemskontingenter 6 300 6 300 0 0 0
Medlemsinntekter 0 0 0 0 0
Grunnstøtte, drift 3 100 3 100 0 0 0
Off.tilskudd/refusjoner 1 100 750 0 350 0
Leieinntekter 250 250 0 0 0
Andre driftsinntekter 1 060 460 600 0 0

Sum inntekter 11 870 10 860 660 350 0

Utgifter
Lønnskostnader 5 172 2 312 1 480 1 380 0
Avskrivninger 402 372 30 0 0
Kostnader lokaler 1 400 1 400 0 0 0
Annen driftskostnad 2 819 1 370 1 411 30 8
Reise- og Oppholdskostander 899 85 79 500 235
Forsikringer 475 475 0 0 0
Markedsføring/medlemskap/gaver 1 770 85 110 830 745
Finansinntekt og -kostnader -290 -290 0 0 0

Sum utgifter 12 647 5 809 3 110 2 740 988
1/4 overskudd Landsleir 2013 500

Sum resultat -277 5 051 -2 450 -2 390 -988

forklaringer til BudSjett for 2013 & 2014

Salgsinntekter:
Denne posten inkluderer annonser i «Speideren».

Medlemskontingenter:
Budsjettforslaget er basert på 17 500 betalende medlemmer (helårskontingent kr 400) i 2013 og 
18 000 i 2014. I budsjettet er det tatt høyde for husstandsrabatter og korpsrefusjon.

Styret viderefører ordningen med at nye grupper, inkludert korpsgrupper, kan søke om inntil kr 
25 000 i oppstartsmidler fra Frifond-ordningen.

Medlemsinntekter:
Sentrale kurs/arrangementer i Norges speiderforbund skal «gå i null», og tall som fremkommer på 
denne posten i regnskapet vil ha sin motpost under andre kostnader i driftsregnskapet.

Grunnstøtte drift / Internasjonal:
Grunnstøtten beregnes ut fra:

•	antall aktive betalende medlemmer under 26 per 31.12.

•	antall godkjente lokallag (godkjent lokallag = mer enn fem aktive medlemmer under 26 år per 
31.12., og levert årsrapport)

•	sentrale aktiviteter/kurs

•	styresammensetning og andre kriterier to år tidligere (2011-tallene legges til grunn for 
2013-støtten osv.). 

Tallene i budsjettet er oppgitt i hele tusen
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For internasjonal støtte legges til grunn for støtten aktiviteter/kurs/arrangementer som har 
foregått i utlandet (ikke Norden). WSJ 2011 teller med her, fordi det er et internasjonalt WOSM-
arrangement som tilfeldigvis var lagt til Sverige.

Andre offentlige tilskudd/refusjoner.
Administrasjonsgodtgjørelse for forvaltningen av FRIFOND (inntil maks 5 % av tildeltsum) 
utgjør kr 150 000. Momskompensasjonen utgjør kr 600 000. Godtgjørelse fra NORAD i f.m. 
bistandsprosjektene utgjør kr 50 000. Tilskudd fra FRIFO/DN utgjør kr 200 000.

Leieinntekter:
Denne posten inneholder fremleie av kontorlokaler i St. Olavsgate. (Frivillighet Norge, Global 
Dignity Day, Interhost AS, Oslospeiderne og St. Georgs Gildene i Norge.)

Andre driftsinntekter:
Denne posten inneholder administrasjonsgodtgjørelse fra Landsleir på kr 500 000 (kun i 2013) og 
Flyktninghjelpen på kr 200 000. Andre poster er salg av kalendere og årsavgift på nettsider i NSFs 
løsning som brukes av grupper/kretser. 

Lønnskostnader:
For 2013 er det lagt inn lønnskostnader knyttet til 10,5 årsverk, mens for 2014 er dette redusert 
til 10 årsverk. Ansattressurser knyttet til landsleiren Stavanger 2013 ligger i landsleirbudsjettet og 
inngår ikke i NSFs lønnsbudsjett/årsverk. I budsjettet er det tatt høyde for generell lønnsøkning 
begge år.

Avskrivninger:
Hovedposten her er knyttet til teknologi i kontordriften (medlemssystemet Min speiding), og det 
er tatt høyde for videreutvikling av dette. Forbundet har egenkapital til å ta denne type investering 
for de neste årene.

Kostnader lokaler:
Denne posten inkluderer husleie, rengjøring og felleskostander knyttet til lokalene i St. Olavsgate 
25. Leieavtalen utløper 31.12.2016, med rett til ytterligere en periode på fem år.

Annen driftskostnad:
I denne posten er det lagt inn kostnader knyttet til fire utgaver av Speideren, kalenderproduksjon, 
datakostnader, porto, telefon og generell kontordrift. 

Reise- og oppholdskostnader:
I denne posten er det tatt høyde for reiser og opphold for Speiderstyret, Komité speiding, andre 
komiteer/nettverk og kontoret.

Forsikringer:
Denne posten inkluderer vår kollektive ulykkesforsikring for medlemmer, og andre forsikringer 
knyttet til generell drift, herunder forbundskontoret.

Markedsføring/medlemskap og diverse kostnader:
I denne posten inngår det en avsetning til strategiske midler til hhv. Speiderstyret med kr 180 000, 
og Komité speiding med kr 100 000, og frikjøp av speidersjef med inntil 20 % av ett årsverk. 

Reisestøtte til nasjonale speider- og roverarrangement ligger inne med kr 50 000 per år. 

Øvrige poster som inngår her er markedsføring/medieovervåkning, profilering og 
medlemskontingenter til andre samarbeidsorganisasjoner.

Finansinntekter og -kostnader:
Dette er renteinntekter og bankgebyrer. 

Spesielle tiltak m.m.:
Landsleiren Stavanger 2013 har et budsjettert overskudd på kr 2 000 000, og dette inntektsføres 
over fire år i driftsregnskapet til Norges speiderforbund. 

(Endringer i verdipapirene, herunder «sikringsfondet», tas ikke med i budsjettet, men kommer 
frem som en egen linje i driftsregnskapet.)



Side 47 av 76

speidertinget 2012

SaK 6

6.3. omprioriteringer

Speiderstyret fremmer slikt forslag til vedtak:
Speiderstyret gis fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor budsjettets rammer.

Speiderstyret innstiller:
Forslaget vedtas
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7.1. forSlag til forSkyving av nSfs fireÅrSSykluS 
for leirer

Forslag fra Måløy speidergruppe og speidertingsmedlem Mats Brunsvik.

Forslag 1 lyder:
Norges speiderforbund forskyver lands-og kretsleir intervallene, slik at de passer inn mellom de 
internasjonale arrangementene 1 år mot 2012.

Eks; Landsleir og World Scout Moot 2013, Kretsleir 2014, World Scout Jamboree 2015, og 
Landsleir 2016, OSV

Forslag 2 lyder:
Norges speiderforbund forskyver lands-og kretsleir intervallene, slik at de passer inn mellom de 
internasjonale arrangementene 1 år fra 2012.

Eks; World Scout Moot 2013, Ingen leir 2014, World Scout Jamboree 2015, og Kretsleir 2016, 
World Scout Moot 2017, Landsleir 2018

Forslagsstillers begrunnelse:
NSF har leir intervall på en 4 års-syklus, og dette passer fint inn med den internasjonale syklusen. 
Eneste problemet er at vår syklus ligger ”oppå” den internasjonale, og dermed krasjer med 
hverandre. Man kan se det f.eks.; 2011 var Jamboree- OG Kretsleirår, og 2013 er Moot- OG 
Landsleir-år, og slik vil det fortsette, om vi ikke forandrer noe!

Som en gruppe med medlemmer som er godt engasjert og deltagende på både nasjonale og 
internasjonale leirer, ser vi problem med at disse krasjer, og selv om det er ikke veldig mange 
det gjelder, er det ofte de som er mest engasjert det går ut over. De ønsker som oftest å delta på 
flere eller alle disse leirene, gjennom deltaking og/eller lederfunksjon. Problemet kan både være 
økonomisk, tidsmessig, og engasjementmessig.

Dette er en liten endring, som forenkler ”speiderhverdagen” til mange, og øker sjansene for at NSF 
har mange deltagere på alle de store arrangementene, både nasjonale, og internasjonale.

Vi mener at forslag 1 er det beste, vi vil da ha landsleirår de åra KM har sine kretsleirår, og 
omvendt, og man slipper ”dødår” mellom arrangement.

Speiderstyrets begrunnelse:
Landsleir hvert fjerde år er en etablert syklus for våre speidergrupper. Nå veksler gruppene 
mellom landsleir, kretsleir, korpsleir, gruppeleirer og andre leirer i løpet av en fireårssyklus.

De siste gangene har World Scout Jamboree og World Scout Moot hatt god norsk deltakelse, men 
involverer likevel en relativ liten del av vår totale medlemsmasse. Speiderstyret mener at det ikke 
er «dødår», men at speidergrupper, speidere og rovere hvert år har mulighet til å delta på en rekke 
ulike leirer og arrangementer i inn- og utland. Ut fra en helhetsvurdering ønsker Speiderstyret 
ikke å forskyve intervallet for landsleir.

Speiderstyret innstilling:
Forslaget vedtas ikke.

7.2. eiendomSdrift i akSjeSelSkap

Forslag:
Det opprettes et aksjeselskap som står for forvalting av Norges speiderforbunds eiendommer.

Selskapet etableres med en egenkapital bestående av eiendommene Tredalen, Solstølen og 
Havbraatt. I tillegg tilføres midler tilsvarende verdien fra salget av Sverveli og Ingelsrud.

Forslagsstillers begrunnelse:
Speidertinget 2010 vedtok: 

«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 
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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 en mest mulig hensiktsmessig økonomisk modell slik at ordinær eiendomsdrift er 
selvbærende på sikt […].

Fase 1 (planlegging og organisering) av driftsmodellen 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.»

Speiderstyret oppnevnte i januar 2011 et eiendomsstyre som har utredet forskjellige 
driftsmodeller. Det er innhentet vurderinger fra bl.a. revisor, lovutvalg og øvrige ressurspersoner. 
Etter en samlet vurdering er det aksjeselskap som er den modellen som er mest hensiktmessig for 
drift av Norges speiderforbunds eiendommer.

Speiderstyret foreslår å skille eiendommene ut i et eget AS. Det er flere viktige argumenter for en 
slik løsning.

•	Selskapet får fradrag for merverdiavgift (MVA/moms) på alle investeringer.  
Speiderstyret og eiendomsstyret legger opp til en omfattende investering i eiendommene i de 
kommende år. For all denne investeringen vil selskapet få fradrag for den MVA som betales.

•	Egen økonomi og bedre oversikt over reelle kostnader ved eiendomsdriften. 
Tradisjonelt har en rekke av kostnadene knyttet til eiendomsdrift vært en del av forbundets 
økonomi. Det har vært vanskelig å skille de reelle inntekter og utgifter fra den daglige driften. 
Med et eget selskap som har et eget regnskap, vil alle kostnader og inntekter knyttet til drift av 
eiendommer være synlige og tilgjengelige for alle.

•	Strategiske beslutninger kan gjøres på lavere nivå. 
Ved å skille ut eiendommer i et eget selskap, vil beslutninger knyttet til den daglige driften 
fattes av eiendomsstyret. Styret settes sammen av kompetente aktører som ivaretar Norges 
speiderforbunds eiendommer.

Opprettelsen gjøres ved at eiendommene overføres til det nye aksjeselskapet, som eies 100 % av 
Norges speiderforbund. Dette vil ikke utløse dokumentavgift, pga. nærstående eierskap til eier. 
Det nyopprettede AS-et vil få tilført en egenkapital som sikrer at selskapet fremstår som solid og 
har kapital til å ta nødvendige investeringer. Speiderstyret innstiller på at selskapet tilføres den 
verdi som er frigjort gjennom salg av Sverveli og Ingelsrud. 

Det vises til informasjonsfolder for utvikling av Norges speiderforbunds eiendommer som 
presenteres i tillegg til sakspapirene.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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kandidater til valgene ved Speidertinget 2012

8.1 SpeiderSjef:
Knut Slettebak 

Valgkomiteen innstiller: 
Knut Slettebak

8.2 viSeSpeiderSjef:
May-Britt Roald

Andy Hyde

Leif Egil Hegdal 

Valgkomiteen innstiller:
May-Britt Roald 

8.3 Styremedlemmer:
Thea Hilding

Nina Rones

Anette Monsen Londalen

Mats Brunsvik

Karl Erik Onstad 

May-Britt Roald

Håvard Otto

Are Severin Ingulfsvann

Hanne Mette Lundberg

Andy Hyde

Valgkomiteen innstiller:  
Nina Rones

Anette Monsen Londalen

Karl Erik Onstad

Håvard Otto 

Hanne Mette Lundberg 

8.4 klagenemda:
Lars Atle Andersen 

Valgkomiteen innstiller:
Lars Atle Andersen

8.5 lovutvalget:
Børre Gunnerud 

Valgkomiteen innstiller:
Børre Gunnerud

8.6 repreSentantSkapet i Spf:
Stian Seland

Arnt Øvreness

Arne Nørstebø 

Solveig Schytz 

Ingeborg Engh

Elin Vannes

Marit Engdal

Gerdine Selbekk

Gull Pedersen

Valgkomiteen innstiller:
Gerdine Selbekk

Solveig Schytz

Stian Seland

Arnt Øvreness

8.7.  valg av to ordStyrere 
for Speidertinget 2014 

Speiderstyret innstiller:
Peik Nesje, Follo krets

Solveig Schytz, Follo krets

8.8.  valg av fem medlemmer 
til valgkomiteen for 
Speidertinget 2014

Speiderstyret innstiller:
Johanne Prestegård, Sørlandet krets

Lars Flateby, Follo krets

Kurt Vidar Gunderssen, Vestfold krets

Ingjerd Knudsen, Oslospeiderne / Frikirkens 
speiderkorps

Svein Harald Gunnes, Sør-Trøndelag krets

8.9. valg av reviSor for to År

Speiderstyret innstiller:
Statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland, BDO
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8.1. kandidat til SpeiderSjef

knut SletteBak

Alder, gruppe/krets, jobb/studier?
33, Egersund FA/Vesterlen og ÅSSG, rådgiver i regionalplanseksjonen, Rogaland fylkeskommune.

Speidererfaring?
Speider, rover og leder i Egersund FA. Har i kortere perioder vært innom andre grupper der jeg 
har studert. Kretsstyret i Vesterlen krets i to år, deretter seks år i Speiderstyret hvorav fire år som 
IC. Jobbet i to år med planlegging av jamboreen i Sverige, med tilrettelegging for og fordeling av 
IST’erne, og har de siste to årene jobbet som programsjef for landsleiren Stavanger 2013.

Hva er ditt beste speiderminne?
Det å våkne ute i naturen, på tur med patruljen, med dis over vannet, og minner fra tur og leirbål 
kvelden før, vil alltid være det beste speiderminnet. Som en kontrast var opplevelsen av tusener på 
tusener av speidere på torget på jamboreen i Sverige en bekreftelse på at mennesker fra alle land 
kan leve fredfullt sammen, og gir tro på at hvis vi alle etterlater oss verden litt bedre enn vi fant 
den, så kan den til slutt bli ganske bra.

Hvilke saker brenner du mest for i speidersammenheng?
Jeg er veldig opptatt av å styrke vårt arbeid med samfunnsansvar. Både som en integrert del av alt 
det andre speiderarbeidet vi driver med til daglig, men også som større prosjekter hvor vi bidrar 
med konkrete tiltak i nærmiljøet.

Jeg mener at vi som organisasjon må vokse, og at fokus på vekst skal gjennomsyre arbeidet vårt. 
Det er flere grunner til at vi må bli større. For det første har vi et unikt tilbud som flere fortjener å 
ta del i. Dette er det vårt ansvar å tilrettelegge for. Gruppene må ønske å bli større, og ta inn flere 
medlemmer, og krets og forbund må tilrettelegge for dette. For det andre skal vi være en viktig 
aktør i samfunnet, vi skal bli hørt i saker som handler om våre kjerneområder, og da hjelper det 
å være mange. Og for det tredje vil flere mennesker som har lært våre verdier å kjenne bidra til å 
skape et bedre samfunn, og dermed oppfylle formålsparagrafen vår.

Hvilke saker mener du vil bli de viktigste for Speiderstyret de neste to årene, og hvorfor?
Det er viktig at vi gjør en grundig evaluering av hvor strategisk plan har brakt oss siden den ble 
vedtatt i 2006. Videre må vi, på bakgrunn av denne evalueringen, stake ut kursen videre og sette 
nye langsiktige mål.

Vi må bruke landsleiren til å gi oss et løft inn i framtida. Vi kommer til å oppleve stor interesse for 
å begynne i speideren. Dette må forbundet sentralt, kretser og grupper være klare til å håndtere.

Videre må vi lære av dem som er gode, enten det gjelder grupper som lykkes, andre organisasjoner 
som opplever vekst, eller speiderforbund i andre land som kommer fram i media. Speiderstyret 
har en viktig oppgave i å skape en kultur hvor de gode eksemplene løftes frem.

Hvilke saker mener du er de viktigste i Speidernes fellesorganisasjon i tiden fremover?
Fortsatt godt samarbeid om nasjonale arrangement, internasjonalt arbeid og tett dialog i saker 
hvor begge forbund er engasjert.
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8.2. kandidater til viSeSpeiderSjef:

may-Britt roald

Alder, gruppe/krets, jobb/studier?
45 år, 3. Rauma Isfjorden, Romsdal og Nordmøre Krets, Ansvarlig for gründerprogrammet 
hoppid.no, Møre og Romsdal fylkeskommune, Speidererfaring: speider, rover, leder i alle 
enheter, kretsstyreerfaring fra tre ulike perioder, er for tiden gruppeleder i 3. Rauma Isfjorden og 
kretsleder i Romsdal og Nordmøre krets. Diverse prosjekter; programansvar for landsleiren i 2009, 
Inspirator, og fylkesleder for Global Dignity Day.

Beste speiderminne? 
Speiderturer i det store og hele, prosjekt, landsleir 2009 , Jamboree - Camp in Camp i 2011 og 
vandreleiren over Dovre sist sommer.

Hvilke saker brenner du mest for i speidersammenheng?
Vekst gjennom kvalitet i speiderarbeidet. At speideren er attraktiv fritidsaktivitet i lokalmiljøet. 
Det som gleder meg aller mest er når vi får nye speidere med i troppsalder. Inspiratorprogrammet 
engasjerer. Det er tydelig på hva som gir suksess, og vi har mange suksesshistorier i speidernorge 
som bekrefter dette. Vi ser hvordan et godt ledermiljø og skikkelige prosjekter gjør at både ledere, 
speidere og rovere trekker med seg flere, og blir i speideren. Satsingen på unge ledere er noe av det 
viktigste vi gjør for å sikre tilfang av gode ledere.

Hvilke saker mener du vil bli de viktigste for Speiderstyret de neste to årene, og hvorfor?
Saker som bidrar til at vi beholder medlemmer i riktig alder, og som bidrar til at vi sikrer vekst 
de neste årene. Samarbeidet med de nordiske speiderorganisasjonene og med Flyktninghjelpen 
er viktig, vi lærer av hverandre, og vi endrer oss raskere gjennom å dele erfaringer og 
suksesshistorier. Det gjør oss i stand til å tenke «ut av boksen», og vi oppnår mer sammen. 
Jamboree og landsleir er arenaer som gir nettverk og gode venner i speideren. Det er viktig å 
fortsette å støtte opp om prosjektene og de gode møteplassene i speideren. 

Det er viktig at Speiderstyret legger til rette for god ledertrening gjennom støtte og godt eierskap 
til arbeidet i Komité speiding. Det er også viktig at Speiderstyret legger til rette for at gruppene, 
kretsene, komiteene og forbundskontoret fungerer i et godt samspill. Det er viktig å ta vare på det 
unike med speidermetoden. Vi er en barne- og ungdomsorganisasjon, og det skal vi fortsette å 
være fremover. Ungt engasjement gjør organisasjonen bærekraftig og attraktiv.

andy hyde

Alder, gruppe/krets, jobb/studier?
48, 1. Langhus, Follo Krets, kvalitetssjef og fagansvarlig for Virksomhetsstyring på 
Diakonhjemmet Sykehus

Speidererfaring?
Jeg har vært speider siden jeg var åtte år gammel og leder siden jeg var 16. Jeg har vært både 
flokkleder, beverleder, roverlagsleder og gruppeleder. Jeg har vært ledertrener siden 2005 og 
regional ledertrenerkoordinator. Jeg har vært kretsleirsjef for to kretsleier, i 2007 i England og 
2011 i Sverige. 

Hva er ditt beste speiderminne?
Jeg var leirsjef for Follo krets sin leir i England i 2007 med 650 speidere og ledere, hvor vi 
feiret 100 år med store aktiviteter og mye tradisjon. Som kontrast til dette var jeg ledertrener 
på et Gilwell-kurs i Malawi i 2009. Kontrasten mellom disse to var så stor at det nesten ikke 
kan beskrives. England med sin 100 år lange erfaring, og Malawi som har et av de nyeste 
speiderforbund i verden, stiftet i 2001. Det er akkurat disse kontrastene, med både forskjeller og 
likheter, som er mine beste minner.
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Hvilke saker brenner du mest for i speidersammenheng?
Ledertrening som en vei til lederkvalitet og vekst. Internasjonal speiding som en måte å se på det 
vi gjør fra et annet perspektiv. Samfunnsansvar som en måte å oppnå formålet med speidingen på.

Hvilke saker mener du vil bli de viktigste for Speiderstyret de neste to årene, og hvorfor?
Jeg jobber til daglig med å sørge for god styring på et sykehus. Strategier og planer skal 
realiseres. NSF har en langtidsstrategi for 2007-2016 med lederkvalitet, samfunnsansvar og 
vekst som sine tre hovedområder. Etter fem år og med bare fire år igjen, må Speiderstyret jobbe 
med ledertreningen som ikke helt fungerer, samfunnsansvar som ikke er synlig annet enn 
ved Speideraksjonen, og vekst som går alt for sakte for å nå de «hårete» målene som er satt. 
Hvis strategien er feil og ikke er forankret i grupper og kretser, så må Speiderstyret se nøye på 
strategien. Det er bare ett Speiderting igjen for å endre ting før strategiperioden er ferdig.

leif egil hegdal
Alder, gruppe/krets, jobb/studier? 
35 år, 1. Skougum Speidergruppe / Asker og Bærum krets, seniorkonsulent innen IT Sikkerhet og 
Infrastruktur 

Speidererfaring?
•	Jeg har de siste seks årene hatt en aktiv rolle i Asker og Bærum krets, med fire år som kretsleder 

(2008-2012) og to som visekretsleder (2007-2008 & 2012-2013). 

•	Utover dette har jeg fokusert mye på peff- og ledertrening, gjennomføring av gode 
kretsarrangementer, siste felles kretsbannerkonkurranse for K/M og NSF.

•	Under verdensspeiderleiren i Sverige hadde jeg ansvar for HR-prosesser i planleggingsfasen, og 
infosenteret i Adult Town under gjennomføringsfasen.

•	Jeg har gjennomført Trekløver-Gilwell og NSF sitt Ledertrenerkurs.

•	Jeg har i tillegg bred organisasjonserfaring og kompetanse fra lederverv i andre organisasjoner. 

Hva er ditt beste speiderminne?
Mitt beste minne er fra tiden i troppsledelsen i 1. Skougum. Vi jobbet tett sammen med peffene, 
og hadde en førerpatrulje der vi i felleskap la årsplan, reiste på turer, og dro i samme retning. 

Hvilke saker brenner du for i speidersammenheng?
•	Nytenkning – Se muligheter, stadig fornyelse, nye satsingsområder, fokusere på å være en 

spennende, ledende og innovativ organisasjon for medlemmene våre.

•	Lederutvikling – Ledere, på alle nivåer, er den ressursen som gjør at speidingen kan 
gjennomføres, det er viktig å sikre høy kvalitet, kunnskap og motivasjon.

•	Synlighet – Speideren har fremdeles et imageproblem, det er for mange som ikke vet hva 
speideren er, vi må jobbe mer målrettet med å spre verdier og image. 

•	Patruljen – Det er her speiding foregår, det er vårt ansvar som ledere å sikre at patruljene har de 
rammer innen kunnskap og erfaring som gir suksess og egen drift. 

•	Verdigrunnlag – Det er viktig å sette fokus på og bringe verdigrunnlaget synlig frem i speideren.

De viktigste sakene for Speiderstyret de neste to årene, og hvorfor?
•	Den strategiske langtidsplanen, sikre at målene nås gjennom eksisterende og nye tiltak

•	Landsleir, sikre en bra gjennomføring som gir gode effekter i organisasjonen og utenfor, bidrar til 
økt synlighet, nytenkning og imagebygging

•	Nytenkning, tørre å fornye speideraktivitet og tilbud. Tilpasse oss dagens forventninger og 
samfunn 
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8.3. kandidater til SpeiderStyret:

thea hilding

Alder, gruppe/krets, jobb/studier?
21 år, 1. Tanum Speidergruppe, Asker og Bærum krets, student ved Universitetet i Oslo på 
Bachelorprogrammet Internasjonale Studier

Speidererfaring?
Jeg er troppsassistent i 1. Tanum speidergruppe i Asker og Bærum krets, i samme speidergruppe 
som jeg har fulgt siden jeg begynte som småspeider. Siden den gang har jeg deltatt på mange 
arrangementer, fra patruljeturer til landsleire, og internasjonale arrangementer som Nordisk 
Patruljeførerkurs på Island i 2005 og Verdensjamboree i England i 2007. Jeg var ungdomsdelegat 
til Nordisk speiderkonferanse i Finland våren 2012. Sommeren 2012 var jeg på en to ukers 
rekognoseringstur til Russland for planleggingen av et mulig norsk-russisk samarbeidsprosjekt. 
Jeg er kretsens delegat til Roverforum og Speidertinget 2012. 

Hva er ditt beste speiderminne?
Et av mine beste speiderminner har jeg fra Fjellederkurset til NSF. Det var en tøff uke, med fysiske 
og mentale utfordringer i kaldt, men vakkert vinterklima. Noe av det jeg setter størst pris på ved 
speideren er mestringsfølelsen og utviklingen man opplever gjennom å løse utfordringer ved hjelp 
av speidermetoden.

Hvilke saker brenner du mest for i speidersammenheng?
Jeg brenner for internasjonal speiding. Noen av mine beste speideropplevelser har jeg hatt 
gjennom møter med speidere fra andre land. Jeg mener speiderbevegelsen er unik i det at den 
gir et verdensomspennende verdigrunnlag, som kan åpne for møter mellom mennesker som på 
mange andre måter er ulike. Gjennom speideren finner vi felles verdier å enes om, og forstår hvor 
like vi er. Jeg tror speideren har stort potensiale som freds- og dialogsskapende bevegelse, og jeg 
ønsker at flere norske speidere skal få oppleve å føle seg som en del av et verdensomspennende 
fellesskap. 

Hvilke saker mener du vil bli de viktigste for Speiderstyret de neste to årene, og hvorfor?
De neste to årene byr nok på mange oppgaver og saker for det nye Speiderstyret. Den 
første blir landsleiren i Stavanger i 2013. Av andre saker blir det å følge opp fokusområdene 
lederkvalitet, samfunnsansvar og vekst. Jeg tror det er viktig for speideren å styrke sin rolle som 
samfunnsaktør, og for styret å jobbe for økt samfunnsengasjement.

nina roneS

Alder, gruppe/krets, jobb/studier?
Nina Rones (39) medlem i Skogvokterne og Nettverk for Friluftsliv, doktorgradsstipendiat ved 
Norges idrettshøgskole Forsvarets institutt 

Speidererfaring?
•	Kursleder/veileder på Fjellederkurset, Brekurset, Fossekallen og andre friluftslivskurs. 

•	Ansatt på forbundskontoret (2001-2005). Jobbet med revisjon av Treningsprogrammet og 
Ledertreningen og leirskole på Ingelsrud. 

•	Stabsmedlem på landsleire, jamboretter, kretsleire etc. (Helse & Hygiene, Program, 
Administrasjon og Vakt)

•	Roverombud, troppsleder og -ass etc.

Hva er ditt beste speiderminne?
•	Kanoturer uten stress og jag hvor man bare opplever stillheten i naturen. 



Hvilke saker brenner du mest for i speidersammenheng? - Hvilke saker mener du vil 
bli de viktigste for Speiderstyret de neste to årene, og hvorfor?
Det unike med speiderbevegelsen er speidermetoden; pedagogikken. Speidermetoden handler 
om at barn og unge får anledning til å prøve seg selv, på egenhånd – på tur uten voksen leder. 
Dette må vi jobbe for å beholde, og det stiller krav til oss som er voksne som må tas på alvor. 
Det er viktig at voksnes behov for spektakulære og ekstreme naturopplevelser, eller ideer om 
markedsføring, ikke kommer i veien for barn og unges behov for å starte sin egen utvikling og 
læring i trygge og enkle naturmiljø. Speidernes sikkerhet på tur må kunne ivaretas av konseptet 
«Tur etter evne», dvs. valg av naturmiljø/område, og ikke av en voksen sertifisert guide/leder. 
Guiding/føring er ikke speiding. Dette innebærer at vi voksne må se verdien som ligger i enkle 
naturmiljøer som skogen, marka, tjernet o.lign. Vi kan ikke konkurrere med event(yr)bransjen, 
men vi kan tilby mer enn events gjennom vår tilnærming til friluftsliv; nemlig kunnskap og 
ledertrening. 

Videre har speiderbevegelsen mye å tilby innenfor området praktiske ferdigheter og håndverk i 
en tid hvor barn og unges oppvekst blir stadig mer teoretisk og lek/kreativitetsbasert, og hvor det 
meldes at stadig flere voksne aldri har tatt i en hammer. Jeg tror vi vil være tjent med å ta tilbake 
dugnaden på speiderhytta/eiendommene som en verdifull aktivitet i seg selv, og ikke se dette som 
en tilleggsbelastning til andre aktiviteter. 

Internasjonalt mener jeg at speiderbevegelsen og spesielt WAGGGS kan bli en viktigere fredsaktør 
ved å jobbe aktivt for at FN sikkerhetsråds resolusjon 1325 Om kvinner, fred og sikkerhet følges. 
Resolusjonen er viktig fordi denne uttrykker en bekymring over at «kvinner og barn, utgjør det 
store flertall av dem som er hardest rammet av væpnede konflikter, blant annet som flyktninger 
eller internt fordrevne, og som i økende grad er mål for stridende og væpnede grupper». FN mener 
derfor at det er nødvendig at kvinner deltar på like fot med menn på alle nivåer og i alle funksjoner 
for å fremme fred og sikkerhet. Her mener jeg at WAGGGS kan bli en viktig aktør i forhold til 
å sette unge kvinner i stand til å delta aktivt i disse samfunnsprosessene, hvilket er i tråd med 
speiderbevegelsens opprinnelige formål.

anette monSen londalen

Alder, gruppe/krets, jobb/studier?
Anette Monsen Londalen, 23 år, 8. Oslo Romsås og Skogvokterne/Oslospeiderne, 
landskapsarkitekt 

Speidererfaring?
Jeg har vært speider i 12 år, hvorav seks år som skogvokter. Speiderledererfaringen min har jeg 
fra Romsås og Ås over flere år. Nå er jeg med i 8. Oslo Romsås speidergruppe. Jeg fullførte nylig 
grunntreningen, og har deltatt i Mentorprogrammet for unge kvinner. I studietiden var jeg med 
på å starte opp ÅSSG (Åsstudentenes speidergruppe). Av internasjonal speidererfaring har jeg 
deltatt på flere overture network-samlinger og diskutert mangfold i speideren, og jeg har jobbet 
frivillig på Pax Lodge i England. Kort fortalt liker jeg å drive med speiding.

Hva er ditt beste speiderminne?
Det er umulig å velge, men den gangen vi så isbreene kalve og isbjørnen svømme forbi oss på 
dugnadsleiren i Ny-Ålesund kommer, sammen med Go the Norway-leiren på Ingelsrud, høyt opp 
på lista.

Hvilke saker brenner du mest for i speidersammenheng? 
At speidingen skal være for alle. Skal vi henge med i samfunnsutviklingen, må vi inkludere alle 
gruppene som utgjør samfunnet. Dessuten bør vi som speidere være ekstra flinke til å gå foran 
som forbilder og passe på naturen vi oppholder oss i, og gjøre som B-P sa, nemlig å legge igjen en 
takk og en ingenting!

Hvilke saker mener du vil bli de viktigste for Speiderstyret de neste to årene, og hvorfor? 
Det som kommer fram på Speidertinget er viktig å følge opp. Det er viktig å styrke ledermiljøene 
og holde motivasjonen oppe, og samtidig jobbe med hvordan speideren kan rekruttere flere barn 
og unge. Jeg mener det er viktig å holde fokus på hva speidingen skal handle om, og å følge med 
på hva som skjer omkring i forbundet og i verdensforbundene.
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matS BrunSvik

Alder, gruppe/krets, jobb/studier?
24, Måløy speidergruppe, Sogn og Fjordane krets, assisterende butikksjef, Kiwi Måløy

Speidererfaring:
Jeg har gått gradene, og vært alt fra patruljefører til gruppeleder, og kretsstyremedlem. Dessuten 
har jeg vært aktiv i forskjellige nasjonale komiteer, som Roversambandet, justeringsgruppen for 
treningsprogrammet i NSF i 2011, troppsledelse på WSJ 2011 og prosjektleder for Roverforum 
2012.

Er for øyeblikket engasjert i kontingentledelsen for Rover Moot 2013 i Canada.

Hva er ditt beste speiderminne?
Det er så mange, men ett av mine beste speiderminner må være da jeg sammen med 51 andre 
norske speidere dro på World Scout Moot i Kenya i 2010. Til tross for manglende bagasje, 
forsinkede fly og en ekstra, uventet svipptur til et iskaldt Johannesburg med bare shorts, ble dette 
en knakende bra tur, takket være at vi var en sammensveiset gjeng som koste oss sammen og som 
fant løsninger på det meste. Denne turen gav meg mange nye venner – norske som utenlandske!

Hvilke saker brenner du mest for i speidersammenheng?
Det jeg brenner for i speidersammenheng må være det viktige ansvaret vi som organisasjon har for 
utviklingen av jordens fremtidige innbyggere. Vi, som verdens største barne- og ungdomsbevegelse, 
har et stort og viktig ansvar for å utvikle og veilede barn og unge til å ta sunne og fremtidsrettede 
valg. Internasjonal speiding er også veldig viktig for meg, og jeg mener at speidingen trenger både 
gruppa, det nasjonale og det internasjonale for å komme til sin rett. Når speidere jobber sammen, 
kan vi faktisk skape en bedre verden! Miljømessig, samfunnsmessig og fredsmessig.

Hvilke saker mener du vil bli de viktigste for Speiderstyret de neste to årene, og hvorfor?
Jeg tror at det er viktig med det videre arbeidet med den strategiske planen, og å fortsette å være 
et godt og synlig støtteapparat for kretsene og gruppene. Det er også viktig å fortsette å forme 
speidingen i Norge med tiden – i tråd med speiderloven og speiderløftet, mot fremtiden, og mot 
nye mål! 

karl-erik onStad

Alder, gruppe/krets, jobb/studier?
Karl-Erik Onstad, 56, 1. Fredrikstad / Fredrikstad krets, daglig leder

Speidererfaring?
Jeg har vært speider og leder i tropp, lag og gruppe. Har flere perioder som kretsleder. På 
forbundsplan har jeg deltatt i flere komiteer og utvalg. På flere landsleire har jeg hatt ledende 
stillinger. Var NK for informasjon under WOSMs verdenskonferanse i Oslo i 1996. Er nå leder 
for Fredrikstad Speiderråd. Har et styreverv i Speider-Sport AS. De siste to årene har jeg hatt en 
spennende tid som speiderstyremedlem i NSF. Her har jeg hatt muligheten til å jobbe med saker jeg 
synes er viktige for Norges speiderforbund, og har fått oppleve vår organisasjon på en annen måte.

Hva er ditt beste speiderminne?
Leirbålsprat i førerpatruljen Ugle, og det mangfold av spørsmål og undringer som kommer frem 
utover de sene nattetimer, og som også skaper gode relasjoner og vennskap.

Hvilke saker brenner du mest for i speidersammenheng?
Speidingen skjer i den enkelte gruppe. Gruppene drives forskjellig ut fra lokale forhold, økonomi og 
lederressurser/kompetanse. Det mangfoldet må vi akseptere. Da er det viktig for krets og forbund å 
være et godt støtteapparat og en god ressurs for speidergruppene. Her tror jeg vi kan bli dyktigere.

Hvilke saker mener du vil bli de viktigste for Speiderstyret de neste to årene, og hvorfor?
Fortsette profesjonaliseringen av Speider-Sport og eiendomsvirksomheten. Løfte de daglige 
gjøremål ut av styret og la «fagfolkene» ta seg av dette. Speiderstyret holder i de langsiktige 
strategiene. Styrke arbeidet rundt Komité speiding og nettverkene, slik at de kan levere optimalt 
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det gruppene trenger i sitt daglige, praktiske speiderarbeid.

Vurdere nåværende og nye inntektsmuligheter. Dagens faste inntekter dekker bare dagens faste 
kostnader og utover det lite til drift av aktiviteter. Hvert år dekker vi underskuddet ved å «spise» 
av formuen vår. Dette begrenser mulighetene våre til aktiv satsing på ønskede områder. Med 
romslig økonomi får vi større spillerom, og kan tilby bedre speiding.

may-Britt roald
Se under valg til visespeidersjef.

hÅvard otto

Alder, gruppe/krets, jobb/studier?
28 år, GibGob speidargruppe, Sør-Trøndelag, Utdanning: Lege

Speidarerfaring: 
Speidartid i Hå-Nærbø speidargruppe, Vesterlen krets. Fleire leiarverv i gruppe og krets. 
Ulike stabsoppgåver knytt til krets- og landsleiarar. Tok Trekløver-Gilwell-treninga i 2007-
2008. Kretsleiar i Sør-Trøndelag krets 2010. Medlem i Speidarstyret 2010-2012. International 
Commissioner WOSM. Troppsassistent World Scout Jamboree 2011. Medlem av prosjektgruppe 
for revisjon av Speidarloven.

Mitt beste speidarminne:
Å få oppleve at norske speidarar får oppleve speidarfellesskap frå heile verda på verdsjamboreen i 
Sverige var eit av mange høgdepunkt!

Dei viktigaste sakane for Speidarstyret dei neste to åra:
•	To år i Speidarstyret har gitt meg innsyn i ein frivillig organisasjon med stort engasjement i alle 

ledd av organisasjonen. Det gir inspirasjon til vidare engasjement!

•	Eg meiner at Speidarstyret sin viktigaste sak vil vere å setje det lokale speidararbeidet på toppen 
av sakslista. Det er i speidargruppene vi som barne- og ungdomsorganisasjon gir barn og unge 
utfordringar og opplevingar dei ikkje får andre stadar. Speidarstyret må jobbe saman for at alle 
ledd i organisasjon på best mogleg måte kan støtte det lokale arbeidet!

•	Det viktigaste verkemiddel for styret er Strategisk plan. Hovudtrekka i planen blei vedtatt i 2006, 
og det er på tide med ei grundig evaluering av kva vi har oppnådd og korleis vi kan gå vidare! 

are Severin ingulfSvann

Alder, gruppe/krets, jobb/studier?
30 år, 1. Bodø / Salten krets. Utdannet siviløkonom, jobber som universitetslektor i økologisk 
økonomi. 

Speidererfaring?
•	Speider siden 1990, patruljefører 1995-1998.

•	Leder i tropp, Egge speidergruppe, Nord-Trøndelag krets 1998-2006.

•	Leder i flokk, 1. Bodø, Salten krets 2006- 

•	Ledertrener i Salten krets 2011-

•	Logistikkansvarlig for Roverstevnet 2008

•	Troppsleder WSJ 2011

•	Kasserer, 1. Bodø og Salten krets 2007-

•	Deltaker på fjellederkurset i 2005, gjennomførte Trekløver-Gilwell-treningen i 2006, deltok på 
dugnadsleir i Ny-Ålesund i 2010, tok ledertrenerkurset 2010-2011.

Hva er ditt beste speiderminne?
Det er vanskelig å velge. Jeg husker veldig godt den første turen uten ledere, en skitur i 
januar ‘94 til Gjevran med overnatting i lavvo, det var minus 18 grader da turen startet, og 



måten de eldre speiderne hjalp og veiledet på skapte en trygghet og tilhørighet. Samarbeidet i 
Hakkespettpatruljen under Trekløver-Gilwell-kurset er også et godt minne. 

Hvilke saker brenner du mest for i speidersammenheng?
Å få speiderne til å utvikle ansvarsfølelse og initiativ som mentalitet, slik at de griper tak i og løser 
utfordringer som krever kreativ tenking med enkle midler fremfor å få alt tilrettelagt. Sammen 
med nøysomhet er dette noen av de viktigste egenskapene vi kan bidra til at speiderne tar med seg 
ut i samfunnet. 

Hvilke saker mener du vil bli de viktigste for Speiderstyret de neste to årene, og hvorfor?
Å fremme speidingens verdigrunnlag i samfunnet, slik at organisasjonen blir mer synlig som den 
samfunnsaktøren vi faktisk er. Det innebærer å velge hvilke samfunnstrender vi tilpasser oss, 
men i enda større grad hvilke samfunnstrender vi skal fungere som en synlig motkultur til – de 
viktigste er i så måte sløse-/«bruk og kast»-mentaliteten, sektortenkning, putesying og manglende 
praktiske ferdigheter. 

For øvrig er uttrykket ”If it isn’t broken, don’t fix it” et uttrykk det er vel verdt å ta med seg inn i 
alt arbeid.

hanne mette lundBerg
54 år, Ringsaker speidergruppe/Hedmark krets, jobber som senior saksbehandler i DNB.

Speidererfaring?
•	Jeg startet som småspeider, og har vært aktiv siden da. Har derfor fått mulighet til å inneha de 

aller fleste verv på gruppe- og kretsplan. På forbundsplan har jeg hatt oppgaver som leder eller 
medlem av ulike prosjekter, leirer og komiteer. Jeg har derfor fått muligheter til å besøke store 
deler av speidernorge, og er blitt kjent med utrolig mange flotte speidere i alle aldre.

•	For tiden er jeg leder i flokk og tropp lokalt, driver med noe ledertrening regionalt, og er 
prosjektleder for årets Trekløver-Gilwell-kurs.

Beste speiderminne?
Åpningsleirbålet på Austrått sitter fortsatt som et godt minne. Ellers er det de mange små og store 
”mestringene” jeg får ta del i som lader batteriene for videre speiderengasjement.

Hvilke saker brenner du mest for i speidersammenheng?
•	Den lille, men kanskje avgjørende, forskjellen vi som speidere kan være for mange av dagens unge.

•	Være stolt over den samfunnsinnsatsen vi gjør hver uke ved å være en forutsigbar og trygg arena 
for læring, utvikling og mestring.

•	Utnytte det mangfoldet våre medlemmer utgjør, sammen utfyller og utvikler vi hverandre.

•	Vise at friluftsliv ikke nødvendigvis er lengst og høyest, men kan gi de store opplevelsene også 
rett utenfor gjerdet.

•	Få noe gjennomførbart ut av tørr teori eller de villeste ideer.

Hvilke saker mener du vil bli de viktigste for Speiderstyret de neste to årene, og hvorfor?
Fokuset på lederkvalitet. Speideren har generelt et godt omdømme, også blant dem som aldri har 
vært speidere. For å opprettholde dette må vi vise det i handling og holdning til alle som velger 
å begynne i speideren. Derfor trenger vi ledere som har lært seg helheten i speidingen, og ikke 
bare leverer ulike aktiviteter. Gode ledere og et godt ledermiljø smitter også over på speiderne, 
og vil i tillegg gi vekst. Selv om mye av denne jobben må gjøres av gruppe/krets/komiteer/
prosjektgrupper, er det viktig at Speiderstyret er med og tilrettelegger og støtter der det er 
nødvendig. Fullføre påbegynte prosjekter og vedtak på en god måte, slik at både økonomiske og 
menneskelige ressurser ikke belastes mer enn nødvendig.

andy hyde
Se under valg til visespeidersjef.



8.4. klagenemda:

larS atle anderSen 
39 år, Tasta, Vesterlen krets, Trondheim og Vesterlen, både i grupper og kretsstyrer

Åtte år i Speiderstyret, hvorav fire som International Commissioner WOSM og fire som speidersjef

Har også to år som leder av Speidernes fellesorganisasjon og to år som nestleder.

Motivasjon:
Klagenemda i Norges speiderforbund er et av få verv hvor man håper at det ikke skal bli behov for 
den kompetansen man sitter med. Skulle det allikevel bli nødvendig, er det viktig med personer 
som har god organisasjonskunnskap og evne til å håndtere vanskelige situasjoner. Gjennom mine 
verv i Norges speiderforbund har jeg opparbeidet dyp kunnskap om vår organisasjon, våre lover og 
retningslinjer, samt hvordan sammenlignbare organisasjoner håndterer vanskelige situasjoner, og 
jeg ønsker å stille denne kunnskapen til rådighet for forbundet vårt.

8.5. lovutvalget:

Børre gunnerud
Børre er 38 år gammel og bosatt i Oppegård. Han har en Cand. Jur. grad fra Universitetet i Oslo 
og en LLM (master) fra universitetet i Heidelberg, Tyskland. Børre jobber til daglig som ansatt 
advokat i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co, hovedsakelig med petroleumsrett, kjøp og salg av 
selskaper, samt generell kontraktsrett. I perioden 2007-2009 jobbet han som juridisk rådgiver for 
petroleumsmyndighetene i Kambodsja. 

Børre har vært medlem av Myrvoll speidergruppe i over 30 år, og er for tiden gruppeleder. 
Tidligere har han vært både troppsassistent og troppsleder. Han har ledet en rekke prosjekter 
for krets og forbund, herunder vært kontingentleder for norsk deltakelse på World Scout Moot i 
Mexico og World Scout Jamboree i Thailand.

8.6. kandidater til repreSentantSkapet i Spf:

Stian Seland

Alder, gruppe/krets, jobb/studier?
22, dir. medlem i Oslospeiderne, retorikkstudent på Universitetet i Oslo og nettutviklar i 
Miljøagentene/Naturvernforbundet.

Speidarerfaring:
Patruljeførar, kommunikasjonsombudet Oslospeiderne 2004-06, journalist i interninfostab under 
landsleiren Fri:05 i 2005, medlem av redaksjonsrådet Speideren 2006-12, NK for interninfo 
under landsleiren Utopia i 2009, pressestab på seks NM i speiding, nettverkskoordinator 
for Kommunikasjonsnettverket 2010-2012, kretsstyremedlem Oslospeiderne 2011-d.d. og 
styremedlem i Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU) på vegne av NSF 
frå 2012.

Beste speidarminne:
Første patruljeturen på eiga hand.

Viktigaste saker framover: 
Sjølv om Spf har eksistert i snart ti år, er det viktig at ein arbeidar med kva rolle Spf skal ha i 
framtida og korleis forholdet mellom Spf og medlemsorganisasjonane skal vere.



arnt j. øvreneSS

Alder, gruppe/krets, jobb/studier?
69 år og medlem av Skogn speidergruppe, Nord-Trøndelag krets, Speidererfaring: Siden 1951

Hva andre har sagt:
•	En klippe innenfor ledertreningen i NSF.

•	En sterk frontfigur når det gjelder å bruke friluftsliv som metode.

•	Demonstrerer et grunnleggende positivt menneskesyn.

•	Vektlegger balansen mellom styring og støtte på en flott måte.

•	Har holdt en lang rekke kurs på alle nivåer

•	Gir stadig innspill og bidrar med sin kompetanse på mange arenaer.

•	Har sørget for at Norges speiderforbund har fått en mengde ledere som er bevisste på ”Hvordan” 
og Hvorfor”.

Var med på: 
•	Revisjon av grunntreningen så tidlig som i 1988.

•	Å innføre begrepet veiledning som metode i NSF.

Beste speiderminne: 
Arbeidsleirene på Akerøy fort på slutten av 1960-tallet, og som var et samarbeid med daværende 
Norsk Speiderpikeforbund (NSPF).

Viktigste saker:
Det handler om å skape arenaer hvor ulikheten i kulturer bidrar til å styrke speiderarbeidet.

arne nørSteBø 

Alder, gruppe/krets, jobb/studier?
51 år, Sætre speidergruppe, Nedre Buskerud krets, høgskolelektor

Har vært flokkleder og -assistent, troppsleder og -assistent, gruppeleder, vara til kretsstyret, 
ledertrener og medlem / leder av Komité speiding. Inspirator i NSF. Har deltatt på internasjonale 
konferanser. Har jobbet med ulike prosjekter bl.a. Speiderboka og Gruppeleders verktøykasse. For 
tiden er jeg med i tre prosjekter om ledelse. 

Hva er ditt beste speiderminne?
Vanskelig å nevne ett godt minne fordi jeg har mange gode minner. Det å se smilet til speidere/ 
rovere som får til noe, som leder andre. Se peffer lage organisasjonskartet til NSF som en blomst, 
med gruppens enheter som kronbladene, er et konkret minne. Det å bli inkludert uten at alder 
betyr noe. Se speidere fra ulike forbund jobbe godt sammen, både nasjonalt og internasjonalt.

Hvilke saker mener du er de viktigste i Speidernes fellesorganisasjon i tiden fremover?
Spf må fortsette med arbeidet med å synliggjøre speiding som fritidsaktivitet for barn og unge. 
Spf må også videreutvikle de prosjekter vi har felles, og jobbe videre med justering av speiderloven. 

Solveig Schytz

Alder, gruppe/krets, jobb/studier?
36 år, 1. Ås speidergruppe/ Follo krets, utdannet konservator, jobberfaring mest fra museum og 
kulturminnevern. Nå politiker på heltid for Venstre i Akershus.

Speidererfaring?
Speider i Molde MS og 3. Molde. Ledererfaring fra flokk, tropp, lag og gruppe i 3. Molde, 1. 
Mandal Sjø, 1. Grorud, 1. Ås. Har sittet i kretsstyret i Oslo Lillomarka krets. Ledertrener. Var 
programsjef for landsleiren Fri:05 i 2005. Visespeidersjef i 2006-2008, speidersjef i 2010-2012.



Hva er ditt beste speiderminne?
Fylkesleiren på Åndalsnes i 1987: Husker best det gode fellesskapet i gruppa, den våte haiken og 
de fine leirbålene. 

Hvilke saker mener du er de viktigste i Speidernes fellesorganisasjon i tiden fremover?
•	Arbeidet med verdidebatt på tvers av forbundene, og revisjon av speiderloven.

•	Arbeid med synliggjøring av speiding i media og samfunn.

•	At Norge fortsetter å ta en aktiv rolle i speiding internasjonalt.

•	Videre utvikling av NM i speiding.

ingeBorg engh

Alder, gruppe/krets, jobb/studier?
24 år, Gib Gob speidergruppe, Sør-Trøndelag krets, master i biologi

Speidererfaring?
Jeg startet i Nadderud speidergruppe og har sittet i kretsstyret i Asker og Bærum. Jeg har drevet 
mye med roverarbeid, spesielt i Sør-Trøndelag krets. Jeg har vært stab og sittet i leirkomiteen på 
flere store leire og var prosjektleder for Roverløft ‘07 og ‘11.

Jeg fullførte Trekløver-Gilwell-treningen våren 2011 og har deltatt på mange internasjonale kurs, 
leire, konferanser og samlinger for rovere. I tillegg har jeg sittet i en komité i WOSM. 

Jeg har vært delegat på Speidertinget ved to anledninger, fra Roverforum i 2006 og Sør-Trøndelag 
i 2010. Fra januar 2011 har jeg sittet i Komité speiding, og har jobbet spesielt med roverspeiding. 

Hva er ditt beste speiderminne?
Utsikt over Alpene fra gapahuken på patruljetur på T-G-kurs etter en lang og tåkete dag.

Hvilke saker mener du er de viktigste i Speidernes fellesorganisasjon i tiden fremover?
Tydelig ansvarsfordeling på saker som går gjennom Spf og god prosjektforankring på alle nivåer i 
organisasjonene.

elin vanneS

Alder, gruppe/krets, jobb/studier?
37 år, Oslo FA 3. korps, Oslospeiderne, jobber med bistand i Norsk luthersk misjonssamband (NLM)

Speidererfaring?
Har vore speidar nesten heile livet: leiarbarn, speidar og troppsassistent i Ekerhovd FA, leiar i 
flokken i Elverhøy 1 KFUK og i Kristiansand FA, no troppsledar i Oslo FA 3. korps sidan 2003. 
Medlem av Komité speiding 2009-2012. Programansvarleg for FA-leir på Røros i 2008, og på 
Kragenäs i 2012.

Hva er ditt beste speiderminne?
Det beste speidarminnet er då eg hadde gjennomført min første haik som peff!

Hvilke saker mener du er de viktigste i Speidernes fellesorganisasjon i tiden fremover?
Revidering av speiderlova, med tilhørande verdidebatt, er den viktigaste saka i Spf den komande 
perioden. I tillegg er det viktig med den generelle informasjonsflyten og samarbeidet som skjer i 
Spf, slik at speiding i Norge kan frontast på ein god måte.

marit engdal

Alder, gruppe/krets, jobb/studier?
27, Gruppe/krets: Sætre Speidergruppe, Nedre Buskerud, jobb: Lærer

Speidererfaring? 
Jeg har vært speider i snart 20 år, og har vært aktiv både lokalt i egen gruppe og sentralt i forbundet, 
blant annet som styremedlem i Speiderstyret 2008-10. Er nå med i programetaten til neste års landsleir.
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Hva er ditt beste speiderminne?
Det er vanskelig å velge ett, men jeg husker godt da jeg var på landsleir for første gang på Austrått 
i 97, og vi sang «Sammen i sola» på avslutningsleirbålet. Da tenkte jeg at jeg skal aldri slutte i 
speideren!

Hvilke saker mener du er de viktigste i Speidernes fellesorganisasjon i tiden fremover?
Jeg mener et sentralt fokusområde bør være det videre arbeidet med en felles strategi for å 
synliggjøre speiding i Norge på en positiv måte. I den forbindelse har jeg tro på å se på speidingen i 
Norge som en del av speidingen i Europa og resten av verden. Derfor blir arbeidet med å forsøke å 
utarbeide en søknad om å være vertskap for Europakonferansen i 2016 viktig.

gerdine SelBekk

Alder, gruppe/krets, jobb/studier?
39 år, Agdenes speidergruppe, Sør-Trøndelag krets. Jobber i psykiatrien i Agdenes kommune, og 
som menighetspedagog. Holder også kurs for Bufetat, og PRIDEkurs for blivende fosterforeldre.

Speidererfaring?
Jeg har vært speiderleder siden 1999, ledertrener siden 2003. Jeg er gruppeleder og 
troppsassistent i Agdenes. 

Hva er ditt beste speiderminne?
Jeg minnes godt vandreleiren i 2006, vi gikk over Dovre, jeg og mine (speider)barn.

Hvilke saker mener du er de viktigste i Speidernes fellesorganisasjon i tiden fremover?
Ledertreningen og lederutviklingen ligger mitt hjerte nærmest, og treningsprogrammet er et 
viktig verktøy for speidingen på gruppenivå. Jeg mener at vi må jobbe for at alt vi gjør skal være 
til støtte og hjelp for grasrotspeidingen, og for å tjene speidingen på best mulig måte. Vi må 
tilrettelegge for at flest mulig kan drive med speiding på en god og, ikke minst, morsom måte. 

Vi må legge til rette for at samarbeidet mellom kretsene, regionene og forbundene kan fungere på 
best mulig måte, det skal være unødvendig at vi skal finne opp hjulet hver for oss.

gull h. pederSen

Alder, gruppe/krets, jobb/studier?
53, Gruppe: 1. Tverlandet/Salten, journalist i Avisa Nordland

Speidererfaring?
18 år - i hovedsak som troppsleder, ledertrener, har tatt Trekløver-Gilwell, er Inspirator 
(Inspiratorprogrammet), internasjonal utveksling/ samarbeid (Litauen, Australia og USA), 
jenteprosjekt lokalt/nasjonalt, presseansvarlig for den norske delegasjonen til World Scout 
Jamboree 2011 i Sverige

Hva er ditt beste speiderminne?
Jeg har et veldig godt speiderminne fra Litauen, da jeg kom dit i et lederutvekslingsprogram som 
etter hvert utviklet seg til flere år med utveksling/samarbeid. Det øyeblikket da jeg første gang 
kom til en speiderleir i Litauen, til speidere og et land jeg ikke ante noe om, et språk og en kultur 
jeg ikke kjente, var litt forvirrende. Men da bålet ble tent og speiderne begynte å leke og synge - da 
følte jeg sterkt at ”dette er jo den speidingen jeg kjenner fra egen gruppe”. Da kom tårene.

Hvilke saker mener du er viktige i Speidernes fellesorganisasjon i tiden fremover?
Jobbe for å knytte forbundene enda mer sammen for å stå sterkere både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Samtidig kan det være viktig å holde på noen av deres særegenheter.
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9.1. Åpent forum og henStillinger til SpeiderStyret

Her kan Tingets delegater ta opp saker de er opptatt av, eller fremme henstillinger til 
Speiderstyret.

Spørsmål om saker som krever undersøkelser/forberedelser fra Speiderstyret eller 
forbundskontoret for å kunne besvares tilfredsstillende, bes meldt inn til forbundskontoret innen 
fredag 26. oktober (en uke før Speidertinget).

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

9.2. oppfølging av henStillinger fra 2010

1.  henStilling fra dagfinn holStad
Jeg henstiller til Speiderstyret å fremme forslag om et religionsnøytralt speiderløfte til neste 
speiderting i 2012.

Vedtak:
Speidertinget sluttet seg til henstillingen, mot 35 stemmer.

Svar:
På bakgrunn av forslag fra Speidertinget 2010 om å endre første paragraf i speiderloven, har 
Speidernes fellesorganisasjon (Spf) i 2011 satt i gang et arbeid med verdidebatt på tvers av 
organisasjonene, med sikte på å revidere speiderloven. Målet er at denne prosessen skal skape 
en sterkere bevissthet om speidingens verdigrunnlag i speidernorge, slik at vi finner fram til 
nye og gode formuleringer som uttrykker verdigrunnlaget på en måte som er relevant og godt 
forståelig for dagens barn og unge. Speiderstyret mener at dersom man også skal gjøre endringer 
i speiderløftet i NSF, så bør det gjøres gjennom en grundig prosess i organisasjonen, og ikke ved 
at Speiderstyret fremmer et forslag for Speidertinget uten en solid og involverende prosess i 
forkant. Speiderloven og speiderløftet henger tett sammen, og Speiderstyret mener at det ikke er 
hensiktsmessig å starte en slik prosess i NSF samtidig og parallelt med speiderlovprosessen i Spf. 
Speiderstyret mener derfor at en eventuell revisjonsprosess av speiderløftet i NSF bør vente til 
etter 2015, når det er ventet at vi har på plass en ny speiderlov. 

2.  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 til 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.

Svar:
Speiderstyret har vært i kontakt med flere forsikringsselskaper vedr. forsikringsordninger rundt 
både ekstrem-friluftsliv og dugnadsjobbing på eiendommer, og i forbindelse med landsleir. Vi har 
undersøkt mulighetene for en forsikring som er noe mer enn den ulykkesforsikringen vi har i dag, 
dvs. en fritids- ulykkesforsikring som ikke bare dekker invaliditet, men som også dekker uførhet. 
Vi finner ingen forsikringsselskaper som kan gi en utvidet ulykkesforsikring som også dekker 
uførhet, og som møter våre behov hvor vi er mange unge mennesker som deltar i arbeidsleir og 
dugnad. Speiderstyret har i dialog med de andre nordiske speiderforbundene oppfattet at dette 
er problemstillinger som de også arbeider med, og vi vil fortsette dialogen med de andre nordiske 
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speiderforbundene for å se om vi kan finne en felles løsning.

3.  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.

Vedtak:
Speidertinget sluttet seg til henstillingen mot 1 stemme. 6 blanke.

Svar:
Sommer og høst 2012 har det kommet ny versjon av loggbøkene for småspeider, stifinner og 
vandrer. Loggbøkene er nå i lommeformat, og ingen av loggbøkene har bilde på framsiden.

4.  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.

Svar:
Det er etablert et bookingsystem som er klart til bruk for alle grupper, kretser og korps, og for 
forbundet. Systemet er tatt i bruk av flere grupper og kretser. Se mer om dette på http://booking.
speiding.no.

5.  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 for, 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 – 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.

Svar:
Jon Anders Fløistad fikk vinteren 2011 i oppgave å teste ut hhv. den svenske og den danske 
speiderskjorta, og gi tilbakemeldinger på hvordan disse fungerte som turplagg. I 2011 fikk NSF ny 
speiderskjorte. Skjorta er laget av fair trade-bomull, og er i en kraftigere kvalitet enn den forrige 
skjorta. Fra høsten 2012 innfører NSF også en t-skjorte som har offisiell draktstatus, og som er 
ment som et supplement til speiderskjorta. 
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6.  henStilling fra veSterlen kretS ved rolf chriStian  
Bergheim

Presisering av forretningsordenen til Speidertinget 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.

Svar:
Forretningsorden for Speidertinget er gjennomgått av Speiderstyret, og foreligger med noen 
endringer i forhold til Speidertinget 2010. Endringene innebærer bl.a. at valg gjennomføres 
elektronisk.

7.  henStilling fra veSterlen kretS ved rolf chriStian 
Bergheim

Synliggjøring av delegater under 26 år. Vi ønsker at man ved neste speiderting tydelig merker 
alle delegater under 26 år på delegatlisten, og ikke bare dem som har blitt valgt inn på en 
kvoteringsplass. Dette for å klart vise til alle som leser sakspapirene hvor mange under 26 år som 
har blitt valgt inn. 

Vedtak:
Speidertinget sluttet seg enstemmig til henstillingen.

Svar
I delegatlistene for Speidertinget 2012 vil det fremgå hvem av delegatene som er under 26 år.

8.  henStilling fra romSdal og nordmøre kretS ved hilde 
m. aure 

Speiderstyret henstilles om at budsjett og regnskap fremstilles etter samme hovedinndeling, og at 
Speiderstyrets eventuelle bruk av omdisponeringsfullmakt kommer fram i regnskapet.

Vedtak:
Speidertinget sluttet seg enstemmig til henstillingen.

Svar:
Speiderstyret har til Speidertinget 2012 satt opp budsjettet ved siden av regnskapet for hvert 
av årene 2010 og 2011. Det følger da samme hovedinndeling, og lettere å sammenholde. 
Speiderstyret har i denne regnskapsperioden ikke foretatt noen omdisponeringer.

9.  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 i 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 
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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.

Svar:
Speiderstyret ønsker ikke å fremme forslag om å endre grunnregler og lover på dette punktet. 
Speiderstyret ønsker å være tilgjengelig for prosjektgruppene, og vil gjerne legge til rette for at 
prosjektgruppene til Speider- og Roverforaene får anledning til å sette seg inn i sakspapirene. 
Speiderstyret har kontaktpersoner i styret som følger opp Speider- og Roverforum, og gir 
informasjon til prosjektgruppa om saksliste, samt gir en presentasjon av hvilke saker som vil 
komme på Speidertinget.

 

10. 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.

Svar:
Alle momentene har vært tatt med i Speiderstyrets arbeid med rullering av strategisk plan. 

Ad 1: Avtalen mellom NSF og Stormberg utløp i 2011. Speiderstyret fastsetter hvert år 
retningslinjer for tildeling av FRIFOND-midler. Det er imidlertid strengt regulert fra Landsrådet 
for Norske barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU) hva slags tiltak FRIFOND-midler kan brukes 
til; midlene skal brukes til lokal aktivitet. Mange speidergrupper benytter seg av Grasrotandelen, 
men denne ordninga burde trolig vært bedre kjent i speidergruppene.

Ad 2: Gjennom «Grønn speiding» er det utarbeidet sjekklister for kretser og grupper for å gjøre 
det enklere å fokusere på miljøvennlig drift av speiderhytter og grønne arrangementer.  

Ad 3. Det jobbes systematisk med profilering av speiding i lokale og nasjonale media. Utviklingen 
er god; vi får stadig mer omtale og oppmerksomhet, og stadig oftere blir vi kontaktet av medier 
som ønsker å skrive om speiding som arena for lederutvikling, om speiding som motkultur til 
samfunnstrendene som gir oss «bomullsbarn», og om medlemsvekst i Norges speiderforbund. I 
forbindelse med landsleiren Stavanger 2013 lages det en rekke reklamefilmer som brukes både til 
intern markedsføring av leiren, men også til ekstern profilering av speidingen. 

Ad 4. Speiderstyret er opptatt av å styrke fokuset på samfunnsansvar i speidingen. 
Speideraksjonen, samarbeid med speiderforbund i utviklingsland, beredskapsarbeidet i Norge og 
satsing på «Grønn speiding» er bærebjelker i dette arbeidet. Det er imidlertid stort behov for mer 
utvikling av programtilbud på dette området.

Ad 5. Tilbud om ledertrening for ledere i hele landet er en sentral utfordring i forhold til å nå 
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målene om lederkvalitet i strategisk plan. Det er store variasjoner i tilbudet om lederkurs i de ulike 
kretsene. Speiderstyret har sammen med kretsledere, korpsledere  og alle kretsstyrene 
og korpsstyrene satt fokus på ledertrening gjennom tre toppledermøter i den foregående 
toårsperioden. Resultatet er at det samarbeides stadig mer på tvers av kretsgrensene for å 
arrangere lederkurs, og kretsene plukker ideer fra hverandre i forhold til å lage gode og spennende 
konsepter for ledertreningen, eksempelvis «ELFUL» – ei pakke med grunntreningen på ett år for 
unge ledere, som ble prøvd ut i Hordaland i 2010, som nå prøves og videreutvikles av fem andre 
kretser. Ledertreningen er laget som fleksible moduler som skal gi kretsene stor frihet til hvordan 
disse gjennomføres, også i forhold til å skape møteplasser for lederne i kretsen. 

Ad 6. Det utarbeides hver høst vervemateriell som gruppene kan bestille fra forbundskontoret. 
Fra 2011 har det vært mulig å bestille en kalender som er tilpasset egen gruppe, med lokale bilder 
og kontaktinformasjon, og reklame for den aktuelle gruppa i kalenderen. Mange grupper fikk 
ikke med seg denne muligheten høsten 2011, men de som bestilte lokal kalender i 2011 solgte 
svært mange kalendere. Speiderstyret håper at muligheten for en god lokal tilpasning gjør at 
kalendersalg blir et godt profilerings- og verveverktøy for gruppene. 

Ad 7. I strategisk plan oppfordres det generelt til gruppearrangementer som samler speidere på 
tvers av alder og enheter. Speiderstyret mener at det er viktig at hver enkelt gruppe selv finner en 
form på arbeidet på tvers av enhetene, og som passer for gruppa. 
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innledning

På Speidertinget 2012 vil det bli gitt noen orienteringer fra talerstolen.

10.1. Saker fra Speiderforum 2012

10.2. Saker fra roverforum 2012

10.3. StatuS i norgeS SpeiderforBund per dagS dato

10.4. orientering om regnSkapene 2010 og 2011 for Speider-
Sport al

10.5. orientering om utvikling av nSfs eiendommer





Sakspapirer Speidertinget 2012:
Utgitt av Norges speiderforbund


