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Jeg er speider fordi 
jeg har så mange gode 
venner her, som jeg er 
så glad i. Hver onsdag 

lærer vi masse nytt vi kan 
bruke, og så har vi det så 

artig sammen. 

– jente (12 år)
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INNLEDNING

SPEIDERNE VISER VEI

muligheten til å klare seg selv og 
mestre i naturen og i patruljen – uten 
voksenstyring. Derfor heter denne 
årsmeldingen «Viser vei».

Vi vil på de neste sidene vise deg 
noen høydepunkter fra disse to 
årene, noen temaer som har opptatt 
speider-Norge, og selvfølgelig noen 
tall og fakta. Regnskapene finner du 
bakerst. 

God fornøyelse!

Årsmeldingen fokuserer mest på de 
nasjonale prosjektene, på arrange-
menter, regnskap og hva som har 
skjedd på nasjonalt plan. Det skjer 
mye god speideraktivitet over hele 
landet året rundt, som vi ikke har 
plass til her. 

Det nedlegges tusenvis av dugnads 
-timer over hele landet, av ledere 
som står på uke etter uke, år etter 
år, både i speidergrupper, kretser og 
korps og nasjonalt! Speidere knytter 
nye vennskap, leder hverandre og 
lærer nyttige ferdigheter. Det har 
vært mye latter og sikkert noen tårer. 
Mange kilometere til fots, på ski, på 
sykkel, i kano eller seilbåt. Og alle 
nettene i sovepose. Det er dette som 
er speiding! 

Hvert eneste år får vi flere tusen 
nye medlemmer. Dette betyr at 
veldig mange barn og unge har fått 
prøve seg som speidere. Etter en del 
år med nedgang i antall medlemmer, 
har medlemstallene i Norges speider-
forbund vært stabile de siste åtte 
årene.

Mange imponerte på ulike måter 
i forkant av og på landsleiren i 
Stavanger 2013, og enda flere lot 
seg imponere! Vi ble stolte over hva 
vi var og er med på. Det var gøy å 
vise fram mangfoldet i speiderak-
tivitetene. Vi satte også fokus på 
noen viktige verdier, nemlig barns 
glede over og nytte av å kunne lede 
hverandre, å klare seg alene uten 

voksne, og det å lære ved egne 
erfaringer. Hvis vi ikke lar barn og 
unge prøve seg, mister de noe viktig.

Speiding handler på ulike måter 
om å vise vei. Helt konkret finner 
vi veien sammen ute i naturen. 
Gjennom veiledning og egen 
erfaring får barn og unge mulighet 
til å utvikle seg videre, lære nye 
ferdigheter og bli ansvarsbevisste 
mennesker. Speiderne går foran 
med ønsket om å gi unge mennesker 

Du sitter nå med Norges speiderforbunds årsmelding for 2012 og 2013 i hånda. 
Den skal gi deg et bilde av mye av det som har rørt seg i organisasjonen gjennom 
disse to årene. Det har vært mange store og spennende begivenheter, en del 
følelser, gode diskusjoner, og, ikke minst, masse god speiding.

Foto: Carl-Frederic Salicath
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Et overordnet mål for det strate-
giske arbeidet er at det skal berøre 
den enkelte speider og speiderleder. 
Tiltakene i gruppe, korps og krets 
skal ha sammenheng med ett eller 
flere av satsingsområdene. 

Delmål og eksempler på tiltak på 
de ulike nivåene i organisasjonen 
er vedtatt på Speidertinget for to 
år av gangen, seinest i 2012. De 
sist vedtatte delmålene er svært 
ambisiøse, og ga definitivt organisa-
sjonen noe å strekke seg etter. 

Kretser, korps og grupper har i 
varierende grad jobbet med delmå-
lene for øyet. De fleste har uansett, 
strategisk bevisst eller ubevisst, 

tiltak som har gitt gode resultater. 
Det nytter!  

Dette er svært verdifulle erfaringer, 
og et viktig premiss i arbeidet med 
Norges speiderforbunds strategi for 
de neste ti årene: På krets-, korps- 
og gruppeplan skal disse selv få 
definere tiltakene som er nødven-
dige for at forbundet fortsatt skal 
være en aktuell og attraktiv barne- og 
ungdomsorganisasjon. 

Hvert av de sentrale tiltakene som 
er gjennomført i 2012 og 2013, både 
arrangementer og øvrige prosjekter, 
har bidratt positivt til ett eller flere 
av satsingsområdene lederkvalitet, 
samfunnsansvar og vekst. 

STRATEGISKE MÅL I PERIODEN

Norges speiderforbunds strategiske plan for årene 2007-2016 tar utgangspunkt 
i vår formålsparagraf, og fokuserer på tre strategiske områder for perioden: 
Lederkvalitet, samfunnsansvar og vekst.

Trekløver Gilwell på Brownsea Island med rekordhøyt antall deltakere. Foto: Vidar Nergård

Ledertrenerkurs. Foto: Silje Høysæter

Speideraksjonen gikk til Myanmar 
Foto: Erlend Koppergård

TEMA 

arbeidet med ett eller flere av 
satsingsområdene. Dette arbeidet er 
blant annet tilpasset den enkeltes 
utfordringer, ressurser og omgivelser. 
Dette er en helt nødvendig fleksi-
bilitet i speiderarbeidet, og en 
forutsetning for å lykkes lokalt, og 
dermed nasjonalt. Svært mange 
grupper engasjerer seg for lokal-
samfunnet sitt, i tillegg til å ta et 
ansvar som strekker seg over lande-
grensene gjennom deltakelse i 
Speideraksjonen. Flere grupper og 
kretser har tatt tak i konkrete utfor-
dringer knyttet til medlemsveksten 
og lederkvaliteten, og har startet opp 
og gjennomført kreative og effektive 

6



• God deltakelse på World Scout Moot i Canada i landsleiråret 2013

• Grønn speider (aktualitetsprosjekt)

• Engasjement i saken om utvidet testing av snøskuterferdsel i 
fjellområder

• Friluftslivskurs av høy kvalitet

• Justering av grunntreningen

• Justering av treningsprogrammet

• Kandidatur for og tildeling av Europakonferansen i samarbeid 
med KFUK-KFUM-speiderne

• Kurstilbud for ledere på landsleiren Stavanger 2013

• Landsleiren Stavanger 2013

• Landsleirkonferansen «Ganske imponerende, eller ganske 
uansvarlig?»

• Lederløft (i 2012 sammen med «På egne bein»)

• Ledertrenerkurs

• Ledertrenersamlinger

• Ledertrening og organisasjonsbygging for speiderforbundene i 
Malawi og Liberia 

• Miljøfyrtårn-sertifisering av landsleiren Stavanger 2013

• Nye loggbøker for enhetene flokk og tropp

• Nye lederveiledninger

• På egne bein / Peff 2 for 500 deltakere

• Rekordstor påmelding til World Scout Jamboree 2015

• Revidert «Sikkerhet på tur»/oppdaterte rutiner for patruljeturer

• Speideraksjonen for Myanmar og Liberia

• Trekløver Gilwell 2012/2013 på Brownsea Island med rekordhøyt 
antall deltakere

• Utdanning av flere inspiratorer, og inspiratorbesøk i både 
grupper, kretser og korps

VIKTIGE STRATEGISKE TILTAK 2012 – 2013
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Et svært viktig utkomme av lands-
leiren har vært en sterk satsing på 
at speidere skal klare seg på patrul-
jehaik uten ledere. Dette kan virke 
selvsagt, men har etter hvert blitt en 
utfordring en del steder. Gjennom 
forberedelsene til landsleiren, med 
blant annet «På egne bein» fikk 
patruljehaiken mye oppmerksomhet, 
og under landsleiren hadde vi 6000 
speidere ute på haik, så å si uten 
uhell.

Ut over å heve kvaliteten på eget 
speiderarbeid, har også vår innsats 
for barn og unges rett til å utfolde 
seg fritt i naturen fått mye oppmerk-
somhet. Med framsida «Norske 
foreldre er pyser!» i VG under lands-
leiren (11.7.2013) fikk vi igjen satt 
fokus på at samfunnet skjermer 
barn fra å skaffe seg egne erfaringer 
gjennom lek i naturen. 

Dette arbeidet er med oss 
videre når vi etter hvert går inn 
i Friluftslivets år 2015. Norges 
speiderforbund skal vise seg som 
en kompetent og troverdig aktør på 
friluftsliv, og vi skal benytte mulig-
heten Friluftslivets år gir til ekstra 
fokus på dette, både til å styrke oss 
selv og vise oss fram eksternt.

Speiderstyret vil takke alle som 

år, og det er i seg selv en suksess. 
Når ambisjoner som stor interna-
sjonal deltakelse og sterk satsing 
på patruljen også slår til, så har vi 
oppnådd mye. Å oppleve det interna-
sjonale fellesskapet i speideren er en 
motivasjonsfaktor for barn og unge. 
Det er det også å få ta del i en velfun-
gerende patrulje. 

Som på tidligere landsleire var det 
ikke bare speiderne som fikk utfolde 
seg. Også denne gang ble det arran-
gert et variert utvalg av lederkurs, 
som i stor grad har bidratt til å heve 
kompetansenivået blant våre ledere.

Dessverre genererte ikke lands-
leiren det overskuddet som det var 
budsjettert med, men gikk med 
et underskudd på 2,4 mill. Det er 
negative avvik i regnskapet både 
på inntekts- og utgiftssiden. De 
største avvikene er knyttet til lavere 
inntekter for deltakeravgift og 
kiosksalg enn budsjettert. Det var 
også uforutsette utgifter knyttet til 
teknisk infrastruktur og økte lønns-
utgifter i forbindelse med utskiftning 
av prosjektansatte. På andre poster 
var inntektene større en budsjettert, 
med høyere støtte fra kommuner 
og fylke, samt at samarbeidspart-
nere genererte høyere inntekt enn 

SPEIDERSTYRETS BERETNING 2012-2013

SPEIDERSTYRET HAR ORDET
For Norges speiderforbund har perioden vært preget av forberedelser til, og 
gjennomføring av landsleiren Stavanger 2013. Landsleir er vårt viktigste 
strategiske virkemiddel, og forventningene til landsleiren var store.

hver uke bruker tid på å legge til rette 
for at speiderne får gode opplevelser 
og viktige erfaringer!

STRATEGI
Norges speiderforbunds strategiske 
plan ble vedtatt på Speidertinget i 
2006, og har etter hvert vært i bruk 
i mange år. Det er vårt inntrykk at 
stadig flere kretser har utarbeidet sin 
egen strategi basert på forbundets, 
og at det å arbeide strategisk har blitt 
naturlig. Satsningsområdene vekst, 
samfunnsansvar og lederkvalitet har 
blitt naturlige forankringspunkter for 
mye av det arbeidet som gjøres. 

Mens de gjeldende satsingsom-
rådene fortsatt har hatt fokus i det 
daglige arbeidet, har Speiderstyret 
brukt tid på å utvikle en ny strate-
gisk plan for 2015 – 2024. Gjennom 
innspill på toppledersamlingene og i 
samtaler med kretsene har vi fått et 
godt inntrykk av forbedringspunkter 
og ønskede fokusområder. Styret 
gleder seg til å se en ny strategisk 
plan bli implementert.

LANDSLEIR
10000 speidere hadde i juli 2013 
en fantastisk leiruke i Stavanger. 
Landsleiren var den største på mange 
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Tre sjefer på leir: F.v. landsleirsjef Ingrid Nordbø, speidersjef Knut Slettebak og Høyre-leder Erna Solberg. Foto: Leif Egil Hegdal
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beregnet. Underskuddet ble dekket 
inn av sikringsfondet.

Når rapporten fra en landsleir 
leveres, er man allerede i gang med 
å starte planleggingen av den neste. 
Flere kretser har vist interesse for å 
arrangere landsleir i 2017. Landsleir 
er alltid en stor begivenhet, og 
Speiderstyret gleder seg til å følge 
prosessen videre fram mot landsleir 
i 2017.

SYNLIGHET
Da Stavanger ble valgt som sted for 
landsleiren i 2013 var et av ønskene 
med valget å få større oppmerk-
somhet i media. Dette lyktes vi 
svært godt med. Med dobbeltsider 
hver dag i den største regionsavisen 
og et svært stort antall artikler i 
lokalaviser rundt om i landet var 
det klart for de fleste at det var 
landsleir. 

Men i tillegg til de hyggelige 
leirreportasjene ble det satt fokus 

på at barn må få lov til å utfolde seg 
i naturen. Vi fikk fram vårt budskap 
på framsida av VG, og i debatten som 
fulgte fikk vi stor støtte for at barn 
og unge må kunne dra på tur uten 
voksne.

I juli 2013 ble også flere kjente 
personer som har fått sin lederutvik-
ling i speideren viet ti sider i Dagens 
næringslivs lørdagsmagasin.

Også debatten rundt speiderloven, 
ga landsdekkende synlighet for 
speideren. Flere riksdekkende aviser 
og flere radiokanaler har hatt betyde-
lige oppslag.

FRILUFTLIVSSATSNING
Som en oppfølging av Stavanger 
2013 sitt fokus på patruljen alene på 
tur, besluttet Speiderstyret å legge et 
ytterligere fokus på at speidere skal 
mer på tur.  Norges speiderforbund 
mottok i 2013 en arv på 750.000 
kroner. Denne arven gir oss mulighet 
til å satse ekstra i tiden som kommer. 

Pr 31.12.2013: 
20 023 registrerte
18 339 betalende medlemmer.

Pr 31.12.2012:
19 621 registrerte
18 040 betalende medlemmer.

REGISTRERTE OG 
BETALENDE MEDLEMMER
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Deltakere på et toppledermøte snekrer 
avisforsider om speiding. Foto: Alexander 
Vestrum
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MEDLEMSUTVIKLING
Norges speiderforbund har gode og 
stabile medlemstall. Det var en liten 
økning på 300 medlemmer fra 2012 
til 2013. Utfordringen er å beholde 
medlemmene litt lenger, slik at enda 
flere kan «gå gradene» og oppleve 
speiding i flere enheter.

Hvert år får flere tusen nye 
medlemmer oppleve hva speiding 
er. Vi opplever en stor utskiftning av 
medlemsmassen. Medlemmene er i 
gjennomsnitt med i 2-3 år. Omkring 
75 % av medlemmene er innmeldt i 
løpet av de siste fem årene. Dette er 
først og fremst yngre medlemmer. 
I aldersgruppen 21-25 år har over 
40 % vært medlemmer i over 13 år. 
Drøye 20 % av medlemmene er 26 år 
eller eldre. Her er det mange som har 
vært med en mannsalder og samtidig 
en del nye som kommer til og bidrar 
som ledere i speidergruppene.

SAMARBEID MED KRETSER 
OG KORPS
Gjennom perioden har Speiderstyret 
arrangert flere samlinger for krets- 
og korpsledelsen. Den viktigste 
kontakten er likevel der det enkelte 
styremedlem får innspill fra kretser 
og korps mellom slike møter. 

Vi vil trekke fram kretsenes gode 
og positive innsats på landsleiren, 
og gode støtte i utviklingen av ny 
strategi. Disse tilbakemeldingene 

har i stor grad vært retningsgivende 
for det forslaget styret kommer til å 
presentere for Speidertinget i 2014. 

ØKONOMI
For Speiderstyret har avklaring 
av vår økonomiske situasjon vært 
viktig, etter at landsleiren ikke ga 
det budsjetterte tilskudd til driften i 
2013 og 2014. Det var nødvendig å 
gjøre en del innsparinger og arbeidet 
har derfor rettet seg inn mot å 
redusere driftsutgiftene til et nivå 
som gjør at vi kommer i land med 
budsjettet. Vi vil imidlertid framheve 
at Norges speiderforbund har solid 
egenkapital, og dermed rom for å 
drive god speiding.

Satsingen på Speider-sport AS har 
så langt vært svært positiv, og gir 
oss et ekstra bein å stå på, samtidig 
som det leveres svært god service til 
medlemmene gjennom spennende 
produkter. Dette gir en ekstra 
trygghet for forbundet.

Styret ser at med dagens inntekter 
klarer vi å holde driften i balanse, 
men det er svært lite rom for 
satsinger ut over normal drift. 
Norges speiderforbund bør vurdere 
tiltak for å gi bedre økonomiske 
rammer i årene som kommer.

EIENDOMMER
Etter Speidertinget 2012 nedsatte 
Speiderstyret et utvalg som skulle se 

på eier- og driftsform av forbundets 
eiendommer. De ga en klar anbefa-
ling om å videreføre dagens ordning, 
hvor vi eier og driver eiendommene 
selv, med et eiendomsstyre som står 
for daglig drift og utvikling.

Eiendomsstyret og driftssty-
rene har gjort en svært god jobb i 
perioden for å utvikle gode, attrak-
tive eiendommer for speider-Norge, 
og bruken av alle eiendommene, 
Tredalen, Solstølen og Havbraatt, er 
økende. 

Speiderstyret har gått gjennom 
tidligere vedtak og formalisert hvilke 
økonomiske midler som er tilført 
eiendommene. Det er opprettet et 
investeringsfond for eiendommer, 
vist i balansen, og styret har 
vedtatt at overskuddet ved salg 
av eiendommer skal tilføres dette 
fondet. Deler av midlene i dette 
fondet er gitt til Eiendomsstyrets 
disposisjon for å vedlikeholde og 
oppgradere eiendommene i tråd med 
deres prioriteringer og Speiderstyret 
vedtak.

SPEIDERNES 
FELLESORGANISASJON
Samarbeidet i Speidernes fellesor-
ganisasjon (Spf) har i denne toårs-
perioden vært preget av arbeidet 
med å komme frem til et omforent 
forslag til revidert speiderlov. 
Arbeidsgruppen har gjennomført 

Enhet Aldersgruppe Fødselsår Menn Kvinner Medlemmer % av medlems-
massen

- 0-5 år 2013-2008 26 18 44 0,2 %
Bever 6-7 år 2006-2007 503 274 777 4,2 %
Flokk 8-9 år 2004-2005 2118 1140 3258 17,8 %

Stifinner 10-12 år 2001-2003 3225 1802 5027 27,4 %
Vandrer 13-15 år 1998-2000 1839 1116 2955 16,1 %
Rover 16-20 år 1993-1997 1115 720 1835 10,0 %

Rover/leder 21-26 år 1988-1992 361 202 563 3,1 %
Ledere/voksne 26-100 år 1913-1987 2156 1469 3625 19,8 %

- ukjent alder ? 174 83 257 1,4 %
TOTALT 0-100 år 1914-2013 11517 6824 18341 100 %

MEDLEMSTALL FORDELT PÅ ENHET/ALDER PR 31.12.2013
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flere høringer, både på nett og på 
flere av våre arrangement. Denne 
prosessen fortsetter også inn i 2014 
og 2015, når vi etter planen skal 
vedta en revidert speiderlov.

Internasjonalt arbeid har vært 
særlig viktig for Spf i denne perioden, 
og vi har vært aktive på de speiderpo-
litiske arenaer. På europakonferansen 
i 2013 ble vi valgt til å arrangere 
neste europakonferanse i 2016. Dette 
er et prosjekt vi håper kan skape 

enda større oppmerksomhet om 
internasjonalt arbeid i speider-Norge.

Det samme gjelder jamboreen i 
Japan. Ambisjonen om 400 norske 
deltakere ble tidlig knust, og det er 
en rekordstor norsk kontingent på 
over 800 som sommeren 2015 setter 
kursen mot Japan.

ANDRE ORGANISASJONER
Norges speiderforbunds samar-
beid med Flyktninghjelpen om 

Speideraksjonen er stadig godt, og 
det er en økning i innsamlede midler. 
Vi blir framhevet som en viktig 
samarbeidspartner, og opplever at 
vi får ta del i spennende og viktige 
prosjekter. 

Vi søker å være aktive i viktige 
paraplyorganisasjoner som 
Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner (LNU),  
Frivillighet Norge og Friluftslivets 
fellesorganisajon (FRIFO). 

Kretsnavn: Befolkning: Antall registrerte 
31.12.2012

Antall betalende 
31.12.2012

%-vis av befolkningen 
i kretsen som er 

speidere:
Sørlandet 187 100 1476 1370 0,73 %
Fredrikstad 81 091 657 592 0,73 %
Grenland 129 206 956 858 0,66 %
Aust-Agder 92 965 692 603 0,65 %
Follo 200 895 1287 1193 0,59 %
Nedre Buskerud 149 845 943 875 0,58 %
Vesterlen 372 787 2221 2044 0,55 %
Østre Østfold 143 044 783 698 0,49 %
Ryvarden 146 692 761 690 0,47 %
Øvre Buskerud 58 671 311 274 0,47 %
Asker og Bærum 174 095 847 789 0,45 %
Gudbrandsdal 70 792 328 314 0,44 %
Hordaland 439 875 1731 1550 0,35 %
Romsdal og Nordmøre 120 712 442 402 0,33 %
Hedmark 145 969 523 478 0,33 %
Romerike 259 834 845 766 0,29 %
Vestfold 232 178 744 668 0,29 %
Sogn- og fjordane 108 700 285 261 0,24 %
Sør-Trøndelag 297 166 725 670 0,23 %
Vestoppland 116 462 265 237 0,20 %
Glåmdal 55 339 112 108 0,20 %
Tele-Busk 111 533 223 197 0,18 %
Oslospeiderne 623 966 1160 1071 0,17 %
Sunnmøre 138 692 253 229 0,17 %
Salten 77 657 133 128 0,16 %
Nord-Trøndelag 134 443 182 170 0,13 %
Hålogaland 116 776 150 136 0,12 %
Nord-Troms 202 099 159 144 0,07 %
Helgeland 78 031 48 44 0,06 %
NSF-direkte 248 236
Norge 5051275 19242 17559 0,35 %

19764 18040

ANTALL MEDLEMMER FORDELT PÅ KRETS OG %-VIS AV TOTAL BEFOLKNING
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Speiderstyret 2012-2014: May-Britt Roald, Hanne Mette Lundberg, Knut Slettebak, Nina Rones, Håvard Otto, Thea Hilding og 
Karl-Erik Onstad. Foto: Alexander Vestrum

VEIEN VIDERE
Speiderstyret har jobbet med nye 
strategiske områder, og ser fram til 
et fortsatt økende fokus på friluftsliv, 
patruljearbeidet og god speiding til 
enda flere. Selv om gjeldende strate-
gisk plan ble vedtatt for 2007-2016, 
ønsker styret å starte en ny strate-
giplan allerede fra 2015. Styret har 

lyttet til innspill fra kretsene, og 
håper en ny plan med nye tiltak vil gi 
et løft for organisasjonen i årene som 
kommer.

Det gode samarbeidet med 
KFUK-KFUM-speiderne, 
Flyktninghjelpen og andre organisa-
sjoner fortsetter også i kommende 
år. Her er ikke minst Friluftslivets år 

2015 et viktig prosjekt i samarbeid 
med mange aktører.

I årene framover skal det arbeides 
mye med planleggingen av ny lands-
leir i 2017. Speiderforbundene i Norge 
skal arrangere Europakonferanse i 
2016. En stor gjeng skal til Japan på 
jamboree i 2015. Det er mye å glede 
seg til også i årene som kommer.

Knut Slettebak
Styreleder/Speidersjef

Karl-Erik Onstad
Styremedlem

Nina Rones
Styremedlem

May-Britt Præsttun Roald
Styremedlem/Visespeidersjef

Thea Hilding
Styremedlem

Jens Morsø
Generalsekretær

Håvard Otto
Styremedlem

Hanne Mette Lundberg
Styremedlem
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Noen er stabile «heltidsspeidere», 
andre har vært vikar eller prosjektan-
satt en periode. Jens Morsø tok over 
som generalsekretær etter Karen 
Johanne Strømstad 1. februar 2012. 
De ansatte bistår grupper, kretser, 
korps, prosjektgrupper og de nasjo-
nale styrer og komiteer i utførelsen 
av deres oppgaver. Kontoret bidrar 
med faglig kunnskap og erfaringso-
verføring, og er en støtte i små og 
store prosjekter, sørger for informa-
sjon i ulike kanaler, og for at formelle 
krav til rapportering med mer blir 
fulgt opp.

Forbundskontoret er inndelt i tre 
avdelinger: 
• Medlemsservice
• Program og lederutvikling
• Kommunikasjon.

FORBUNDSKONTORET

MED SPEIDING SOM JOBB

Medlemsserviceavdelingen har hatt 
ansvar for økonomi, administrative 
oppgaver, utleie av eiendommer, 
IT-løsninger og medlemssystem. 

Program og lederutvikling har hatt 
ansvar for å følge opp og støtte 
nasjonale kurs og arrangementer og 
Komite speidings arbeid, internasjo-
nalt arbeid, lederutvikling, trenings-
programmet og Speiderbasen. 

Kommunikasjonsavdelingen har hatt 
ansvar for medlemsbladet Speideren, 
nettsider, vervemateriell, infor-
masjonsmateriell og pressearbeid. 
Alle avdelinger støtter medlemmer, 
grupper, kretser, korps og prosjekter 
på forespørsel og innenfor sine 
ansvarsområder.

Forbundskontoret er der for å støtte og hjelpe speiderarbeidet på ulike måter.Tjue 
engasjerte personer har vært ansatt for forbundet i løpet av perioden 2012-2013.  

Generalsekretær
• Karen Johanne Strømstad, general-

sekretær ut januar 2012, konsulent 
til august 2012

• Jens Morsø, teamleder til januar 
2012, generalsekretær fra 1. februar 
2012

Medlemsservice
• Brede Udahl
• Birgit Helene H. Torsæter
• Ingrid Stene
• Gunnar Isachsen (til mai 2012)

Kommunikasjon
• Kirvil Kaasa

FØLGENDE HAR JOBBET FOR NORGES SPEIDERFORBUND I 2012 OG 2013:
• Bendik Fjeldstad
• Ragnhild Langeland (til oktober 2013)

Program og lederutvikling
• Bodil Tærud Day 
• Ksenia Sazonova (permisjon februar-

september 2013)
• Venusia Vinciguerra (permisjon sept. 

2012-desember 2013)
• Tom Lantz (vikariat september 

2012-desember 2013)
• Ivar Asbjørn Bredesen (vikariat 

februar-september 2013)
• Silje Høysæter (til juli 2013)
• Filip Landrø (mars 2012-februar 2013)
• Jens Morsø (til januar 2012)

Prosjektansatte
• Suzanne Tærud Day, prosjektkoor-

dinator for landsleir (fra juli 2012- 
desember 2013)

• Trond Mikkelsen, prosjektkoordinator 
for landsleir (til mai 2013)

• Ivar Anton Nøttestad, prosjektmed-
arbeider for landsleir (mars-august 
2013)

• Marianne Haga Kåstad, prosjekt-
leder for På egne bein (februar 
2012-november 2013)

14



Komiteen utarbeider arrangements-
plan for Norges speiderforbund og 
følger opp nasjonale arrangementer, 
iverksetter aktiviteter innenfor ulike 
fagområder og utarbeider mål og 
rammer for egne prosjekter. 

Komité speiding har hatt ti møter 
i året, og komiteens medlemmer har 
i tillegg deltatt på nasjonale arrange-
menter de har ansvar for. 

I 2012-2013 har Komité speiding 
hatt fokus bl.a. på justering av 
grunntrening og treningspro-
grammet og utarbeidelse av nytt 
programmateriell. 

GRUNNTRENINGEN HAR 
KOMMET I NY DRAKT
Den grunnleggende ledertre-
ningen har blitt revidert og justert 
flere ganger. Ved siste justering ble 
kursmanualene mer formålsstyrte, 
og gjennomføringen av kursene er 
ikke så fastlagt som tidligere. Det vil 
si at de inneholder formål og forslag 
til gjennomføring, men at kursle-
derne og staben i større grad arbeider 
med stoffet og gjør det til sitt eget. 
Kursene har fått nye navn: Trinn 1, 
Trinn 2 og Trinn 3.

LEDERVEILEDNINGER
Forbundskontoret har produ-
sert en del gode lederartikler som 
er publisert etter hvert som de 
har blitt klare. Disse skal være en 
hjelp for ledere og har blitt godt 
mottatt. Lederveiledningene ligger 
i Speiderbasen, sammen med mye 

KOMITÉ SPEIDING

annet nyttig materiell til hjelp i 
grupper, enheter og prosjekter. 

KURSTILBUD PÅ LANDSLEIR
Komité speiding stod i bresjen for 
gjennomføringen av lederuniversi-
tetet på landsleiren i Stavanger 2013. 
I alt 407 personer deltok på de 38 
kursene som ble gjennomført. 

TRENINGSPROGRAMMET
Det har vært et fokus på en konti-
nuerlig forbedring av fordypnings-
merker. Mange merker er gjennom-
gått, noen er fjernet og noen har 
kommet til. Dette arbeidet vil 
fortsette, for å gi et best mulig og 
mest mulig oppdatert tilbud til 
speiderne.

MEDLEMMER I KOMITEEN:
• Sven Bjørn Lilleslåtten (leder fra juli 

2012)
• Ingeborg Engh (hele perioden)
• Dag Erling Austvik (fra mai 2013)
• Susanne Grønner (fra mai 2013)
• Raymond Homme (til september 

2013)
• Kathrine Myhre Nordby (til februar 

2013)
• Terje Myhr (fra august 2012)
• Bjørn Erik Hjellset (fra september 

2012)
• Aylin Kaya Gustavsen (fra november 

2012)
• Solveig Ugelstad Rivelsrud (til 

september 2012)
• Morten Qvenild Andersen (til august 

2012)
• Arne Nørstebø (leder til juni 2012)
• Elin Vannes (til juni 2012)

PROGRAMSNEKKERNE
Komité speiding har ansvar for utvikling av programmet for alle enhetene og 
sørge for at det er et godt hjelpemiddel for lederne, ledertrening, og oppfølging av 
nasjonale arrangementer.

Komiteens leder i samtale med representanter på Speidertinget 2012. 
Foto: Ragnhild Langeland
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KURS OG ARRANGEMENTER 2012-2013

TO AKTIVE ÅR

Det har blitt gjennomført en rekke nasjonale kurs og arrangementer i 2012 og 
2013, de fleste av dem med god deltakelse. Her er noen av arrangementene: 
Landsleir Stavanger 2013, Fjellederkurs, Nasjonal roverleir, Trekløver-
Gilwell, Turlederkurs kano, Brekurs, NM i speiding, Lederløft, Rover-5-kamp, 
Dugnadsleir på Svalbard og På egne bein.

Hver høst kappes rovere fra hele landet 
i orientering, woodcraft, hemmelig 
oppgave, teoretisk kunnskap og, ikke minst, 
hinderløype.  
Foto: Tonje Otnes

– Det er vanskeleg å seie kva 
som er det beste med NM. Det 
er verkeleg noko for seg sjølv!

Ingvild Sande (15), deltaker på  
NM i speiding 2013

– Fjellederkurset er det 
desidert beste speiderkurset 
jeg noen gang har vært med 
på. Kurset gir ledertrening 
i praksis, på toppen av et 

utfordrende ferdighetskurs.

Torstein Skår (20), deltaker på 
Fjellederkurset 2013

Sommeren 2012 møttes rovere fra hele 
landet på Tredalen til roverleir under 
mottoet «Back to Basic».  
Foto: Bjørn H. Rønning

NM i speiding, som arrangeres i samarbeid 
med KFUK-KFUM-speiderne, har etablert 
seg som et av sommerens høydepunkter for 
speidere mellom 11 og 16 år.  
Foto: Leif Egil Hegdal

Brekurset arrangeres av Nettverk for 
friluftsliv og er både er kurs i å beherske 
breen og et kurs i ledelse.  
Foto: Morten Ødegaard

– Det beste med hele helga er 
å ha møtt mange nye rovere 
ved siden av konkurransene.

Tora Marie Leine Vassenden (17),  
deltaker på Rover-5-kamp 2013
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EN DEL AV NOE STORT

SAMARBEID OG INTERNASJONALE ARRANGEMENTER

Samarbeidet med speiderforbundene 
i Malawi og Liberia ble videreført i 
perioden 2012-2013.

I 2012 og 2013 ble NORAD-
støtten til speiderforbundene i 
Malawi trappet ned, og 2013 var siste 
året med denne støtten. 

Det har vært en svært positiv 
utvikling i de to speiderforbundene i 

Malawi i 10-årsperioden hvor støtten 
er blitt gitt, og samarbeidet med 
Norges speiderforbund har vært tett. 
Medlemsveksten har vært formidabel 
i Malawi, fra ca. 2 000 medlemmer i 
hvert av forbundene da samarbeidet 
startet, til nå henholdsvis 22 000 i 
Scouts of Malawi, og 45 000 i Malawi 
Girl Guides Association.

2012:
• Roverway i Finland i juli 2012, med 15 

deltakere fra Norges speiderforbund.
• Over 30 speidergrupper fra Norges 

speiderforbund deltok på Spejdernes 
Leir i Danmark i juli 2012.

• Nordisk speiderkonferanse ble i 2012 
avholdt i Finland, og Norges speider-
forbund var representert.

DELTAKELSE PÅ INTERNASJONALE ARRANGEMENTER:

2013:
• World Scout Moot i Canada i august 

2013 med 16 deltakere fra Norges 
speiderforbund.

• Norges speiderforbund deltok med 
representanter på Europakonferansen 
i Tyskland i 2013.

I 2012 startet Norges speiderfor-
bund samarbeid med Liberia Girl 
Guide Association, med støtte fra 
NORAD.  

I 2012 deltok fire speiderledere 
fra Malawi på Lederløft i Stavanger.  
De bodde hos speiderledere i 
Kristiansand og Stavanger, og var på 
tokt med Havbraatt.

Fem speidere og en rover fra 
Malawi og to rovere fra Liberia 
Girl Guides Association deltok på 
landsleiren i Stavanger 2013. Forut 
for leiren ble de kjent med speider-
gruppene de bodde sammen med 
(1. Ås, Fevang og Fagerstrand 
speidergrupper). 

I 2013 deltok to speiderledere fra 
Norges speiderforbund i kursstaben 
på lederkurs i Liberia.

Åtte norske speidere og ledere 
deltok på leir i Malawi i august 2013.

Oppdal speidergruppe var med på Speideraksjonen. Foto: Marit Sofie Ishoel
Speideraksjonen i Lillesand.  
Foto: Lillesand speidergruppe

Utveksling med Malawi.  
Foto: Silje Høysæter
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Siden da har patruljesystemet vært 
en av de viktigste byggesteinene i 
speiderarbeidet. Patruljen som arena 
for prøving, feiling og mestring er 
noe av det unike ved speideren. I 
patruljen kan speiderne få de beste 

mulighetene for å utvikle seg som 
selvstendige og ansvarsbevisste 
mennesker, hvis vi legger til rette for 
det. 

De siste tiårene har vi av ulike 
årsaker, både eksterne og interne, 

PATRULJEN PÅ EGNE BEIN

TEMA

opplevd en gradvis svekking av 
patruljeaktiviteten i flere grupper. I 
landsleiråret 2013 viste en uhøyti-
delig undersøkelse at ca. en tredjedel 
av de spurte speiderlederne ikke 
kjenner seg komfortable med å sende 

I rapporten fra historiens første speiderleir på Brownsea Island skrev Robert 
Baden-Powell: «Patruljesystemet er ikke ett system å drive speiding etter, det er 
det eneste systemet.» Han beskrev organiseringen av patruljene slik: «Vi delte 
guttene inn i patruljer med fem i hver, og med en av de eldste som patruljefører. 
Denne organiseringen var nøkkelen til vår suksess. Hver patrulje ble gitt det hele 
ansvar for patruljens oppførsel til enhver tid, i leiren og i terrenget. Patruljen var 
enheten i arbeid og lek, og hver patrulje hadde sitt leirområde.»

Patrulje på haik. Foto: Alexander Vestrum
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speiderne sine på overnattingstur 
uten voksen leder. 

BARN OG UNGE STYRER
Norges speiderforbund har de siste 
årene satt større fokus på barn og 
unges behov for egenstyrt aktivitet 
på voksenfrie arenaer. I planleg-
gingen av landsleiren i 2013 ble det 
lagt opp til en patruljehaik som i 
større grad enn på de tidligere lands-
leirene etter tusenårsskiftet skulle 
la speiderne klare seg selv på patrul-
jetur. For å forberede speiderne 
gjennomførte vi høsten 2012 «På 
egne bein», et haikeprosjekt som 
samlet 500 speidere mellom 12 og 
15 år fra hele landet, i hovedsak 
patruljeførere og assistenter. I løpet 
av tre dager testet de noen av haike-
rutene til landsleiren, og forbedret 
haikeferdighetene sine. Vel hjemme 
igjen skulle deltakerne gjennomføre 
en patruljehaik med egne patruljer 
innen landsleirstart. Slik ble de godt 
forberedt på en landsleirhaik som ga 
dem mulighet til å være på tur uten 
voksne ledere, og uten kontrollposter 
underveis. 

98% KJENTE SEG TRYGGE
Landsleirhaiken ble en suksess. 

Ca. 6 000 speidere i nesten 1 000 
patruljer var på haik under leiruka. 
Svært få patruljer måtte avbryte 
på grunn av uhell. Et tankekors er 
at flere hjemmeledere henvendte 
seg til haikeresepsjonen og ville ha 
speiderne sine hjem igjen før haiken 
var fullført. I 98 % av disse tilfellene 
klarte haikebemanningen i leiren å få 
lederne til å kjenne seg trygge på at 
speiderne burde få fortsette haiken. I 
alle disse tilfellene mestret speiderne 
utfordringene de møtte.

EN AV FÅ ARENAER
Samtidig inviterte Speiderstyret 
til landsleirkonferansen «Ganske 
imponerende, eller ganske 
uansvarlig?» for å diskutere barns 
behov og muligheter for å drive 
speiding uten unødvendig voksen 
innblanding. Interessen blant ledere 
på leiren var stor, flere hundre fikk 
med seg innlegg og debatt, hvor både 
fagfolk og speidere deltok i panelet. 
Det var bred enighet om at speideren 
er en av få arenaer hvor barn og 
unge kan lære seg å løse utfor-
dringer på egen hånd, ta ansvar for 
seg selv og andre, lede og bli ledet av 
jevnaldrende.

Erfaringene fra landsleiren er verdi-
fulle i arbeidet med å styrke patrul-
jene, og i kjølvannet av leiren er det 
utviklet en elektronisk kommunika-
sjonspakke som skal hjelpe lederne i 
speidergruppa med å få flere patruljer 
ut på tur oftere. Pakken er todelt, 
og består av én presentasjon som 
skal være utgangspunkt for dialog i 
gruppa, og en annen som skal være 
basis for dialog med foreldrene. 

PATRULJETUR FUNGERER
En fersk undersøkelse gjennomført i 
Hordaland krins viser at grupper der 
speiderne drar på patruljetur også er 
de gruppene som fungerer best, som 
har god rekruttering, og som bedre 
klarer å holde på vandrersegmentet. 

Responsen fra andre medier på 
VG-oppslaget under landsleiren viser 
at her kan speideren ta en tydelig 
posisjon i samfunnet, og aktivt jobbe 
for å motvirke den negative utvik-
lingen. Det er et konkret og verdi-
fullt bidrag til samfunnet i dag og på 
lengre sikt, samtidig som det gjør oss 
mer attraktive for barn og unge.  

På egne bein. Foto: Ivar Anton Nøttestad Mat på haik. Foto: Alexander Vestrum

19



HØYDEPUNKTER
Det var nok av høydepunkter på 
landsleiren. Besøk på Preikestolen 
var for mange en ny og spennende 
opplevelse. Et stup på 604 meter rett 
ned i fjorden er ikke hverdagskost! 
Tårnet, solid bygget på torvet, ble et 
attraktivt midtpunkt, og mange fikk 
med seg utsikten både over leirom-
rådet, Hafrsfjorden og Stavanger by.  
Det var mange kreative gruppebidrag 
og andre morsomme aktiviteter for 
speiderne, og et variert kurstilbud for 
lederne. I den spenstige roverleiren 
hadde de både snø og skøytebane. 
Åpnings- og avslutningsleirbål samlet 
alle til musikk og moro, og leiren ble 
avsluttet med fyrverkeri. Speiderne 
reiste hjem med masse gode minner 
og opplevelser i ryggsekken!

MANDATET FRA 
SPEIDERSTYRET: 
• Landsleiren skulle engasjere og 

bidra til realisering av forbundets 
strategiske mål innenfor lederkva-
litet, samfunnsansvar og vekst.

• Programaktivitetene skulle bygges 
opp rundt bruk av patruljesystemet 
og treningsprogrammet, samt 
egne kompetansegivende tilbud til 
rovere og ledere.

• Leiren skulle være miljøvennlig.

Det skulle også legges til rette for 
økt internasjonal deltakelse og for at 
rovere både kunne bidra til leiren og 

STAVANGER 2013 

GANSKE IMPONERENDE

oppleve å være rovere på leir.

MOTTO: GANSKE 
IMPONERENDE!
Mottoet for leiren ble «Ganske 
imponerende / Quite impressive». 
Dette ga noe å strekke seg etter for 
både leirkomite, stab, speidergrupper 
og den enkelte speider, for hva skulle 

Sommeren 2013 var det landsleir i Stavanger, tett på byen og med god synlighet 
for både lokale og tilreisende. Leiren samlet omkring 10 000 deltakere, blant disse 
var litt over 2500 utenlandske deltakere fra 25 land. 6 000 speidere var på haik 
med patruljen – et døgn i naturen uten ledere. 

alle imponere med? Hva er det med 
speiding som er så imponerende? 
Stoltheten over det vi sammen 
fikk til og lagde, økte, og mange ble 
gjort oppmerksomme på at det vi i 
speideren ofte tar som selvfølgelig-
heter, ikke alltid er det…

God stemmning på Stavanger 2013. Foto: Christer Danmo
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LEIRSANGEN:

WE GOT WHAT IT TAKES
I look in the mirror
I think I did good
I did more than I
Ever thought I could

What was in my way
Was only in my mind
If you think you can
You will see you’re right

Oh, I hardly recognize myself
Thinking I could do all that
Hey Hey

Everything is easy
When you know how to do it
I’ll go anywhere
The adventure is out there

If you lose your way
Make a few mistakes
We can get it right
We just have to try

Never underestimate
Anyone else or yourself
Never underestimate
We’ve got what it takes

You said I could do it
And you taught me how
We had such a good time
It’s what it’s all about

A little at a time
We built a tower
So we could touch the sky
And see what’s all around

Oh even if it sometimes feels
Like the stars are out of reach
Hey hey

Learning by doing
We’re doing it together
Impress each other
And surprise yourself

T&M: Hanne Sørvåg

Speiderne og roverne var mye ute 
på tur i løpet av landsleiren. Og 
de beviste at de klarer seg svært 
godt ute i naturen. I løpet av lands-
leiren var speiderne til sammen 
27 000 dager på tur. Det er meldt 
om forstuinger, gnagsår, tørst, sult 
og hjemlengsel, men ingen alvor-
lige skader. Speiderne har gått 160 
000 kilometer tur i terrenget rundt 
Stavanger. Det tilsvarer omtrent fire 
ganger rundt jorda, eller 60 ganger 
fra Nordkapp til Lindesnes om du 
følger veiene. I luftlinje blir det 
nesten 95 ganger. Det er veldig langt. 
Og vi hadde kun en leteaksjon. Den 
gikk også veldig bra. 

FIRE GANGER RUNDT JORDA UTEN ALVORLIGE SKADER

- Alenetid for barn og ungdom 
gir dem glede og energi 

gjennom ansvarliggjøring 
og mestring, det er god 

ledertrening! 

Polfarer og pedagog Liv Arnesen 
(På landsleirkonferansen)

Frivillig arbeid er selve limet 
i det norske samfunnet. 

Mange har lagt ned en utrolig 
innsats for å få til denne 

leiren, og det at så mange her 
til lands er villige til å legge 
ned en innsats for flere enn 
seg selve er grunnlaget for 
den sterke tilliten vi har til 

hverandre her til lands.

Erna Solberg på landsleiren 
Stavanger 2013 
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Det mest synlige arrangementet i 
perioden var landsleiren Stavanger 
2013. En del av landsleirens mandat 
var å oppnå økt ekstern synlighet. 
Ved å velge slagordet «Ganske impone-
rende» la vi lista høyt for oss selv, og 
det store tårnet som sto godt synlig 
på leirområdet ble et blikkfang som 
skapte stolthet i egne rekker, og ga 
oss ekstern oppmerksomhet. 

BARN SPILTE HOVEDROLLEN
Hanne Sørvåg og to veltalende unge 
speidere fra Hordaland krins deltok i 
NRKs Sommeråpent rett før leirstart, 
og alle som så på fikk høre leirsangen 
«We got what it takes». 

NRK Rogaland hadde flere oppslag 
fra forberedelsene til leiren, og 
enkelte ble også sendt på NRKs 
riksdekkende nyhetssendinger. Et 
av disse fokuserte på unge speideres 
evner til og glede over å være på 

SYNLIGHET

SPEIDEREN I MEDIA

under landsleiren og i perioden: Da 
en speider tidlig i leiruka slo seg etter 
et fall på preikestolturen, og måtte 
hentes av luftambulanse på grunn av 
utilgjengeligheten i terrenget, ble det 
slått stort opp i Stavanger Aftenblad. 
Oppslaget ble et aktuelt eksempel 
på medias tendens til å blåse opp 
og krisemaksimere mindre alvor-
lige hendelser, og det passet godt inn 
i temaet for landsleirkonferansen: 
«Ganske imponerende, eller ganske 
uansvarlig?»  Media var til stede, og 
VGs journalist fikk en kritisk presse-
sjef for landsleiren Geir Gjervan 
i tale. Dagen etter var speiderne 
førstesidestoff: «– Norske foreldre 
for pysete!»  I dagene som fulgte var 
det flere større avisledere som heiet 
på speidernes evne og vilje til å ta 
tak i en av vår tids utfordringer. 
«Nødvendige skrubbsår» og «La barna 
dra på tur!» var stikkord som gikk 

DAGENS NÆRINGSLIV ARTIKKEL FRA LØRDAG 13. JULI 2013.

Flere tusen lokale avisoppslag gjennom et helt år, både på nett og papir, bidrar 
til å gjøre speideraktivitetene og speidernes innsats synlig. Flere og flere 
speidergrupper blir stadig flinkere til å fortelle lokalsamfunnet sitt om hva de 
gjør, også i forkant av arrangementer. Dette bidrar til å øke folks bevissthet om 
speideren, og det skaper stolthet blant speiderne og lederne. 

overnattingstur uten telt i litt ruskete 
og kaldt vær. Barna spilte hoved- 
og birollene i innslaget, voksne var 
knapt representert.

Ivar Anton Nøttestad fra lands-
leirorganisasjonen var gjest i 
Lørdagsrevyen 13. juli 2013, og 
vinklingen var barn alene på tur, med 
speidermetoden i bunn: Learning 
by doing i patruljer, og voksne som 
gir bistand ved behov, men som 
ellers holder seg i bakgrunnen. 
Lørdagsrevyen har ca. en million 
seere, og de fikk se fine innslag fra 
leiren, med intervju av speidere både 
før og etter haiken.  

PYSETE FORELDRE
Stavanger Aftenblad hadde egne 
landsleirsider i leiruka, med mange 
gode oppslag. 

Media bidro til å danne grunn-
laget for det største avisoppslaget 
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igjen, og både «curlingforeldre» og 
«bomullsbarn» ble nevnt.     

LEDERSKOLEN
Dagens Næringsliv hadde en flere 
siders artikkel lørdag 13. juli 2013 
om speideren som lederskole. Flere 
profilerte ledere fra næringsliv og 
politikk fortalte om hvilken betyd-
ning speideren hadde hatt for 
deres lederkarriere. Artikkelen var 
et resultat av dialog med avisen i 
forbindelse med NM i speiding, hvor 
vi fremhevet nettopp hvilken unik 
ledererfaring unge mennesker får i 
speideren.  

EGNE KRONIKKER
Etter leiren publiserte Stavanger 
Aftenblad en kronikk av Nina Rones 
fra Speiderstyret, med utgangs-
punkt i forventningene i regjerin-
gens folkehelsemelding til frilufts-
livets betydning, og det norske 
samfunnets økende forventninger 

til sikkerhetstiltak og sertifisering: 
– Friluftsorganisasjonene har en 
viktig rolle i folkehelsearbeidet, men 
kravene til sikkerhet og dokumenta-
sjon i frivillig arbeid øker. Vi trenger 
større handlingsrom for å lykkes, 
understreket Nina.

Flere aviser, deriblant Vårt Land, 
hadde i 2013 større artikler om 
speideren, med flotte bilder og gode 
intervjuer med unge speidere, saker 
som skaper stolthet og gir positiv 
oppmerksomhet. Kjerneverdiene 
våre vennskap, samarbeid, opple-
velser og friluftsliv kom tydelig fram i 
disse sakene.    

EGEN DOKUMENTAR PÅ  
NRK SUPER
NM i speiding gir mange lokale 
oppslag, og enkelte saker i riksmedia. 
I 2012 sendte NRK Super en 20 
minutter lang Megafon-dokumentar 
om venninnene Jenny og Benedikte 
som var konkurrenter i NM i 

FORSIDE OG ARTIKKEL FRA VG TORSDAG 11. JULI 2013

speiding, og Aftenposten Junior 
hadde NM i speiding på forsiden 
samme år. 

SPEIDERSHOW I 
OSLO SPEKTRUM OG 
VEDMARATON
En og annen mer uvanlig arena hvor 
speiderne har vært synlige i denne 
perioden nevner vi også i denne 
sammenhengen: 
• I 2012 var den engelske eventy-

reren og speidersjefen Bear Grylls 
i Norge med sitt show. I Oslo, 
Trondheim og Bergen deltok flere 
titalls lokale speidere på scenen 
sammen med Grylls, som gjerne 
gjør stas på speiderne i ulike 
sammenhenger. 

• Vinteren 2013 sendte NRK et 
tolvtimers «vedmaraton», og 
Fjøsanger og Bønes speidergrupper 
deltok i sendingen med vedstab-
lingskonkurranse og leirbål. 
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Speider-sport AS er Norges speider-
forbunds autoriserte forhandler 
av speiderartikler. Virksomheten 
skal være med på å gi speidingen 
synlighet med speidermerkede 
produkter som synes. Butikken skal 
være tilgjengelig med enkel handel 
for medlemmer og andre som kan ha 
behov for friluftsutstyr og speider-
artikler. Speider-sport skal vise 
ansvarlighet og samfunnsengasje-
ment gjennom å sikre et miljøper-
spektiv i produksjon og utvikling. 
Speider-sport skal ha lønnsom drift 
– med riktig pris til medlemmer og 
langsiktig avkastning til speiderar-
beidet i Norge.

Allerede i det første driftsåret i ny 
ramme har Speider-sport posisjo-
nert seg som en profesjonell nettbu-
tikk med nær og personlig tone og 

SPEIDER-SPORTS STYRE I 
PERIODEN: 
• Karen Johanne Strømstad (leder fra 

april 2012)

• Ragnar Pettersen

• Karl Erik Onstad

• Birgitte Heneide (fra april 2012)

• Svein Otto Aure (fram til han ble ansatt 
som daglig leder)

• Jan Bjørnsrud (til april 2012)

• Britt Listøl Ørbech (til april 2012)

SPEIDER-SPORT

KJEKT Å HA FOR SPEIDERE

god tilgjengelighet gjennom sosiale 
medier. Vareutvalget tar utgangs-
punkt i speidernes behov for utstyr 
og programmateriell, og butikken 
har en vellykket satsing på friluftsut-
styr og -dingser som appellerer til et 
mer enn gjennomsnittlig interessert 
kundegrunnlag – og med produkter 
som ikke er allment tilgjengelige 
i ordinære sportsbutikker.

I 2013 ble det for første gang 
på lenge utbetalt utbytte til 
Norges speiderforbund og sammen 
med ekstra inntekt i forbindelse med 
landsleir og innkjøpsbehov, tilførte 
Speider-sport hele 1,1 millioner 
til eieren Norges speiderforbund 
i butikkens første hele driftsår. 
Omsetningen var på 11,4 millioner. 

«Nye» Speider-sport opplever å 
bli godt mottatt, og ønsker for den 

På tampen av 2012 ble Speider-Sport AL gjort om til aksjeselskap med Norges 
speiderforbund som eier. Forretningsdriften som hadde sin spede begynnelse 
i 1914, ble igjen tatt inn i eget hus etter en 10-årsperiode med salg gjennom 
eksterne partnere. Selskapet ansatte Svein Otto Aure som daglig leder fra 1. 
september 2012. 

videre driften av virksomheten at 
speider-Norge fortsetter å støtte opp 
om butikken og å gi løpende tilba-
kemeldinger og å etterspørre det 
de trenger. Butikken søker aktivt 
gode samarbeidsprosjekter for å øke 
volum og sikre lønnsomhet for alle 
involverte.

Svein Otto Aure, Birgitte Heneide, Karen Johanne Strømstad, Ragnar Pettersen og Karl-Erik Onstad
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NORGES SPEIDERFORBUNDS EIENDOMMER

EN RESSURS FOR SPEIDERNORGE

ORGANISERING
Eiendomsstyrets ansvarsområde er å 
sørge for utvikling og god forvaltning 
av forbundets eiendommer. For hver 
eiendom er et driftsstyre oppnevnt. 
Driftsstyrene har ansvar både for 
vedlikehold og mindre oppgrade-
ringer, og utvikling av aktiviteter i 
tilknytning til eiendommene. Det er 
også mulig for alle som vil bidra, å 
bli med på dugnader på Tredalen og 
Solstølen. Både Skogvokterne og flere 
ildsjeler har stått på for å gjøre opple-
velsen av stedene enda litt bedre!

Forbundskontoret står for utleie 
av Tredalen og Solstølen gjennom 
eget bookingsystem, mens ved leie 
av Havbraatt er det også nødvendig 
å finne en ledig skipper, så drifts-
styret for Havbraatt følger opp 
dette. Alle hyttene har fått nøkkel-
skap med kode, noe som forenkler 
leieprosessen. 

Et utvalg bestående av Kjell 
Standal, Runar Bakke og Ragnar 
Pettersen har vurdert hvilken 
selskapsform eiendomsforvaltningen 
skal ha. Utvalget ga sin anbefaling 
til Speiderstyret i juni 2013. Det ble 
vedtatt at eiendommene ikke skulle 
organiseres i et aksjeselskap, men at 
driften av eiendommene fremdeles 
skal ligge i forbundet, som til nå.

Norges speiderforbund eier flere eiendommer for ulik bruk. Tredalen leirsted på 
Hvaler, med 800 meter strandlinje, svaberg, leirplasser, flere bygninger og stor 
brygge, er den største. Solstølen er en stor fjellhytte i flotte naturomgivelser 
for bruk hele året. Den sjarmerende seilskuta Havbraatt heiser seil i sommer-
sesongen. Til sammen gir de tre gode muligheter for variert friluftsliv og aktivitet 
for speidere og ledere i alle aldre. 

Påskekos på Solstølen. Foto: Birgitte Heneide

SALG AV INGELSRUD
Ingelsrud speidersenter ble solgt 
i februar 2012 etter et vedtak på 
Speidertinget 2010. Salg og satsing 
på færre eiendommer ble anbefalt 
av en arbeidsgruppe som gjennom-
gikk eiendomsmassen i Norges 
speiderforbund. Skogvokterne har 
gjort en stor innsats på Ingelsrud 
gjennom mange år. Samtidig var det 
behov for å legge mye ressurser i 

stedet for å oppnå ønskelig standard. 
Speidertinget valgte derfor å selge, 
så forbundet skal kunne konsentrere 
seg om tre eiendommer: Tredalen, 
Solstølen og Havbraatt.

Det er også arbeidet med å selge 
Dronningen, en hytte med strandei-
endom nær Drøbak. 

Stedet Stornes i Telemark har i 
flere år vært forvaltet av Grenland 
krets, og Leikvinjar forvaltes av 
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Nedre Buskerud krets. Disse er så 
langt ikke lagt ut for salg.

SOLSTØLEN
Fjellhytta Solstølen har plass til 18 
personer. Hytta ligger flott til på 
Haugastøl, ikke langt fra Rallarvegen 
og Hallingskarvet, og kan brukes til 
alle årstider. På vinteren er det kort 
vei til skiløypene, og på sommeren og 
høsten er det flott å gå i fjellet eller 
bade i vannet like ved hytta. Tidligere 
har Solstølen vært mest brukt på 
vinterstid. En god jobb er gjort 
med organisering og vedlikehold på 
stedet.

Påsken 2012 ble det arrangert 
Solstølen-påske for første gang. I 
påsken kunne man komme til åpen 
hytte på Solstølen en eller flere dager, 
alene eller sammen med andre. Det 
var ikke noe fast program, gjestene 

EIENDOMSSTYRETS 
MEDLEMMER I PERIODEN:
• Erik Bodahl-Johansen, leder
• Astrid Giskegjerde, nestleder
• Per Espen Larsen (fra april 2013)
• Erlend Wegger (fra februar 2013)
• Lars Flateby (til januar 2013)
• Silje Dons Ranhoff (fra mars 2012 til 

januar 2013)
• Harald Edvardsen (til januar 2013)Luftig speiding på Havbraatt. Foto: CF Salicath

Frisk seilas på Tredalen. Foto: Hermann 
Sunde Franer

la selv opp sine utflukter, og bidro til 
felleskapet med matlaging og andre 
oppgaver. Det var mange besøkende 
og god stemning, og Solstølen ble 
derfor også åpnet påsken 2013. 
Begge årene ble det også arrangert 
fjellederkurs på Solstølen.

HAVBRAATT
En del grupper har leid skuta 
Havbraatt til egne turer og båten 
er brukt til armada blant annet til 
jamboreene i England og Sverige og 
til landsleiren i Stavanger. 

Det ble arrangert åpne tokt med 
Havbraatt for første gang i 2013, der 
alle over 13 år kunne melde seg på. 
Toktet gikk fra Stavanger etter lands-
leiren og til Bergen. De som deltok 
hadde en spennende og lærerik 
uke. Det har også vært tilbud om 
skipperkurs.

TREDALEN LEIRSTED
Tredalen har vært i Norges speider-
forbunds eie siden 1950-tallet, 
og er den største av forbundets 
eiendommer. Det jobbes med en 
utbedring av fasilitetene på Tredalen. 
Tredalen leirsted er mye brukt både 
til leirer og mindre arrangementer. I 
2012 ble det blant annet arrangert 
ledertrenerkurs, Roverløft, rover-
leir og inspiratorsamlinger og i 2013 
roverfemkamp, i tillegg til grupper, 
korps og kretsers arrangementer. 

Tredalen gir mange utviklingsmu-
ligheter og potensialet er stort. Det 
har vært mange ambisiøse planer for 
stedet, men noen av dem er foreløpig 
lagt på is. Det er planlagt å legge inn 
vann på eiendommen.
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Regnskap 2012 Budsjett 2012

Inntekter

Salgsinntekter, pliktige 281 220

Medlemskontingenter 5 934 6 250

Medlemsinntekter 1 374 795

Grunnstøtte, drift 2 927 2 700

Off. tilskudd/refusjoner 2 325 1 156

Leieinntekter 690 670

Andre driftsinntekter 5 636 1 300

Sum inntekter 19 167 13 091

Utgifter

Lønnskostnader 5 980 5 890

Avskrivninger 533 532

Kostnader lokaler 1 493 1 445

Annen driftskostnad 4 181 3 158

Reise- og oppholdskostnader 2 318 1 985

Forsikringer 559 517

Markedføring/medlemskap/gaver 2 493 1 361

Finansinntekter og -kostnader -180 -150

Sum utgifter 17 377 14 738

Sum resultat 1 790 -1 648

Spesielle tiltak/investeringer

Økning verdipapirer 1 323

Reduksjon verdipapirer

Sum resultat inkl. spes. tiltak/investeringer 3 113

DRIFTSREGNSKAP 2012

Tallene er oppgitt i hele tusen.
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Driftsregnskapet for 2012 viser et positivt resultat på kr 3,1 mill.  I resultatet ligger gevinsten ved salg av Ingelsrud med 
kr 2,7 mill. (se oppstilling under) og verdiøkning av verdipapirer på kr 1,3 mill. Med fratrekk av gevinst ved slag og verdi-
økning av verdipapirer viser regnskapet et negativt resultat på kr 887 000, hvilket er kr 761 000 bedre enn budsjettert 
resultat.

I posten «Andre inntekter» inngår salgssummen av Ingelsrud speidersenter, med fratrekk av balanseført verdi, med 
kr 3 077 800.

Gevinst ved salg av Ingelsrud speidersenter:

Salgssum fratrukket salgsomkostninger Kr 5 161 607

Fratrekk balanseført verdi Kr 2 422 200

Inntektsført gevinst Kr 2 739 407

Det ble en inntektsreduksjon på kr 316 000 i forhold til budsjett for medlemskontingenter, men driftstøtte (nasjonal og 
internasjonal støtte) fra staten ble kr 380 000 høyere enn budsjettert. 

Årsaken til økningen under posten «Andre tilskudd/refusjoner» er tilskudd som ikke var lagt inn i budsjettet, blant annet 
til Inspiratorprogrammet (kr 250 000) og andre nasjonale aktiviteter som bl.a. Leder- og Roverløft (kr 500 000).

De store avvikene i posten «Medlemsinntekter» skyldes kurs/arrangementer som er budsjettert til å gå i null. 
Motposten til disse inntektene finnes hovedsakelig under utgiftspostene «Annen driftskostnad», «Reise/opphold» og 
«Markedsføring/medlemskap», som også er høyere enn budsjetterte kostnader. De største enkeltaktivitetene i 2012 var 
NM i speiding og roverleiren, hvor deltakerinntekter utgjorde kr 400 000.

Innsamlede midler til Speideraksjonen 2012 var på kr 1,4 mill. og ligger i posten «Andre driftsinntekter». Motposten 
(overføring til Flyktninghjelpen) er ført under «Markedsføring/medlemskap/gaver».

Lokalleie (inkl. felleskostnader) for forbundskontoret i St. Olavsgate 25 var i 2012 på kr 1,3 mill., lik budsjett. Fremleie av 
kontorer til Frivillighet Norge, Oslospeiderne, St. Georgs Gildene og Interhost AS ga inntekter på kr 283 000 i 2012, mot 
budsjettert kr 160 000.

Avskrivninger fordeler seg med kr 68 000 på eiendommer, kr 349 000 på medlemssystemet, nettsideløsning for 
grupper/kretser og bookingsystemet, og kr 113 000 på lokaler/inventar og IT. 

Lønnskostnader på kr 6 mill. er for 11,5 årsverk, og er som budsjettert. 

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET FOR 2012
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AKTIVITETSREGNSKAP 2012

Note 2012 2011
Anskaffede midler

Medlemsinntekter 5 934 591,50 5 684 919,22
Tilskudd
 - Grunnstøtte 2 926 568,00 2 742 507,00
 - Grunnstøtte, internasjonalt ung.arbeid 219 458,00 57 913,00
 - Andre offentlige tilskudd 2 2 569 761,52 2 373 679,60
Innsamlede midler, gaver mv.
 - Innsamlede midler 11 1 353 552,04 1 300 860,10
 - Gaver 97 871,20 161 326,00
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter
Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål
 - Deltageravgift 1 376 582,32 7 214 012,34
Aktiviteter som skaper inntekt
 - Leieinntekter 686 870,00 677 997,50
 - Administrasjonsgodtgjørelse 412 000,00 739 276,50
 - Salg av kalendere 312 260,00 483 350,00
Finans- og investeringsinntekter
Renteinntekter 226 460,92 274 840,58
Verdiendring verdipapirer 1 323 073,31 -651 300,40
Andre inntekter 10 4 082 539,96 624 139,03
Sum anskaffede midler 21 521 588,77 21 683 520,47

Forbrukte midler
Kostnader til anskaffelse av midler
 - Kostnader leirsted 1 363 328,72 786 913,08
 - Avskrivning leirsted 4, 8 100 450,00 94 954,00
 - Kalendersalg 269 682,18 291 166,38
Kostnader til organisasjonens formål
Leder- og programutvikling
 - Drift 1 628 463,88 1 439 695,27
 - Arrangementer 3 091 523,88 2 854 997,23
Internasjonalt arbeid 11 1 377 264,47 1 351 708,18
Jamboree 0,00 6 794 049,08
Kommunikasjon
 - Kommunikasjon, profil, markedsføring 1 178 997,15 1 352 105,61
 - Medlemsblad 1 251 421,27 1 302 006,11
Administrasjonskostnader 8 147 527,42 7 508 657,06
Sum forbrukte midler 8 18 408 658,97 23 776 252,00
Årets aktivitetsresultat 9 3 112 929,80 -2 092 731,53

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 5, 9 1 931 897,81 -1 312 621,00
Avsatt til annen egenkapital med selvpålagte restriksjoner 5, 9 1 181 031,99 -780 111,00
Sum overføringer 3 112 929,80 -2 092 732,00
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BALANSE 2012

Note 2012 2011
Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 4 281 829,00 2 474 000,00
Maskiner og anlegg 4 0,00 82 200,00
Skip og flytende installasjoner 4 551 501,00 616 001,00
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 2 617 942,00 1 957 000,00
Sum varige driftsmidler 3 451 272,00 5 129 201,00

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 250 096,00 228 100,00
Bundne fondsmidler 6 1 193 567,26 1 263 006,85
Obligasjoner 7 17 881 663,52 16 477 028,90
Andre fordringer 2 300 000,00 0,00
Sum finansielle anleggsmidler 21 625 326,78 17 968 135,75
Sum anleggsmidler 25 076 598,78 23 097 336,75

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer 1 109 268,87 1 840 861,94
Andre fordringer 6 050 006,20 922 669,88
Sum fordringer 7 159 275,07 2 763 531,82

Investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 4 114 386,87 5 747 727,56
Sum omløpsmidler 11 273 661,94 8 511 259,38
Sum eiendeler 36 350 260,72 31 608 596,13

Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Egenkapital 5, 9 14 887 106,37 12 955 208,56
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 5 14 307 002,01 13 171 814,15
Sum opptjent egenkapital 29 194 108,38 26 127 023,18
Sum egenkapital 29 194 108,38 26 127 023,18

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 830 211,24 1 253 591,22
Skyldig offentlige avgifter 614 934,50 662 834,16
Annen kortsiktig gjeld 5 711 006,60 3 565 147,57
Sum kortsiktig gjeld 7 156 152,34 5 481 572,95
Sum gjeld 7 156 152,34 5 481 572,95
Sum egenkapital og gjeld 36 350 260,72 31 608 596,13
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NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

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

Prinsipp for inntektsføring
Salgsinntekter og deltakeravgifter bokføres når de er opptjent. Medlemskontingent og tilskudd inntektsføres etter 
opptjeningsprinsippet. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. 
Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn balanse-
ført verdi. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler 
kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og 
avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas 
nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Investering i verdipapirer
Investering i verdipapirer er vurdert til virkelig verdi på balansedagen.

Fordeling av kostnader
Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de hører til. Kostnader tilhørende mer enn èn aktivitet, 
er så godt som mulig fordelt på en rimelig, pålitelig og konsistent måte på de ulike aktivitetene.

Ved fordeling av kostnader er følgende fordelingsnøkler lagt til grunn:

Kostnader Fordelingsnøkkel
Lønn På aktivitetsområde
Andre kostnader Konkret vurdering

Felleskostnader fordeles ikke pr. aktivitet, men føres under administrasjon.

NOTER TIL REGNSKAPET 2012
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NOTE 2 TILSKUDD

Forbundet har mottatt følgende tilskudd 2012 2011
Frifond - videreformidlet *
Frifond - adm. godtgjørelse 163 844 99 090
Støtte fra Norad/UD - videreformidlet 736 849 577 614
Støtte fra Justisdepartementet - RBS 150 000 140 000
Støtte fra Direktoratet for Naturforvaltning/KKD 639 997 719 650
Momskompensasjon 741 090 560 232
Andre tilskudd, Studieforbundet/LNU/Gjensidige etc. 137 982 277 194
Sum mottatte tilskudd 2 569 762 2 373 780
  
* Frifond - videreformidlet til lokallag i 2012: kr 3 113 045. 

NOTE 3 ANSATTE, GODTGJØRELSE

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret er 13

Ytelser til ledende personer: Generalsekretær Styret
Lønninger 580 624 0
Andre ytelser 7 939 21 000
Sum 588 563 21 000

Ingen ledende personer har lån eller fått sikkerhetsstillelse fra organisasjonen.

Pensjon
Organisasjonen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Organisasjonens 
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 

Revisjonshonorar
Fakturert honorar til revisor beløper seg til kr 143 700. Av dette utgjør kr 121 350 pålagt honorar til revisor og honorar 
for særattestasjoner, honorar for teknisk utarbeidelse av årsregnskap utgjør kr 8 750 og honorar for rådgivning utgjør  
kr 13 600. Beløpene er ekskl. mva.

NOTE 4 DRIFTSMIDLER, INVENTAR

Tomter, bygninger 
o.a. fast eiendom

Maskiner og 
anlegg

Skip og flytende 
installasjoner

Drifsløsøre, 
inventar o.a. utstyr Sum

Anskaffelseskost 01.01 2 830 784 626 373 1 301 707 6 169 105 10 927 969
Tilgang 151 029 0 0 983 693 1 134 722
Avgang 2 664 709 626 373 0 0 3 291 082
Anskaffelseskost 31.12 317 104 0 1 301 707 7 152 798 8 771 609
Akkumulerte avskrivninger 01.01 356 784 544 173 685 706 4 212 106 5 798 769
Avskrivning avgang driftsmiddel 465 917 544 173 0 0 1 010 090
Årets avskrivninger 144 408 0 64 500 322 751 531 659
Akkumulerte avskrivninger 31.12 35 275 0 750 206 4 534 857 5 320 338
Bokført verdi 281 829 0 551 501 2 617 942 3 451 272
Avskrivningssats 1/2/20% 10 % 5 % 10/’20/25%
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Organisasjonen har i 2012 solgt eiendommen Ingelsrud for kr 5 500 000.  Eiendommene står oppført med en samlet 
bokført verdi på kr 281 829. Organisasjonen har tidligere avholdt takster/verdivurderinger på alle eiendommer med 
unntak av Dronningen leirsted.

Sted: Takst / Verdivurdering: Takst avholdt:
Tredalen (Rødstua) 2 000 000 21.10.08
Tredalen (Hovedhus m/Cabin) 6 000 000 21.10.08
Stornes 1 950 000 14.10.08
Renså 550 000 29.10.08
Leikvinjar 3 200 000 23.10.08
Sum 13 700 000

NOTE 5 EGENKAPITAL

Egenkapital
EK med selvpålagte 

restriksjoner Sum
Egenkapital pr 1.1.2012 12 955 209 13 171 814 26 127 023
Årets resultat 1 931 898 1 181 032 3 112 930
Årets bevegelse 0 -45 843 -45 843
Egenkapital pr 31.12.2012 14 887 107 14 307 003 29 194 108

NOTE 6 BUNDNE MIDLER

Bundne fondsmidler: 2012 2011
Storebrandsfondet 658 990 737 172
Fr. Walters legat 169 948 169 948
H. Møller-Gasmanns Minnefond 227 545 222 089
Lederfondet 137 084 133 798
Sum bundne fondsmidler 1 193 567 1 263 007

Bundne bankinnskudd: 
Skattetrekkskonto  326 383  303 982 
Tilskudd Norad  137 145  211 163 

NOTE 7 OBLIGASJONER

Anskaffelses-kost Markedsverdi Bokført verdi
Alfred Berg KOMBI 10 000 000 12 507 322 12 507 322
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon 5 000 000 4 558 271 4 558 271
Aksjer Storebrand 0 27 037 27 037
Aksjer Knif Forsikring AS 5 199 6 447 7 351
Alfred Berg Obligasjon 1 316 258 781 681
Sum obligasjoner 15 005 199 18 415 335 17 881 664

Bokført verdi på Alfred Berg Obligasjon må sees i sammenheng med bokført verdi på Fr. Walters legat, H. Møller-Gasmanns 
Minnefond og Lederfondet (se note 6 ), da disse bundne fondsmidlene er en del av investeringen i Alfred Berg Obligasjon
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NOTE 8 KOSTNADER ETTER ART

2012 2011
Varekjøp 216 573 52 443
Lønnskostnad (inkl prosjektført lønn) 7 963 869 5 890 237
Avskrivning eiendommer 67 700 94 954
Avskrivning driftsmidler etc 463 959 324 350
Andre driftskostnader 9 358 165 17 414 268
Sum kostnader etter art 18 070 266 23 776 252

NOTE 9 ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT

Av årets aktivitetsresultat på kr 3 112 930 gjelder kr 1 181 032 økning i Sikringsfondet. Organisasjonens driftsresultat i 
2012 er på kr 1 800 309.

NOTE 10 ANDRE INNTEKTER 

I posten inngår gevinst ved salg av Ingelsrud med kr 2 739 407.

NOTE 11 INNSAMLEDE MIDLER 

Posten viser hva som ble innsamlet til Speideraksjonen 2012. Beløpet, med fratrekk av faktiske kostnader (aktivitetsma-
teriell), er overført til Flyktnighjelpen (80%) og resterende (20%) til Norges speiderforbunds bistandsprosjekter.

Knut Slettebak
Styreleder/Speidersjef

Karl-Erik Onstad
Styremedlem

Nina Rones
Styremedlem

May-Britt Præsttun Roald
Styremedlem/Visespeidersjef

Oslo, den 15/6-2013

Thea Hilding
Styremedlem

Jens Morsø
Generalsekretær

Håvard Otto
Styremedlem

Hanne Mette Lundberg
Styremedlem
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DRIFTSREGNSKAP 2013

Tallene er oppgitt i hele tusen.

Regnskap 2013 Budsjett 2013

Inntekter

Salgsinntekter, pliktige 262 60

Medlemskontingenter 6 284 6 100

Medlemsinntekter 1 179 0

Grunnstøtte, drift 3 028 3 000

Off. tilskudd/refusjoner 5 593 1 100

Leieinntekter 528 250

Andre driftsinntekter 2 504 1 385

Sum inntekter 19 378 11 895

Utgifter

Lønnskostnader 5 996 5 181

Avskrivninger 532 352

Kostnader lokaler 1 554 1 400

Annen driftskostnad 5 110 2 754

Reise- og oppholdskostnader 2 575 939

Forsikringer 509 475

Markedføring/medlemskap/gaver 2 596 1 520

Finansinntekter og -kostnader -264 -240

Sum utgifter 18 608 12 381

1/4 overskudd Landsleir 2013 500

Sum resultat 770 14

Spesielle tiltak/investeringer

Økning verdipapirer 1 337

Landsleir 2013 -2 365

Sum resultat inkl. spes. tiltak/investeringer -258
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Driftsregnskapet for 2013 viser et negativt resultat på kr 258 000. I dette ligger et negativt resultat fra landsleiren med 
kr 2,365 mill., samt en verdiøkning på verdipapirer på kr 1,337 mill. Holdes resultatet fra landsleiren og verdiøkningen 
av verdipapirer utenfor, viser regnskapet et positivt resultat på kr 770 000.

Det ble en inntektsøkning på kr 180 000 i forhold til budsjett for medlemskontingenter, mens driftstøtte (nasjonal og 
internasjonal støtte) fra staten ble kr 550 000 høyere enn budsjettert.
 
Årsaken til økningen under posten «Andre tilskudd/refusjoner» er tilskudd som ikke var lagt inn i budsjettet, blant annet 
til «På egne bein» med kr 2 mill., og andre nasjonale aktiviteter som bl.a. Lederløft (kr 150 000), Roverarrangementer (kr 
100 000) og Inspiratorprogrammet (kr 200 000).

Inntektsposten «Medlemsinntekter» er deltakeravgifter fra kurs/arrangementer. Utgiftene til de samme arrangemen-
tene finnes hovedsakelig under utgiftspostene «Annen driftskostnad», «Reise/opphold» og «Markedsføring/medlem-
skap». Den største enkeltaktiviteten i 2013, med unntak av landsleiren, var «På egne bein». 

Innsamlede midler til Speideraksjonen 2013 var på kr 1,4 mill. og ligger i posten «Andre driftsinntekter». Motposten 
(overføring til Flyktninghjelpen) er ført under «Markedsføring/medlemskap/gaver».

Lokalleie (inkl. felleskostnader) for forbundskontoret i St. Olavsgate 25 var i 2013 på kr 1,3 mill., lik budsjett. Fremleie av 
kontorer til Frivillighet Norge, Oslospeiderne, St. Georgs Gildene og Interhost AS ga inntekter på kr 289 000 i 2013, mot 
budsjettert kr 250 000.

Avskrivninger fordeler seg med kr 68 000 på eiendommer, kr 349 000 på medlemssystemet, nettsideløsning for 
grupper/kretser og bookingsystemet, og kr 113 000 på lokaler/inventar og IT. 

Lønnskostnader på kr 6 mill. er inkludert lønnskostnader til prosjekter. Lønnskostnadene, når prosjekter ikke 
medregnes, var på kr 5,3 mill. for 10,5 årsverk og som budsjettert.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET FOR 2013:
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AKTIVITETSREGNSKAP 2013

Note 2013 2012
Anskaffede midler
Medlemsinntekter 6 283 556,00 5 934 592,00
Tilskudd
 - Grunnstøtte 3 027 851,00 2 926 568,00
 - Grunnstøtte, internasjonalt ung.arbeid  650 629,00  219 458,00
 - Andre offentlige tilskudd 2, 10 5 831 597,00 2 569 762,00
Innsamlede midler, gaver mv.
 - Innsamlede midler 11 1 385 072,00 1 353 552,00
 - Gaver  752 837,00  97 871,00
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter
Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål
 - Deltakeravgift 1 665 172,00 1 376 582,00
 - Deltakeravgift landsleir 10 21 794 196,00   0,00
Aktiviteter som skaper inntekt
 - Leieinntekter  527 916,00  686 870,00
 - Administrasjonsgodtgjørelse 10 1 399 760,00  412 000,00
 - Salg av kalendere   0,00  312 260,00
Finans- og investeringsinntekter
Renteinntekter  330 221,00  226 461,00
Verdiendring verdipapirer 7 1 337 892,00 1 323 073,00
Andre inntekter 10 3 946 632,00 4 082 540,00
Sum anskaffede midler 48 933 330,00 21 521 589,00

Forbrukte midler
Kostnader til anskaffelse av midler
 - Kostnader leirsted  526 969,00 1 363 329,00
 - Avskrivning leirsted 4, 8  100 450,00  100 450,00
 - Kalendersalg   219,00  269 682,00
Kostnader til organisasjonens formål
Leder- og programutvikling
 - Drift 1 793 381,00 1 628 464,00
 - Arrangementer 4 542 619,00 3 091 524,00
Internasjonalt arbeid 11 1 416 859,00 1 377 264,00
Landsleir
 - Leirkomité/Administrasjon 10 6 421 406,00   0,00
 - Kommunikasjon 10 4 578 490,00   0,00
 - Drift 10 7 945 415,00   0,00
 - Forsyning 10 8 068 901,00   0,00
 - Program 10 2 201 224,00   0,00
 - Roverleir 10  178 415,00   0,00
 - Helse og hygiene 10  185 726,00   0,00
Kommunikasjon
 - Kommunikasjon, profil, markedsføring 1 236 825,00 1 178 997,00
 - Medlemsblad 1 085 401,00 1 251 421,00
Administrasjonskostnader 8 909 324,00 8 147 527,00
Sum forbrukte midler 8 49 191 624,00 18 408 659,00
Årets aktivitetsresultat 9 - 258 294,00 3 112 930,00

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 5, 9  896 860,00 1 931 898,00
Avsatt til annen egenkapital med selvpålagte restriksjoner 5, 9 -1 155 154,00 1 181 032,00
Sum overføringer - 258 294,00 3 112 930,00
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BALANSE 2013

Note 2013 2012
Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 4  278 629,00  281 829,00
Skip og flytende installasjoner 4  487 001,00  551 501,00
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 2 871 500,00 2 617 942,00
Sum varige driftsmidler 3 637 130,00 3 451 272,00

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 12  271 156,00  250 096,00
Bundne fondsmidler 6 1 466 438,00 1 193 567,00
Obligasjoner 7 19 278 442,00 17 881 664,00
Andre langsiktige fordringer 12 2 300 000,00 2 300 000,00
Sum finansielle anleggsmidler 23 316 036,00 21 625 327,00
Sum anleggsmidler 26 953 166,00 25 076 599,00

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer 13 28 718 620,00 1 109 269,00
Andre kortsiktige fordringer  414 647,00 6 050 006,00
Sum fordringer 29 133 267,00 7 159 275,00

Investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 5 937 264,00 4 114 387,00
Sum omløpsmidler 35 070 531,00 11 273 662,00
Sum eiendeler 62 023 697,00 36 350 261,00

Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Egenkapital 5, 9 15 783 966,00 14 887 106,00
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 5 13 431 383,00 14 307 002,00
Sum opptjent egenkapital 29 215 350,00 29 194 108,00
Sum egenkapital 29 215 350,00 29 194 108,00

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  552 973,00  830 211,00
Skyldig offentlige avgifter  701 059,00  614 935,00
Annen kortsiktig gjeld 31 554 315,00 5 711 007,00
Sum kortsiktig gjeld 32 808 347,00 7 156 152,00
Sum gjeld 32 808 347,00 7 156 152,00
Sum egenkapital og gjeld 62 023 697,00 36 350 261,00
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NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

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

Prinsipp for inntektsføring
Salgsinntekter, tilskudd og deltakeravgifter bokføres når de er opptjent, dvs når betingelsene for å motta inntektene 
er oppfylt og det er rimelig sikkert at inntektene vil bli mottatt. For inntektsføring ihht. opptjeningsprinsippet i ideelle 
organisasjoner er følgende kriterier oppfylt: 1) Organisasjonen har juridisk rett til inntekten, 2) det må være rimelig 
sikkert at inntekten vil bli mottatt og 3) inntekten må kunne måles med tilstrekkelig pålitelighet. Medlemskontingent 
inntektsføres etter kontantprinsippet. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. 
Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn 
balanseført verdi. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler 
kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og 
avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas 
nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Investering i verdipapirer
Investering i verdipapirer er vurdert til virkelig verdi på balansedagen.

Fordeling av kostnader
Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de hører til. Kostnader tilhørende mer enn én aktivitet, 
er så godt som mulig fordelt på en rimelig, pålitelig og konsistent måte på de ulike aktivitetene.

Ved fordeling av kostnader er følgende fordelingsnøkler lagt til grunn:

Kostnader Fordelingsnøkkel
Lønn På aktivitetsområde
Andre kostnader Konkret vurdering

Felleskostnader fordeles ikke pr. aktivitet, men føres under administrasjon.

NOTER TIL REGNSKAPET 2013
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NOTE 2 TILSKUDD

Forbundet har mottatt følgende tilskudd 2013 2012
Frifond - videreformidlet *
Frifond - adm. godtgjørelse 177 884 163 844
Støtte fra Norad/UD - videreformidlet 747 000 736 849
Støtte fra Justisdepartementet - RBS 150 000 150 000
Støtte fra Direktoratet for Naturforvaltning/KKD 456 315 639 997
Støtte fra Gjensidigestiftelsen (På Egne Bein) 2 000 000
Støtte fra Flyktninghjelpen 200 000
Tilskudd Stavanger 2013 (kommunal støtte) 785 000
Momskompensasjon 810 084 741 090
Andre tilskudd, Studieforbundet/LNU/Gjensidige etc 505 314 137 982
Sum mottatte tilskudd 5 831 597 2 569 762

* Frifond - videreformidlet til lokallag (ikke en del av inntekten)  i 2013: kr 3 379 796. 

NOTE 3 ANSATTE, GODTGJØRELSE

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret er 11. Av dette utgjør 1,5 årsverk prosjektstillinger i forbindelse med  
landsleiren i Stavanger.  

Generalsekretær
Ytelser til ledende personer: 2013 2012
Lønninger 637 319 580 624
Andre ytelser 10 026 7 939
Sum 647 345 588 563

Lønnskompensasjon til speidersjef inkludert sosiale kostnader er kr 76 672 i 2013. Ingen ledende personer har lån eller 
fått sikkerhetsstillelse fra organisasjonen.

Pensjon
Organisasjonen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Organisasjonens 
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 

Revisjonshonorar
Fakturert honorar til revisor beløper seg til kr 211 148. Av dette utgjør kr 162 398 pålagt honorar til revisor og honorar 
for særattestasjoner, honorar for teknisk utarbeidelse av årsregnskap utgjør kr 9 250 og honorar for rådgivning utgjør  
kr 39 500. Beløpene er ekskl. mva.
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NOTE 4 DRIFTSMIDLER, INVENTAR

Tomter, 
bygninger o.a. 
fast eiendom

Maskiner og 
anlegg

Skip og 
flytende 

installasjoner

Drifsløsøre, 
inventar o.a. 

utstyr Sum

Anskaffelseskost 01.01 317 104 0 1 301 707 7 152 798 8 771 609
Tilgang 720 221 720 221
Avgang 0
Anskaffelseskost 31.12 317 104 0 1 301 707 7 873 019 9 491 830
Akkumulerte avskrivninger 01.01 35 275 0 750 206 4 534 857 5 320 338
Avskrivning avgang driftsmiddel 0
Årets avskrivninger 3 200 64 500 463 210 530 910
Akkumulerte avskrivninger 31.12 38 475 0 814 706 5 001 520 5 854 701
Bokført verdi 278 629 0 487 001 2 871 500 3 637 130
Avskrivningssats 1/2/20% 10 % 5 % 10/’20/25%
      
      
Eiendommene står oppført med en samlet bokført verdi på kr 278 629. Organisasjonen har tidligere avholdt takster/
verdivurderinger på alle eiendommer med unntak av Dronningen leirsted.

Sted: Takst / Verdivurdering: Takst avholdt:
Tredalen (Rødstua) 2 000 000 21.10.08
Tredalen (Hovedhus m/Cabin) 6 000 000 21.10.08
Stornes 1 950 000 14.10.08
Renså 550 000 29.10.08
Leikvinjar 3 200 000 23.10.08
Sum 13 700 000

NOTE 5 EGENKAPITAL

Egenkapital
EK med selvpålagte 

restriksjoner Sum

Egenkapital pr 1.1.2013 14 887 107 14 307 003 29 194 110

Årets resultat 896 860 -1 155 154 -258 294

Årets bevegelse 279 534 279 534

Egenkapital pr 31.12.2013 15 783 966 13 431 383 29 215 350

NOTE 6 BUNDNE MIDLER

Bundne fondsmidler: 2013 2012
Storebrandsfondet 925 868 658 990
Fr. Walters legat 169 948 169 948
H. Møller-Gasmanns Minnefond 231 285 227 545
Lederfondet 139 338 137 084
Sum bundne fondsmidler 1 466 438 1 193 567
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Bundne bankinnskudd: 

Skattetrekkskonto  271 211  326 383 

Tilskudd Norad  27 087  137 145 

NOTE 7 OBLIGASJONER

Anskaffelses-kost Markedsverdi Bokført verdi
Alfred Berg KOMBI 10 000 000 13 717 392 13 717 392
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon 5 000 000 4 675 145 4 675 145
Aksjer Storebrand 0 37 986 37 986
Aksjer Knif Forsikring AS 5 199 7 351 7 351
Alfred Berg Obligasjon 1 381 137 840 567
Sum obligasjoner 15 005 199 19 819 011 19 278 444

Bokført verdi på Alfred Berg Obligasjon må sees i sammenheng med bokført verdi på Fr. Walters legat,  
H. Møller-Gasmanns Minnefond og Lederfondet (se note 6 ), da disse bundne fondsmidlene er en del av  
investeringen i Alfred Berg Obligasjon. 

NOTE 8 KOSTNADER ETTER ART

2013 2012
Varekjøp 135 473 216 573
Lønnskostnad (inkl prosjektført lønn) 7 889 326 7 963 869
Avskrivning eiendommer 67 700 67 700
Avskrivning driftsmidler etc 463 210 463 959
Andre driftskostnader 40 635 915 9 358 165
Sum kostnader etter art 49 191 624 18 070 266

NOTE 9 ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT

Av årets aktivitetsresultat på kr -258 294 gjelder kr 1 210 069 økning i Sikringsfondet. Organisasjonens driftsresultat 
i 2013 er på kr -1 468 363. Sikringsfondet ble opprettet i 2006 av Speiderstyret med midler fra forbundets salg av 
aksjer i Øvre Vollgate 9 AS i Oslo. Fondets grunnkapital ved opprettelsen var på 10 millioner kroner. Fondets kapital 
kan plasseres i aksjer og verdipapirer med lav til moderat risiko og kort bindingstid. Kapital skal ikke plasseres i aksjer 
eller verdipapirer i virksomheter som medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelse 
av grunnleggende humanitære prinsipper, krenkelse av menneskerettighetene, korrupsjon eller alvorlige miljøødeleg-
gelser. Bruk av sikringsfondet avgjøres av Speiderstyret.
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NOTE 10 LANDSLEIREN

Inntekter:
-Deltakeravgifter 21 794 196
-Salg kiosk 2 845 283
-Andre inntekter 2 574 875
Sum inntekter 27 214 354

Kostnader:
-Leirkomité/Administrasjon 6 421 406
-Kommunikasjon 4 578 490
-Drift 7 945 415
-Forsyning 8 068 901
-Program 2 201 224
-Roverleir 178 415
-Helse og hygiene 185 726
Sum kostnader 29 579 577

Resultat Landsleir -2 365 223

NOTE 11 INNSAMLEDE MIDLER

Posten viser hva som ble innsamlet til Speideraksjonen 2013. Beløpet, med fratrekk av faktiske kostnader 
(aktivitetsmateriell), er overført til  Flyktninghjelpen (80%) og resterende (20%) til Norges speiderforbunds 
bistandsprosjekter.

NOTE 12 INVESTERING I SPEIDER-SPORT A/S

Norges speiderforbund  eier 100 % av aksjene i Speider-sport AS, som gir Norges speiderforbund flertall av  stemmene i 
selskapet. Speider sport AS har forretningskontor i Fredrikstad. Årsresultatet for perioden  01.01-31.12.2013 var på  
kr 889 235. Balanseført egenkapital var pr 31.12.2013 kr 2 331 901.

2013 2012
Lån til Speider-sport* 2 300 000 2 300 000

*Lånet renteberegnes med 4% per år. Rentesatsen reguleres årlig. 
Lånet er avdragsfritt og løper i 5 år, forfall er 31. desember 2018.

NOTE 13 KUNDEFORDRINGER

Av utestående kundefordringer per 31.12.13 gjelder kr 26 468 300 forskuddsfakturert deltakeravgift til Jamboree 2015. 
Totalt utfakturert deltakeravgift til Jamboree 2015 utgjør per 31.12.13 kr 27 150 000, og er bokført som annen kortsiktig 
gjeld.
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Knut Slettebak
Styreleder/Speidersjef

Karl-Erik Onstad
Styremedlem

Nina Rones
Styremedlem

May-Britt Præsttun Roald
Styremedlem/Visespeidersjef

Oslo, den 26/6-2014

Thea Hilding
Styremedlem

Jens Morsø
Generalsekretær

Håvard Otto
Styremedlem

Hanne Mette Lundberg
Styremedlem
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Jeg er speider fordi jeg 
liker så godt friluftsliv, 
og å få nye kunnskaper 

som jeg kan bruke når jeg 
er ute i naturen. Det er 
veldig sosialt så jeg kan 

hygge meg samtidig som 
jeg lærer noe nytt. 

– gutt (13 år)
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Norges speiderforbund
Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo
Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 99 22 30
E-post: nsf@speiding.no
www.speiding.no
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Forbundskontoret til Norges 
speiderforbund er sertifisert 
som Miljøfyrtårn.


