
Norges speiderforbund – Speidertinget 2016    -- Protokoll --   Drammen, 4.-6. november 2016                              Side 1 av 43 

PROTOKOLL FRA  
ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET 

 

4. – 6. NOVEMBER 2016 
AMBASSADEUR HOTEL I DRAMMEN 

 
 

Møteledere: Solveig Schytz og Håvard Laache Otto.  
 
 
 
 

1 KONSTITUERING 
 
 

1.1 Godkjenning av representantene 
 
Ordstyrerne leste opp alle representantene under konstitueringen. 
 
Det var 105 stemmeberettigede til stede ved konstitueringen. 
  
Følgende hadde ordet til saken: 
 Eskild Gausemel Berge, Follo krets 
Karl-Erik Onstad, Speiderstyret 
Eirik Ulltang Birkeland, Sogn og Fjordane krets 
Gunnar Stromness-Andresen, Fredrikstad krets 
Eirik Ulltang Birkeland, Sogn og Fjordane krets 
 
 
Forslag fra Eskild Gausemel Berge, Follo krets: 
Andy Hyde godkjennes som representant for Follo krets, selv om han som valgt 
representant ikke er under 26 år, siden kretslederen er under 26 år. 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke.  
 
Vedtak: 
Forslaget falt, mot 16 stemmer. 
 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Alle representanter innmeldt i henhold til § 2-5-1 i Norges speiderforbunds lover, 
godkjennes. 
 
Vedtak: 
Speiderstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Vedlegg 1: Liste over godkjente representanter. 
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1.2 Valg av tellekorps 
 

Speiderstyrets innstilling: 
Tom Lantz, forbundskontoret  
Roald Arnet Amundsen, Komité speiding 
Ingvild Djupvik, Komité speiding 
Lena Frantzen, Komité speiding 
Inger Bjørshol, Nedre Buskerud krets 
Olav Andreas Høvik, Nedre Buskerud krets 
Ragnhild Sandvold, Nedre Buskerud krets 
Hogne Skistad Nordvik, Hordaland krins 
Hanne Bredde Vig, Nedre Buskerud krets 
Trond Willersrud, Nedre Buskerud krets  
   

 Vedtak: 
Speiderstyrets innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 

 
 

1.3 Valg av referenter 
 
 Speiderstyrets innstilling: 

Bodil Tærud Day, forbundskontoret 
Ingrid Stene, forbundskontoret 
Birgit H. Torsæter, forbundskontoret 
 
Vedtak: 
Speiderstyrets innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 
 
 

1.4 Godkjenning av forretningsorden 
 
 Følgende hadde ordet til saken: 

Eskild Gausemel Berge, Follo krets 
 Lars Flateby, valgkomiteen 

May-Britt Roald, Speiderstyret 
 Eirik Ulltang Birkeland, Sogn og Fjordane krets 
 Lars Flateby, valgkomiteen 

Peik Næsje, Follo krets 
Eskild Gausemel Berge, Follo krets 

 
 

Forslag fra Eskild Gausemel Berge, Follo krets: 
Slette setning 5 og 6 under punkt 6 i forretningsordenen for å gjøre valgordningen 
enklere. 
 
Vedtak: 
Forslaget ble trukket. 
 
 
Forslag fra speidersjef May-Britt Roald, om tillegg i forretningsordenen: 
Kandidater som stiller til valg til Speiderstyret får talerett under Speidertinget. 
 
Vedtak:  
Tillegget ble vedtatt. 
 
 
Forslag fra Speiderstyret: 
Forslag til forretningsorden for Speidertinget 2016 sendt ut i sakspapirene godkjennes.  
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 Speiderstyrets innstilling: 
 Forretningsordenen vedtas. 
 
 Vedtak: 

Forretningsordenen med tillegget ble vedtatt. 
 Vedlegg 2: Forretningsorden for Speidertinget 2016. 
 
 Det ble foretatt prøvevoteringer for å øve på bruk av det elektroniske voteringssystemet. 
 
 

1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 Følgende hadde ordet til saken: 
 Eve Nordvall, Vesterlen krets 

 
 
Forslag fra Vesterlen krets, ved kretsleder Eve Nordvall: 
Vesterlen krets ser at de innsendte lovforslagene ikke kan vedtas med den ordlyden de 
har, og derfor trekkes forslagene fra kretsstyret i Vesterlen krets i sakene 5.2.1, 5.2.2, 
5.2.3, 5.2.4, 5.2.8 og 5.2.11, samt sak 7.3. 
 
 
Speiderstyrets innstilling: 

 Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 Vedtak:  

Innkalling og saksliste ble godkjent uten lovforslagene fra kretsstyret i 
Vesterlen krets i sak 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.8 og 5.2.11, samt sak 7.3. 

 
 

1.6 Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
 
 Speiderstyrets innstilling: 
 Karoline Gullerud Solvik, Speiderforum 
 Helge Jensen, Nedre Buskerud krets 
 
 Vedtak: 

Speiderstyrets innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 

 
 

 

2 ÅRSMELDING 2014 og 2015 
 
Det var 107 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Årsmelding 2014 og 2015 foreligger i samme dokument og ble presentert under ett og stemt over 
hver for seg.  
 
Thea Hilding og Vidar Nyløkken Hagen presenterte årsmeldingen for siste toårsperiode på vegne 
av Speiderstyret. Hege Christin Olsen fra Hordaland krins og Eirik Ulltang Birkeland (som leder i 
Internasjonalt utvalg) deltok med kommentarer i presentasjonen. 
 
 

2.1 Årsmelding 2014 
 
 Speiderstyrets innstilling: 
 Årsmelding for 2014 godkjennes. 
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 Vedtak:  
Årsmelding for 2014 ble enstemmig vedtatt.  

 Vedlegg 3: Årsmelding 2014-2015, s. 1-25. 
 
 

2.2 Årsmelding 2015 
  
 Speiderstyrets innstilling: 

Årsmelding for 2015 godkjennes. 
 

 Vedtak:  
Årsmelding for 2015 ble enstemmig vedtatt.  

 Vedlegg 3: Årsmelding 2014-2015, side 1-25. 
 
 
 
 

3 REGNSKAP 2014 og 2015 
 
Det var 107 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Regnskapene ble presentert og debattert under ett og stemt over hver for seg.  
 
Karl-Erik Onstad presenterte regnskapene for 2014 og 2015 på vegne av Speiderstyret.  
Ordstyrer Håvard Laache Otto leste fra revisorberetningene. 
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Harald Postmyr Aspelund, Ryvarden krets 
Karl-Erik Onstad, Speiderstyret 
Fredrik Alexander Indrevik, Hordaland krins 
Peik Næsje, Follo krets 
Karl-Erik Onstad, Speiderstyret 
Fredrik Alexander Indrevik, Hordaland krins 
Eskild Gausemel Berge, Follo krets 
Karl-Erik Onstad, Speiderstyret 
 
 

3.1 Regnskap 2014 
 

 Speiderstyrets innstilling: 
Regnskapet for 2014 godkjennes. 
 

 Vedtak:  
Årsregnskapet for 2014 ble enstemmig vedtatt. 

 Vedlegg 3: Årsmelding 2014-2015, side 26-34. 
 
 

3.2 Regnskap 2015 
   
 Speiderstyrets innstilling: 
 Regnskapet for 2015 godkjennes. 
 
 Vedtak:  

Årsregnskapet for 2015 ble enstemmig vedtatt. 
 Vedlegg 3: Årsmelding 2014-2015, side 35-43. 
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4 LANGTIDSMÅL 2015-2024 OG 
ARBEIDSPLAN 2017-2018  

 
 
Det var 118 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
May-Britt Roald la frem saken på vegne av Speiderstyret.  

 
Følgende hadde ordet til saken: 
Eirik Ulltang Birkeland, Sogn og Fjordane krets 
Hege Christin Olsen, Hordaland krins 
Hanna Maria Mastad, Glåmdal krets 
 
 

4.1  Langtidsmål 2015-2024 
 
Forslag fra Speiderstyret (foreslåtte endringer markert):  
 

Langtidsmål 2015-2024  
 
Speidere vil ut 
  

 Alle medlemmer utforsker naturen, og inviterer andre til å være med.  
 Alle medlemmer har grunnleggende kompetanse innen det enkle friluftslivet.  

 Alle medlemmer utfordres gjennom relevante og spennende programaktiviteter og 
arrangementer.  

 Alle medlemmer øker sin deltakelse i demokratiske prosesser i organisasjonen.  
 Speidere bidrar konstruktivt i samfunnsdebatten, og oppleves som engasjerte/ 

inspirerende, løsningsorienterte og reflekterte.  

 Flere av våre medlemmer opplever verden gjennom internasjonal speiding, og 
kjenner tilhørigheten til en verdensomspennende bevegelse.  

 
Patruljen tar ansvar 
 

 Alle nivåer i organisasjonen bruker patruljesystemet, og gruppene har aktive 
førerpatruljer.  

 Alle patruljene deltar jevnlig i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og -turer.  
 Flere av gruppene deltar i nasjonale eller internasjonale prosjekter, eller 

gjennomfører egne. 
 Alle rovere og ledere tar aktivt ansvar for sin egen lederutvikling gjennom å 

delta i forbundets ledertrening.  

 Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker speidermetoden aktivt.  
 Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker treningsprogrammet aktivt. 
 Alle medlemmer gjør sitt beste for at alle skal føle seg trygge, inkludert og 

verdsatt i speideren. 
 
Speiding når flere 
 

 Flere barn og unge begynner i speideren, og flere av speiderne fortsetter i / går 
over til neste enhet.  

 Flere barn og unge får tilbud om speiding gjennom nystarting av grupper i 
områder med potensial for speiding.  

 Alle grupper fokuserer på å gjøre seg attraktive gjennom ambisiøse aktiviteter, 
positiv synlighet, forenkling av rutiner og et godt ledermiljø.  

 Flere engasjerer seg i langvarige og kortvarige verv på alle nivåer i organisasjonen.  
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 Alle nåværende og nye medlemmer føler seg velkomne, og får muligheter til å ta 
ansvar og bidra med sin kompetanse.  

 Flere grupper er synlige bidragsytere i lokalsamfunnet gjennom aktiviteter for ikke-
speidere, prosjekter i nærmiljøet og lokale samarbeid.  

 Flere av forbundets prosjekter og satsinger skjer i samarbeid med andre nasjonale 
samfunnsaktører og internasjonale organisasjoner. 

  
Forslag til vedtak: 
Langtidsmål 2015–2024 vedtas. Langtidsmålene oppdateres og vedtas ved hvert ordinære 
speiderting i strategiperioden. 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
  
Vedtak: 
Langtidsmål 2015-2024 ble enstemmig vedtatt. 
Vedlegg 4: Langtidsmål 2015-2024. 

 
 
 

4.2  Arbeidsplan 2017-2018 
 

Forslag til arbeidsplan for 2017-2018 fra Speiderstyret:  
 
SPEIDERE VIL UT 
 

 Patruljen i samfunnet – Vi vil bruke vår friluftslivskompetanse til å gi flere i 
samfunnet vårt opplevelse av vennskap, eventyr og mestring. Vi vil vise 
samfunnsansvar og skape mangfold i friluftslivet ved å ta med oss nye venner og 
nye målgrupper på tur. Vi utfordrer og utvikler oss selv ved å møte andre kulturer 
på en trygg arena. Denne satsingen vil bli bygget opp etter modell av Friluftslivets 
år 2015, med ulike underprosjekter, aktiviteter og kampanjer som gjennomføres 
lokalt. 
 

 Medbestemmelse – Vi vil utvikle opplegg til bruk i alle speidergrupper, slik at 
alle medlemmer opplever medbestemmelse og ansvar i egen speiderhverdag. 
 

 Internasjonale møteplasser – Vi vil fortsette å vise fram og motivere til 
deltakelse på internasjonale arrangementer, i prosjekter og program, men også 
invitere utenlandske speidere til Norge. 

 
PATRULJEN TAR ANSVAR 
 

 Videreutvikle opplæringen, og tilby nasjonale kursopplegg innen 
patrulje- og førerpatruljearbeid for å gi gode verktøy som styrker 
patruljesatsingen i grupper og kretser, f.eks. Oppdrag: Førerpatruljen. 
 

 Nasjonalt kurssamarbeid – Vi vil fortsette ledertrenersamarbeidet på tvers av 
kretser, med mål om å gjennomføre flere kurs i grunntreningen, øke 
tilgjengeligheten på kurs i hele landet, og gi utvikling til den enkelte ledertrener 
ved å samarbeide med nye mennesker. 
 

 Trygge møter overalt! – For å bevisstgjøre og forebygge vil vi utvikle kurs- og 
programmateriell for å skape trygge barn og ledere i møte med mobbing, 
trakassering og overgrep. 

 
 Gruppeliv – Vi vil legge til rette for at ressurspersoner med ulik fagkompetanse 

kan bistå grupper under reoppstart, vekst eller nedleggelse. 
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SPEIDING NÅR FLERE 
 

 Patruljen i samfunnet – Samtidig som vi ønsker at flere skal få oppleve 
friluftslivet, vil vi også at flere patruljer skal ut og gjøre en forskjell i samfunnet. 
Etter modell av Friluftslivets år 2015 vil vi utvikle prosjekter og materiell som 
oppfordrer patruljene til selv å finne på og gjennomføre aktiviteter og kampanjer 
som er til nytte for andre. 
 

 Vi vil videreutvikle samarbeid med Vitensentre og Friluftsskolen, og 
engasjere flere speidere i disse aktivitetene. 
 

 Digitalisering – Vi vil tydeliggjøre vår profil, internt og eksternt. For å forenkle 
speidergruppenes hverdag vil vi gjøre mer programmateriell og administrative 
verktøy tilgjengelig digitalt. 
 

 Vi vil utvikle Prinsipper for frivillighet i NSF – kartlegge former og trender i 
frivilligheten i NSF, og definere lederroller, forventninger, krav til og oppfølging 
av frivillige. 

 
 
Forslag fra Kristin Marie Berg og Kim Andre By Stølan, Roverforum: 
Tillegg til punktet Nasjonalt kurssamarbeid under Patruljen tar ansvar, endringer er 
markert:  
 
Nasjonalt og internasjonalt kurssamarbeid. – Vi vil fortsette ledertrenersamarbeidet på 
tvers av kretser, med mål om å gjennomføre flere kurs i grunntreningen, øke 
tilgjengeligheten på kurs i hele landet, og gi utvikling til den enkelte ledertrener ved å 
samarbeide med nye mennesker. Se på muligheten for nordisk kurssamarbeid. 
 
Vedtak: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Forslag fra Kristin Marie Berg og Kim Andre By Stølan, Roverforum: 
Nytt kulepunkt under Speiding når flere: 
 
Speidere deltar aktivt i samfunnsdebatten i ulike medier, tradisjonelle og sosiale. 
 
Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt med 117 mot 1 stemme.  
 
 
Forslag til vedtak:  
Speidertinget vedtar Arbeidsplan 2017–2018 for nasjonalt nivå. Speidertinget oppfordrer 
kretser, korps og grupper til å utarbeide egne arbeidsplaner som støtter opp om Visjon 
2024 og Langtidsmål 2015–2024. Speiderstyret får fullmakt til å justere og prioritere 
tiltak i arbeidsplanen etter tilgjengelige økonomiske og menneskelige ressurser.  
 
Speiderstyrets innstilling: 
Arbeidsplan 2017–2018 vedtas. 
 
Vedtak: 
Arbeidsplan 2017-2018 med tilleggene ble vedtatt mot 1 stemme.  
Vedlegg 5: Arbeidsplan 2017-2018. 
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5 ENDRINGER I GRUNNREGLER, 
LOVER OG RETNINGSLINJER 

 
 
Vedlegg 6: Norges speiderforbunds lover, oppdatert etter Speidertinget 2016. 
 
 

5.1 Endringer av grunnreglene (krever 2/3 flertall på to 
påfølgende speiderting) 
 
 

5.1.1 Grunnreglene eksklusiv speiderløftet, endring av §§ 1-1 til 1-7  
 

Det var 119 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Første gangs behandling.  

 
Hanne Mette Lundberg la fram saken på vegne av Speiderstyret.  
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Fritjof Harald Strøm, Frikirkens speiderkorps 
Karl Fredrik Honningsvåg, Vestfold krets 
Eirik Ulltang Birkeland, Sogn og Fjordane 
Karl Fredrik Honningsvåg, Vestfold krets 
Peik Næsje, Follo krets 
Tone Ødegaard, Speiderstyret 
Priska Helene Hiller, Sør-Trøndelag krets (fra grunnregelpatruljen) 
Peik Næsje, Follo krets 
Dag Erling Austvik, Komite speiding 
Børre Gunnerud, lovutvalget 
 
Forslaget fra Speiderstyret: 
«§ 1-1 Formålet til NSF er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i 
samfunnet, i samsvar med verdigrunnlaget. 
 
§ 1-2 NSF er åpen for alle som frivillig slutter seg til verdigrunnlaget ved å avlegge 
speiderløftet. 
 
§ 1-3 Speiderløftet lyder: 
[Speiderløftet behandles i sak 5.1.2.]. 
 
§ 1-4 Verdigrunnlaget er speiderloven, speiderløftet og valgspråket. Speiderloven, 
valgspråket og speiderbønnen fastsettes av Speidernes fellesorganisasjon (Spf). 
 
§ 1-5 NSF er selvstendig, demokratisk og partipolitisk uavhengig. 
 
§ 1-6 NSF er tilsluttet de internasjonale speiderorganisasjonene The World Organization 
of the Scout Movement (WOSM) og The World Association of Girl Guides and Girl Scouts 
(WAGGGS) gjennom Spf.» 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 

    
 Vedtak:  

Forslaget ble vedtatt med 106 mot 11 stemmer. 2 blanke stemmer. 
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5.1.2 Speiderløftet, endring av § 1-7 (ny § 1-3) 
 

Det var 119 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Første gangs behandling.  
 
Det var foreslått fire alternativer til nytt speiderløfte, tre fra Speiderstyret og ett fra Eskild 
Gausemel Berge, Follo krets.  
 
Thea Hilding presenterte saken på vegne av Speiderstyret. Peik Næsje presenterte 
alternativ 3. Eskild Gausemel Berge presenterte alternativ 4. 
 
Prøvevotering om en endring fra dagens speiderløfte var ønsket:  
82 ønsker en endring i speiderløftet, 36 ønsker å beholde nåværende speiderløfte. 1 blank 
stemme. 
 
Prøvevotering på alternativene: 
For alternativ 1: 61 stemmer 
For alternativ 2: 34 stemmer 
For alternativ 3: 12 stemmer 
For alternativ 4: 11 stemmer 
1 blank stemme. 
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Aurora Kobernus, Oslospeiderne 

 Eirik Ulltang Birkeland, Sogn og Fjordane krets 
 Christina Eide, Grenland krets 
 Anders Sveen, Sør-Trøndelag  

Karl Fredrik Honningsvåg, Vestfold krets 
Andy Hyde, observatør Follo krets 
Thomas Andre Tøgersen, Frelsesarmeens speidere 
Ida Hagen, Follo krets 
Gunnar H. Skjæveland, Hordaland krins 
Priska Helene Hiller, grunnregelpatruljen 
Aurora Kobernus, Oslospeiderne 

 Henrik Moum Grimstad, Fredrikstad krets 
 Peik Næsje, Follo krets 
 Christina Eide, Grenland krets 

Karl Fredrik Honningsvåg, Vestfold krets 
Tone Ødegaard, Speiderstyret 
Fritjof Harald Strøm, Frikirkens speiderkorps 
Aurora Kobernus, Oslospeiderne 
Henrik Moum Grimstad, Fredrikstad krets 
 

 
Det ble stemt over alle de fire alternativene mot hverandre, deretter ble det alternativet 
med færrest stemmer tatt ut før ny voteringsrunde.  
 
I første runde ble følgende stemmer avgitt: 
For alternativ 1: 79 stemmer 
For alternativ 2: 23 stemmer 
For alternativ 3: 6 stemmer 
For alternativ 4: 10 stemmer 
1 blank stemme. 
 
I andre runde ble følgende stemmer avgitt: 
For alternativ 1: 88 stemmer 
For alternativ 2: 20 stemmer 
For alternativ 4: 10 stemmer 
1 blank stemme. 
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I tredje runde ble følgende stemmer avgitt: 
For alternativ 1: 92 stemmer 
For alternativ 2: 25 stemmer 
2 blanke stemmer. 
 
I fjerde runde ble det stemt over om alternativ 1 ble ønsket framfor det eksisterende 
speiderløftet. Følgende stemmer ble avgitt: 
Mot forslaget: 24 stemmer 
For forslaget: 92 stemmer 
3 blanke stemmer. 

  
 Vedtak for hvert alternativ: 
 

Forslag fra Speiderstyret (alternativ 1): 
«Speiderløftet lyder: 
 
Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven. 
 
eller 
 
Eg lovar etter beste evne å søkje mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speidarlova.» 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 

    
 Vedtak:  

Forslaget ble vedtatt med 92 mot 24 stemmer. 3 blanke stemmer. 
 
 
Forslag fra Speiderstyret (alternativ 2): 
«Speiderløftet lyder: 
 
Jeg lover etter beste evne å søke min tro, hjelpe andre og leve etter speiderloven. 
 
eller 
 
Eg lovar etter beste evne å søkje mi tru, hjelpe andre og leve etter speidarlova.» 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke. 

    
 Vedtak:  

Forslaget falt. 
 
 
Forslag fra Speiderstyret (alternativ 3, sammenfaller med innsendt forslag 
fra Marit Carlsen, Follo krets): 
«Speiderløftet lyder: 
 
Jeg lover etter beste evne å leve etter speiderloven. 
 
eller 
 
Eg lovar etter beste evne å leve etter speidarlova.» 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke. 

    
 Vedtak:  

Forslaget falt. 
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Forslag fra Eskild Gausemel Berge, Follo krets: 
«Speiderløftet lyder: 
 
Jeg lover etter beste evne å hjelpe andre, ta vare på naturen og leve etter speiderloven. 
 
eller 
 
Eg lovar etter beste evne å hjelpe andre, ta vare på naturen og leve etter speidarlova.» 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke. 

    
 Vedtak:  

Forslaget falt. 
 
 

 

5.2 Endring av lovene (krever 2/3 flertall) 
 
 

5.2.1 Norges speiderforbund og Gruppe, endring av §§ 2-1 og 2-2 
 

Det var 118 stemmeberettigede i salen under saken. 
 
Det var to forslag til endringer av §§ 2-1 og 2-2, ett fra kretsstyret i Vesterlen krets og ett 
fra Speiderstyret. Forslaget fra kretsstyret i Vesterlen krets ble trukket.  
 
Hanne Mette Lundberg la frem saken på vegne av Speiderstyret. 

 
Følgende hadde ordet til saken: 
Eirik Ulltang Birkeland, Sogn og Fjordane krets 
Lise Brekken, Sør-Trøndelag krets 
Fritjof Harald Strøm, Frikirkens speiderkorps 
Børre Gunnerud, lovutvalget 
Peik Næsje, Follo krets 
Are Ingulfsvann, Salten krets 
Karl Fredrik Honningsvåg, Vestfold krets 
Hanne Mette Lundberg, Speiderstyret 
 
 
Forslag fra kretsstyret i Vesterlen krets: 
«2-1 Norges speiderforbund 
 
§ 2-1-1 Forbundet er bygget opp av organisasjonsleddene gruppe, krets, nettverk og 
forbund. Alle medlemmer er tilknyttet en gruppe som skal være tilknyttet en krets. 
Medlemmene kan også være tilknyttet et nettverk. Medlemmer som er fylt 6 år og 
som har avlagt speiderløftet er speidere.  

2-2 Gruppe 

§ 2-2-1 Alle medlemmer i Norges speiderforbund er medlemmer gjennom en 
speidergruppe. En speider i en arbeidsenhet er en speider det året hun eller han er 
minimum 6 år og til og med fylte 25 år. 
 
En aktiv speidergruppe har minst 8 speidere (2 patruljer) i minst en arbeidsenhet (6-25 
år i koloni, flokk, tropp og/eller roverlag) og minst 3 over 18 år i et styre. 
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En speidergruppe som ikke har 8 speidere eller minst 3 over 18 år i styret er under 
oppbygging eller under nedleggelse. Medlemmer i en speidergruppe som er under 
oppbygging eller under nedleggelse har ikke stemmerett på krets- og speiderting. 
Alle speidergrupper skal være registrert i Brønnøysundregisteret og 
Frivillighetsregisteret med formål gitt i Norges speiderforbunds lover.  
Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av: 

a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år. 
b) 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 frammøtte medlemmer. 
 
§ 2-2-2 Gruppetinget skal ha minst to møter i året, og innkalles med minst en ukes varsel 
av gruppeleder, eller når minst halvparten av styret, eller når 8 av gruppetingets 
medlemmer krever det. 
 
Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og 
dens arbeidsenheter driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de 
mål som er satt for arbeidet. 

§ 2-2-3 Gruppetingets årsmøte avvikles innen utgangen av mars og 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 (styreleder) og minst 2 gruppeassistenter (styremedlemmer) over 18 

år og minst 1 styremedlem under 25 år 
b) gruppens representanter til krets- og speidertinget  
c) regnskapsfører og revisor (kan ikke være et av styrets medlemmer) 
d) andre valg      

 

§ 2-2-4 Gruppeledelsen består av gruppeleder (styreleder) og minst 2 gruppeassistenter 
(styremedlemmer) over 18 år og minst 1 styremedlem under 25 år. 
 
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. Revisor velges for ett 
år om gangen. Gruppens bankkonto skal være knyttet mot organisasjonen (registrering i 
Brønnøysundregisteret). 
 
§ 2-2-5 Gruppetingets møter ledes av valgt ordstyrer. Det føres protokoll for gruppetingets 
møter. Styremøter ledes av styreleder og det føres referat fra møtene. 
 
[…] 
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§ 2-2-7 Opprettelse av nye grupper skal godkjennes av Speiderstyret. Speiderstyret kan 
legge ned speidergrupper som ikke driver etter NSFs lover, regler og målsetting. Grupper 
som er under oppbygging eller under nedleggelse i mer enn 3 år legges ned. 
 
[…] 
 
§ 2-2-10 I enhver speidertropp eller stifinner- og vandrertropp skal førerpatruljen 
(troppens ledere og patruljeførere, og eventuelt også patruljeassistenter), ta del i viktige 
avgjørelser. 

  
 Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas ikke. 
 
Vedtak: 
Forslaget ble trukket. 
 
 
Forslag fra Speiderstyret: 
«2-2 Gruppe 
§ 2-2-1 En gruppe er det laveste juridiske og demokratiske organisasjonsleddet i NSF, og 
har minst en aktiv arbeidsenhet og minimum 5 medlemmer under 26 år. 
 
Gruppen skal være registrert i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret med 
formål gitt i Norges speiderforbunds lover. 
 
§ 2-2-2 Gruppen består av en eller flere av følgende arbeidsenheter: 

• beverkoloni 
• småspeiderflokk 
• stifinner- og vandrertropp, eller speidertropp 
• roverlag 

 
§ 2-2-3 Opprettelse av nye grupper skal godkjennes av Speiderstyret. 
Speiderstyret kan legge ned grupper som ikke driver i henhold til speiderforbundets lover, 
regler og formål, eller som ikke tilfredsstiller kravene i § 2-2-1. Dette gjøres i samråd med 
krets- og korpsstyret. 
 
§ 2-2-4 Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av: 

a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år. 
b) En representant for hver påbegynt ti betalende medlemmer blant speidere i 
tropp som ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret. 

 
§ 2-2-5 Gruppetinget skal ha minst to møter i året, og innkalles med minst en ukes varsel 
av gruppeleder, eller når minst 1/3 av gruppetingets medlemmer krever det. 
 
Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og 
dens arbeidsenheter driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de 
mål som er satt for arbeidet. 
 
§ 2-2-6 Gruppetingets møter ledes av valgt ordstyrer. Det føres protokoll fra gruppetingets 
møter. 
 
§ 2-2-7 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 
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2. Saker: 
a) årsmelding 
b) regnskap og eventuelt revisjonsberetning 
c) arbeidsplan 
d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent 

e) innsendte saker 

3. Valg av: 
a) gruppestyre 
b) gruppens representanter til kretstinget 
c) regnskapsfører og revisor 
d) andre valg 

 
§ 2-2-8 Gruppestyret består av gruppeleder (styreleder) og minimum to styremedlemmer.  
 
Gruppeleder og styremedlemmer 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. 
 
Gruppeleder kan ikke være regnskapsfører. Gruppeleder og regnskapsfører skal være 
formelt og reelt uavhengige personer, og må ikke være i nær familie med hverandre. 
 
Revisor kan ikke være medlem av gruppestyret. Revisor skal være myndig, og kan ikke 
være revisor for egen juridiske enhet. 
 
§ 2-2-9 Gruppestyrets oppgaver: 
 

 Å lede gruppens arbeid og representere gruppen utad 
  Å ha det daglige ansvaret for gruppens administrasjon og virksomhet 
  Å sørge for et godt samarbeid mellom gruppens arbeidsenheter 

  Å ivareta kontakten med foreldre og foresatte, krets og forbund 
  Å arbeide for en best mulig ledersituasjon i gruppen og dens arbeidsenheter, og 

 oppnevne ledere og assistenter til alle gruppens arbeidsenheter, med unntak av 
 roverlag 

  Å opprettholde et godt forhold til lokale myndigheter, lokalsamfunn og andre 
 organisasjoner i gruppens nærområde.  

Styremøter ledes av gruppeleder, og det føres protokoll fra møtene. 
 
§ 2-2-10 Arbeidsenhetene ledes av godkjente ledere og assistenter. 
 
§ 2-2-11 I enhver speidertropp eller stifinner- og vandrertropp skal troppens ledere og 
patruljeførere, og eventuelt også patruljeassistenter, ta del i viktige avgjørelser. 
 
§ 2-2-12 I roverlag skal alle ledere velges på et medlemsmøte for ett år om gangen. 
Det innkalles til lagsmøte med minst en ukes varsel av lagleder, eller når minst 1/3 av 
roverlagets medlemmer krever det. Rovere har stemmerett og er valgbare i roverlaget ut 
det året de fyller 25 år. Medlemmer over denne alderen har talerett i alle saker.» 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
 
Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt med 98 mot 14 stemmer. 6 blanke stemmer. 
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5.2.2 Krets, endring av § 2-3  
 

Det var 117 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Det var to forslag til endringer i § 2-3 som omhandler krets, ett fra kretsstyret i Vesterlen 
krets og ett fra Speiderstyret. 
 
Hanne Mette Lundberg la fram saken på vegne av Speiderstyret.  
Følgende hadde ordet til saken: 
Trine Ludvigsen Rygg, Sogn og Fjordane krets 
Hege Christin Olsen, Hordaland krins 
Hanne Mette Lundberg, Speiderstyret 
 
 
Forslag fra kretsstyret i Vesterlen krets: 
«2-3 Krets 
 

[…] 
 

§ 2-3-2 Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets 
medlemmer og valgte representanter for gruppene. 
 
Gruppenes representanter til krets- og speiderting:  
 
Gruppetinget velger 2 representanter m/vara som representerer gruppen på 
Krets- og Speiderting for 1 år. Minst 1 av disse representantene skal være 
under 25 år når de velges. Grupper over 100 medlemmer kan ha 2 under 25 
år (3 representanter). 
 
Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller yngre, mister 
gruppen disse stemmene på kretstinget. 
 
Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets 
medlemmer. Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og 
talerett på kretstingets møter. 
Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker. 
 
§ 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 24 av kretstingets, medlemmer krever det. 
Innkalling med saksliste og saksdokumenter sendes tingets medlemmer 
minst to uker før møtet. 
 
§ 2-3-4 Kretstinget skal behandle: 
 

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

undertegne protokollen 
b) godkjenning av innkalling 
c) godkjenning av sakliste 
d) godkjenning av forretningsorden 

 

2 Saker: 
a) Årsmelding 
b) regnskap og revisjonsberetning 
c) innsendte saker som kretsstyret, grupper eller kretstingets 

medlemmer fremmer for kretsting. Hvis ikke kretstinget har fastsatt 
noe annet skal saker som skal behandles av kretstinget være sendt 
kretsstyret senest en måned før møte i kretstinget. 

d) arbeidsplan 
e) budsjett og fastsettelse av kretskontingent 
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3 Valg av: 
a) kretsleder, visekretsleder, medlemmer og eventuelt varamedlemmer 

til kretsstyret 
b) valgkomité og revisor 
c) andre valg 

 
§ 2-3-5 Kretsleder, visekretsleder og styremedlemmer velges for to år. 
Kretstinget bestemmer om hele styret skal velges samtidig for to år, eller om 
halvparten av styret er på valg hvert år. 
 
Medlemmer til valgkomite velges for to år og revisor velges for ett år. 
 
Valg til kretsstyret forberedes av en valgkomite. Valgbare er alle som oppfyller kravene 
til å være tillitsvalgt eller leder, og som har sagt seg villige til å motta valg. Ansatte i et 
organisasjonsledd i Norges speiderforbund kan likevel ikke være medlemmer av 
kretsstyret eller valgkomiteen. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall. 
 

[…] 
 

§ 2-3-7 Kretsstyret består av kretsleder og skal ha mellom 3 og 6 medlemmer. 
Kretstinget avgjør hvordan styret skal organiseres, og om det skal velges 
varamedlemmer.» 
 

    Speiderstyrets innstilling: 
 Forslaget vedtas ikke. 

 
Vedtak: 
Forslaget ble trukket. 
 
 

 Forslag fra Speiderstyret: 
«§ 2-3-2 Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer 
og valgte representanter fra grupper som oppfyller § 2-2-1. 
 
Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver 
påbegynte ti betalende medlemmer i henhold til siste årsmelding. Det velges også 
vararepresentanter. Vararepresentant for gruppeleder velges i og blant gruppestyrets 
medlemmer. 
 
Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være 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 på kretstinget. 
 
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 hver påbegynte femti 
betalende medlemmer i sammenslutningen. 
 
Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker. 
 
§ 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 og 
saksdokumenter sendes tingets medlemmer minst to uker før møtet. 
 
§ 2-3-4 Kretstinget skal behandle: 
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1 Konstituering av kretstinget: 
a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å 
undertegne protokollen 
b) godkjenning av innkalling 
c) godkjenning av sakliste 
d) godkjenning av forretningsorden 
 

2 Saker: 
a) årsmelding 
b) regnskap og revisjonsberetning 
c) innsendte saker som kretsstyret, grupper eller kretstingets medlemmer 
fremmer for kretsting. Hvis ikke kretstinget har fastsatt noe annet skal 
saker som skal behandles av kretstinget være sendt kretsstyret senest en 
måned før møte i kretstinget. 
d) arbeidsplan 
e) budsjett og fastsettelse av kretskontingent 

 

3 Valg av: 
a) kretsleder, visekretsleder, medlemmer og eventuelt varamedlemmer til 
kretsstyret 
b) valgkomité og revisor 
c) tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til Speidertinget 
d) to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter samt 
vararepresentanter til Speiderforum og Roverforum. Ved disse valgene er 
det bare henholdsvis kretstingets speider- og roverrepresentanter som har 
stemmerett. 
e) andre valg 
 

§ 2-3-5 Kretsleder velges for to år. Visekretsleder og øvrige styremedlemmer velges for ett 
eller to år om gangen etter kretstingets bestemmelse. 
 
Medlemmer til valgkomité og revisor velges for ett år om gangen. 
 
For speiderrepresentanter og roverrepresentanter med vararepresentanter til 
Speiderforum og Roverforum, er funksjonstiden fra åpningen av første Speider- og 
Roverforum etter valget til åpningen av neste Speider- og Roverforum. 
 
Valg til kretsstyret, Speidertinget, Speiderforum og Roverforum forberedes av en 
valgkomite. Valgbare er alle som oppfyller kravene til å være tillitsvalgt eller leder, og har 
sagt seg villig til å motta valg. Ansatte i et organisasjonsledd i NSF kan likevel ikke være 
medlemmer av kretsstyret eller valgkomiteen. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall. 
 
§ 2-3-6 Kretstingets møte ledes av valgt(e) ordstyrer(e). Det føres protokoll for 
kretstingets møter. Protokollen underskrives av ordstyrerne og valgte medlemmer av 
kretstinget. 
§ 2-3-7 Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder og to til fem styremedlemmer. 
Kretstinget avgjør hvordan styret skal organiseres, og om det skal velges varamedlemmer. 
 
Kretsleder kan ikke være regnskapsfører. Kretsleder og regnskapsfører skal være formelt 
og reelt uavhengige personer, og må ikke være i nær familie med hverandre. Revisor kan 
ikke være medlem av kretsstyret. Revisor skal være myndig, og kan ikke være revisor for 
egen juridiske enhet. 
 
§ 2-3-8 Kretsstyret innkalles med minst en ukes varsel av kretsleder, eller når minst 1/3 av 
styrets medlemmer krever det. 
 
Styremøter ledes av kretsleder, og det føres protokoll fra møtene. 
 
§ 2-3-9 Kretsstyret står for den daglige ledelsen av kretsen. 
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Speiderstyret gir retningslinjer for kretsens virksomhet, og kan i samråd med kretsen gi 
særskilte retningslinjer for den enkelte krets. 
 
Kretsstyrets oppgaver: 
 

 Planlegge og lede den daglige drift av kretsen, herunder kretsens eiendeler og 
økonomi, og følge opp kretstingets beslutninger. 

 Være forbundets politiske ledd i kretsen, og spesielt opprettholde et godt forhold 
til myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner. 

 Bidra til start av nye grupper, holde jevnlig kontakt med den enkelte gruppe og gi 
relevant støtte, råd og oppmuntring i det løpende arbeidet. 

 Bidra til at forbundets strategiske langtidsmål oppnås i eget område. 

 Legge til rette for at speidere møter andre speidere, og at ledere møter andre 
ledere. 

 Bidra til at grupper gjennomfører felles aktiviteter. 

 Legge til rette for at ledertrening og lederutvikling tilbys, og motivere gruppene til 
å sende deltakere på kurs.» 

 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
 
Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt med 110 mot 4 stemmer. 3 blanke stemmer. 

 
 

 

5.2.3 Korps/nettverk, endring av § 2-4 
  

Forslag fra kretsstyret i Vesterlen krets: 
«2-4 Nettverk 
 
§ 2-4-1 Et nettverk opprettes for å ivareta speidergrupper og/eller 
speidermedlemmers spesielle satsing eller interesse. Nettverk må få sitt formål og 
organisering godkjent av Speiderstyret/kretsstyret. Speiderstyret/kretsstyret 
oppnevner leder for nettverket. Nettverket skal levere årsrapport og regnskap (hvis 
egen økonomi) til forbundskontoret på lik linje som speidergrupper. Nettverk kan 
etter godkjenning fra Speiderstyret/kretsstyret være registrert i Brønnøysund (som 
også er forutsetning for å ha egen bankkonto/regnskap).» 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke. 
 
Vedtak: 
Forslaget ble trukket. 

 
 

 

5.2.4 Forbund, endring av §§ 2-5-1 til 2-5-3 og 2-5-7 
  

Forslag fra kretsstyret i Vesterlen krets: 
«2-5 Forbund 
 
§ 2-5-1 Speidertinget er forbundets øverste myndighet. 
 
Det består av Speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i 
forbundets organisasjonsledd, 2-3 representanter fra alle aktive grupper, kretsledere 
(eller vara fra kretsstyret), ledere for nasjonale nettverk (eller vara). 
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Generalsekretæren og ledere for forbundets hovedkomiteer har møte- og talerett på 
Speidertingets møter. 
 
Kretsenes og nasjonale nettverks representanter. 
 
Vararepresentant for kretsleder er visekretsleder. Har også denne forfall, kan 
kretsstyret oppnevne et av de øvrige styremedlemmene som representant. Det 
samme gjelder for nettverk. 

 
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. 
 
§ 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. 
 
Ekstraordinært møte i Speidertinget kan innkalles når Speiderstyret eller minst 48 av 
Speidertingets medlemmer krever det. Innkalling med saksliste skal være 
medlemmene i hende minst en måned før møtet. På ekstraordinært møte kan det 
bare behandles saker som står nevnt i sakslisten. 

§ 2-5-3 Speidertingets ordinære møter behandler: 

1 Konstituering av Speidertinget: 
a) valg av stemmekorps, møtereferent(er) og to personer til å undertegne 

 protokollen 
b) godkjenning av innkalling 
c) godkjenning av sakliste 
d) godkjenning av forretningsorden 

2 Saker: 
a) årsmelding for de to foregående årene og rapporter 
b) regnskap og revisjonsberetning for hvert av de to foregående årene 
c) lovforslag 
d) innsendte saker og saker fremmet av Speiderstyret 
e) arbeidsplan for de to påfølgende årene 
f) budsjett for hvert av de to påfølgende årene, samt fastsettelse av kontingent 

3 Valg av: 
a) speidersjef 
b) visespeidersjef 
c) øvrige fem medlemmer til Speiderstyret 
d) to ordstyrere for kommende speiderting 
e) valgkomité 
f) lovutvalg 
g) revisor 
h) representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon 
i) klagenemnd 
j) andre valg 

 
Forslag til saker som ønskes behandlet av Speidertinget, må være sendt Speiderstyret 
minst tre måneder før møtet. Lovforslag må være innsendt minst seks måneder før 
møtet. Forslag kan sendes inn av Speidertingets medlemmer, av Speiderstyret, 
kretsstyrer, kretsting, korpsstyrer, korpsting og gruppeting. 
 
[…] 
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§ 2-5-7 Speiderstyret forestår ledelsen av forbundet og fatter vedtak i alle saker som 
ikke spesielt er tillagt et annet organ, eller som er av så stor viktighet at Speidertinget 
bør ta avgjørelsen. 
 
Speiderstyrets oppgaver: 

 
 å fremme Norges speiderforbunds mål 
 å sette i verk Speidertingets vedtak og strategi i alle organisasjonsledd 
 å være forbundets representant overfor gruppene, kretsene og nettverkene 
 å holde løpende kontakt med den enkelte krets og nettverk, og gi støtte og praktisk 

hjelp i det løpende arbeidet 
 å gjennomføre aktiviteter som støtter arbeidet i gruppene, kretsene og nettverkene 

 å opprettholde god kontakt med verdensorganisasjonene, og ivareta forbundets 
interesser i Speidernes fellesorganisasjon. 

 
Program, ledertrening og organisasjon: 

 Fastsette kretsgrenser i samråd med berørte kretser, godkjenne nye kretser og om 
nødvendig tilbakekalle godkjenning av en gruppe i henhold til lovene. 

 Arbeide for å øke kjennskapen til speidersaken og rekruttering av nye speidere og 
ledere. 

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

 Oppnevne komiteer og prosjektgrupper, og fastsette mål, rammer og mandat for 
disse. Om ønskelig kan myndighet delegeres til slike organer uten at Speiderstyret 
derved fritas for sitt ansvar overfor Speidertinget. 

 
Administrasjon: 

   Godkjenne ledere i kretser, korps og forbundet, og om nødvendig 
tilbakekalle godkjenning av en leder i henhold til lovene. 

   Utarbeide forslag til årsmelding, årsregnskap, årsbudsjett, arbeidsplan 
og strategiske planer. 

   Forberede saker som skal behandles av Speidertinget. 

   Gi innstilling i alle saker som skal behandles av Speidertinget. 

   Påse at forbundets lover og retningslinjer overholdes, og at forbundets midler 
og eiendeler forvaltes på en forsvarlig måte. 

   Forvalte forbundets eierandel i andre selskaper. 
   Holde forbundets administrasjon. 

 
Andre oppgaver: 

 Være Norges speiderforbunds politiske ledd på nasjonalt nivå, og opprettholde et 
godt forhold til nasjonale offentlige myndigheter, andre organisasjoner, andre 
speiderforbund i Norge og i utlandet og verdensorganisasjonene. 

 Ansette medarbeidere i lederstillinger ved forbundskontoret. Med unntak for 
generalsekretær kan Speiderstyret delegere sin kompetanse til ansettelse og 
utarbeiding av instrukser til generalsekretæren eller et ansettelsesråd. 
Speiderstyret fastsetter lønns- og arbeidsvilkår.» 

 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke. 
 
Vedtak: 
Forslaget ble trukket. 
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5.2.5 Speidertingets sammensetning, endring av § 2-5-1 
  
Det var 117 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Mats Brunsvik la fram saken på vegne av Speiderstyret.  
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Henrik Moum Grimstad, Fredrikstad krets 
Even Karlsen, Aust-Agder krets 
Christina Eide, Grenland krets 
Lars Meling Hultin, Vesterlen krets 
Kim Andre By Stølan, Roverforum 
Gunnar H. Skjæveland, Hordaland krins 
Are Severin Ingulfsvann, Salten krets 
Eirik Ulltang Birkeland, Sogn og Fjordane krets 
Ida Hagen, Follo krets 
Kristin Hurthi, Romerike krets 
Lars Eirik Dahlberg Grotdal, Hålogaland krets 
Hege Christin Olsen, Hordaland krins  
Eli-Brit Ytterstad Holen, Gudbrandsdal krets 
Tone Ødegaard, Speiderstyret 
 
 
Forslag fra Speiderstyret: 
«Speidertinget er forbundets øverste myndighet. 
Speidertinget består av følgende medlemmer som har møte-, tale- og stemmerett: 

 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 

 gruppeleder og en valgt representant fra hver gruppe. Minst en av gruppens 
representanter må være under 26 år ved utgangen av kalenderåret Speidertinget 

møtes. Vararepresentant for gruppeleder velges av og blant gruppestyrets 
medlemmer. 

De valgte representantenes funksjonstid er fra konstituering av ett speiderting til neste 
ordinære speiderting konstitueres. 
 
Representantene for de ansatte velges foran hvert møte i Speidertinget av og blant de 
ansatte i forbundets organisasjonsledd. 
 
Generalsekretæren har møte- og talerett på Speidertingets møter. 
 
Valgkomiteen, lovutvalget og revisor har møte- og talerett ved behandling av relevante 
saker.» 
 
 
Endringene får konsekvens for følgende paragrafer, som også ble foreslått 
endret: 
 
Ordlyd i § 2-2-3 (dersom Speiderstyrets forslag i sak 5.2.1 blir vedtatt blir dette § 2-2-7), 
pkt. 3 Valg, nytt punkt c), og de andre punktene forskyves:  
«c) gruppens representanter til Speidertinget» 
 
 
Foreslått ordlyd i § 2-2-4 «Gruppeledelsen består av…» (dersom Speiderstyrets forslag i 
sak 5.2.1 blir vedtatt blir dette ny § 2-2-8), ny setning:  
«Gruppens valgte representant til Speidertinget velges for to år om gangen» 
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Foreslått endring i § 2-3-4, pkt. 3: 
Nåværende kulepunkt c) strykes. 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
 
Vedtak: 
Forslaget falt. 7 stemmer for, 108 stemmer mot. 2 blanke stemmer.  

 
 
 

5.2.6 Frist for innsending av forslag, endring av §§ 2-5-2 og 2-5-3  
 
Det var 114 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Tone Ødegaard la fram saken på vegne av Speiderstyret.  
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Børre Gunnerud, lovutvalget 
Fritjof Harald Strøm, Frikirkens speiderkorps 
 
 
Forslag fra Speiderstyret: 
«§ 2-5-2 Speidertinget har ordinært møte hvert annet år. Saksdokumenter og saksliste 
sendes tingets medlemmer minst fire uker før møtet. 
 
Ekstraordinært møte i Speidertinget kan innkalles når Speiderstyret eller minst 1/3 av 
Speidertingets medlemmer krever det. Innkalling med saksliste skal være medlemmene i 
hende minst en måned før møtet. På ekstraordinært møte kan det bare behandles saker 
som står nevnt i sakslisten. 
 
§ 2-5-3 [Speidertingets ordinære møter behandler: …] 
 
Forslag til lovendringer og saker som ønskes behandlet av Speidertinget, må være sendt 
Speiderstyret minst tre måneder før møtet. Forslag kan sendes inn av Speidertingets 
medlemmer, av Speiderstyret, kretsstyrer, kretsting, korpsstyrer, korpsting og 
gruppeting.» 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
 
Vedtak: 
Forslaget falt. 69 stemmer for og 38 stemmer mot. 7 blanke stemmer. 

 
 
 

5.2.7 Vara til Speiderstyret, endring av § 2-5-4 
  

Det var 115 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Mats Brunsvik la fram saken på vegne av Speiderstyret.  
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Eirik Ulltang Birkeland, Sogn og Fjordane krets 
Hege Christin Olsen, Hordaland krins 
Mikkel Brekke, Oslospeiderne 
Mats Brunsvik, Speiderstyret 
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Forslag fra Speiderstyret: 
«Forberedes av valgkomite: 

 Speidersjef, visespeidersjef, fem medlemmer og et varamedlem 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.» 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
 
Vedtak: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

5.2.8 Medlemmer og funksjoner, endring av §§ 3-1 til 3-2-4 
  

Forslag fra kretsstyret i Vesterlen krets: 
«§ 3-1 Medlem i Norges speiderforbund er den som betaler medlemskontingent i en 
speidergruppe.  
 
3-2 Tillitsvalgte og ledere 
 
§ 3-2-1 I arbeidet med å oppnå forbundets mål har Norges speiderforbund: 
 
Tillitsvalgt 
1. Tillitsvalgte  
Medlemmer som er over 12 år, som er speidere gjennom å avlegge 
speiderløftet, og som har påtatt seg (stilt til valg for) oppgaver ut over det å 
være speider i en arbeidsenhet.  
 
2. Direkte tillitsvalgt 
Medlemmer som er over 18 år som har påtatt seg oppgaver i et organisasjonsledd uten å 
avlegge speiderløftet. 
 
Leder 
1. Speiderleder 
Tillitsvalgt som er over 18 år og har gjennomført ledertrening I og II, og som har forevist 
gyldig politiattest er ”Speiderleder”.  
 
2. Speiderlederassistent 
Tillitsvalgt som er over 16 år, som er i gang med gjennomføringen av ledertrening I og II, 
og som har forevist gyldig politiattest er ”Speiderlederassistent” 
 
3. Veileder 
Tillitsvalgt som gjennom sin erfaring ønsker å veilede nye.  
 
Støttemedlem 
Medlem som har et medlemskap kun for å støtte speiderarbeidet. Et støttemedlem har 
ingen rettigheter eller plikter gitt i organisasjonens lovverk.    
 
§ 3-2-2 a) Tillitsvalgte kan bare inneha samme funksjon sammenhengende i 
inntil 6 år, og kan først gjenvelges etter et opphold på minst ett år. 
Speidersjef, visespeidersjef og speiderstyremedlem regnes ikke som samme 
funksjon. Tilsvarende gjelder for kretsleder, visekretsleder og 
kretsstyremedlem, for leder for nettverk og for gruppeleder og 
gruppeassistent. Speiderstyret kan i særlige tilfeller dispensere fra regelen. 
b) Ledere bør ikke inneha samme funksjon i mer enn 6 år i sammenheng. 
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§ 3-2-3 Gruppestyret godkjenner nye ledere i grupper. Øvrige ledere godkjennes av 
Speiderstyret.» 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke. 
 
Vedtak: 
Forslaget ble trukket. 

 
 
 

5.2.9 Suspensjon, endring av § 3-2-6 
  

Det var 118 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Generalsekretær Jens Morsø la fram sak 5.2.9 og 5.2.10 samlet på vegne av Speiderstyret.  
 
Sakene ble diskutert samlet, og stemt over hver for seg. 
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Børre Gunnerud, lovutvalget 
Eirik Ulltang Birkeland, Sogn og Fjordane krets 
Børre Gunnerud, lovutvalget 
Kristin Hurthi, Romerike krets  
 
 
Forslag fra Speiderstyret: 
«§ 3-2-6 Suspensjon av medlemmer. 
 
Speiderstyret kan suspendere medlemmer som har begått en straffbar handling, eller har 
opptrådt i strid med forbundets lover, retningslinjer eller verdigrunnlag. Vedtak om 
suspensjon kan også fattes overfor medlemmer som er under etterforskning for slike 
handlinger, eller mens det pågår undersøkelser i regi av Norges speiderforbund. Ved 
bevistvil vurderer Speiderstyret hvilket faktum som synes mest sannsynlig. Øvrige 
organisasjonsledd i Norges speiderforbund har ikke anledning til å fatte vedtak om 
suspensjon. 

 
Suspensjon og lengden på denne vedtas av Speiderstyret med alminnelig flertall. 
Speiderstyret kan om nødvendig fatte vedtak om forlengelse av suspensjonsperioden. 
Suspensjon kan benyttes før eventuelt vedtak om eksklusjon vurderes. Suspensjon 
omfatter den suspendertes medlemskap, medlemsrettigheter og verv i alle 
organisasjonsledd i Norges speiderforbund. Den suspenderte kan ikke delta på 
arrangementer på noen nivå i Norges speiderforbund. Den suspenderte kan heller ikke bli 
ansatt eller få engasjement i noe organisasjonsledd i Norges speiderforbund i 
suspensjonsperioden. 
 
Den som får en suspensjonssak mot seg, skal normalt gis skriftlig varsel om saken og 
begrunnelse for denne. 
 
Vedtak om suspensjon kan påklages skriftlig innen en frist på tre uker. Klagen behandles 
av klagenemda. Vedtak i klagesak om suspensjon fattes med alminnelig flertall. 
 
Suspensjonen opphører automatisk når tidsavgrensningen i vedtaket er utløpt, eller om 
Speiderstyret fatter vedtak om det. 
 
Speiderstyret fastsetter retningslinjer for saksbehandling og klagebehandling i forbindelse 
med suspensjon.» 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
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Vedtak: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 

5.2.10 Eksklusjon, endring av § 3-2-7 
  

Det var 118 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Se sak 5.2.9 om behandling av sakene 5.2.9 og 5.2.10. 
 
 
Forslag fra Speiderstyret: 
«§ 3-2-7 Eksklusjon av medlemmer. 
 
Speiderstyret kan ekskludere medlemmer og tidligere medlemmer som har begått en 
straffbar handling eller har opptrådt i strid med forbundets lover, retningslinjer eller 
verdigrunnlag. Ved bevistvil vurderer Speiderstyret hvilket faktum som synes mest 
sannsynlig. Øvrige organisasjonsledd i Norges speiderforbund har ikke anledning til å 
fatte vedtak om eksklusjon. 
 
Eksklusjon vedtas av Speiderstyret med 2/3 flertall. Eksklusjon omfatter den ekskludertes 
medlemskap, medlemsrettigheter og verv i alle organisasjonsledd i Norges 
speiderforbund. Den ekskluderte kan ikke delta på arrangementer på noen nivåer i Norges 
speiderforbund. Den ekskluderte kan heller ikke bli ansatt eller få tidsbegrensede 
engasjementer i noe organisasjonsledd i Norges speiderforbund. 
 
Den som får en eksklusjonssak mot seg, skal gis skriftlig varsel om saken og begrunnelse 
for denne. 
 
Før et vedtak om eksklusjon kan fattes av Speiderstyret, skal vedkommende normalt gis 
anledning til å forklare seg muntlig. Under den muntlige redegjørelsen er speidersjef, 
visespeidersjef og generalsekretær til stede. Vedkommende har anledning til å ha med seg 
en tillitsperson etter eget ønske. Vedkommende kan også velge å gi en skriftlig forklaring i 
stedet for eller i tillegg til den muntlige redegjørelsen. Dersom det er fastslått ved dom at 
vedkommende har begått straffbare forhold, kan Speiderstyret bestemme at 
vedkommendes forklaring kun skal gis skriftlig, innen en frist på tre uker. 
 
Vedtak om eksklusjon kan påklages skriftlig innen en frist på tre uker. Klagen behandles 
av klagenemda. Vedtak i klagesak om eksklusjon fattes med alminnelig flertall. 
 
Speiderstyret fastsetter retningslinjer for saksbehandling og klagebehandling i forbindelse 
med eksklusjon.» 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
 
Vedtak: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 

5.2.11 Økonomi og administrasjon, endring av §§ 5-1-1, 5-1-7 og 5-1-9 
  

Forslag fra kretsstyret i Vesterlen krets: 
«5-1 Organisasjonsleddenes økonomi 
 
§ 5-1-1 Gruppe, krets og forbund har selvstendig økonomi. Nettverk kan ha 
egen økonomi.  
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[…] 
 

§ 5-1-7 Oppløses en gruppe, forvaltes gruppens midler og eiendeler av kretsstyret, 
herunder også midler som disponeres av gruppens foreldreforening eller annen 
gruppering tilknyttet gruppen. Midler og eiendeler skal fortrinnsvis benyttes til å styrke 
speiderarbeidet i samme område som den nedlagte gruppen. For nettverk tilfaller 
eiendelene det leddet som nettverket rapporterer til.  
 

[…] 
 

§ 5-1-9 De ulike organisasjonsledd kan opprette formålsbestemte fond. Ved opprettelsen 
skal det fastsettes statutter for fondet. Er fondet opprettet av gruppe eller krets, skal 
statuttene godkjennes av Speiderstyret, og for forbundets fond må godkjenning innhentes 
fra Speidertinget.» 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke. 
 
Vedtak: 
Forslaget ble trukket. 

 
 
 
 

6 BUDSJETT FOR 2017 OG 2018 
 
Det var 116 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Mats Brunsvik la fram saken på vegne av Speiderstyret.  
 
Budsjettene ble presentert og debattert under ett og stemt over hver for seg.  
 
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Lars Meling Hulting, Vesterlen krets 
Peik Næsje, Follo krets 
Mats Brunsvik, Speiderstyret 
Brede Udahl, forbundskontoret 
Gunnar Skjæveland, Hordaland krins 
Fredrik Alexander Indrevik, Hordaland krins 
Mats Brunsvik, Speiderstyret 
Eskild Gausemel Berge, Follo krets 
Henrik Moum Grimstad, Fredrikstad krets 
Lars Meling Hultin, Vesterlen krets 
Morten Kolbu, Romerike krets 
Gunnar Skjæveland, Hordaland krins 
Fredrik Alexander Indrevik, Hordaland krins 
Georg Njargel Smedhus, Nedre Buskerud krets 
Peik Næsje, Follo krets 
Karl-Erik Onstad, Speiderstyret 
 
 

6.1 Budsjett 2017 
 

Forslag fra Speiderstyret: 
 Forslag til budsjett for 2017 i sakspapirene. 

 
 Forslag innkommet i møtet: 
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Forslag fra Fredrik Alexander Indrevik, Hordaland krins: 
 Hordaland krins foreslår følgende endringer i budsjettet:  
  

Inntektene:  
 
Medlemskontingenten: +250 000 kr  
Dette er en forsiktig oppjustering i tråd med medlemskontingentinntekten i 2015. Dersom 
Speiderstyret tror vi kommer til å ha vekst de neste 2 årene, så bør dette også bli reflektert 
i budsjetterte medlemskontingenter. Det er blitt budsjettert med 269 000 kr mindre enn 
medlemskontingenten i 2015, og derfor oppjusterer vi denne inntektsposten.  

Leieinntekten: +300 000 kr  
De to siste årene har vi hatt leieinntekter på forholdsvis 606 000 kr og 692 000 kr. Det er 
budsjettert med 135 000 kr i leieinntekter, noe som ligger langt under de faktiske 
inntektene. Vi foreslår dermed en moderat oppjustering på + 300 000 kr.  

Andre driftsinntekter: + 1 000 000 kr.  
I 2014 og 2015 var andre driftsinntekter på henholdsvis 2 546 000 kr og 3 110 000 kr. Det 
er i budsjettet for 2017 budsjettert med andre driftsinntekter på 150 000 kr. En 
oppjustering av denne posten på 1 000 000 kr vil derfor være en moderat endring, og vi 
forutsetter da at vi får andre driftsinntekter ca. 1,5 million mindre enn i 2014 og ca. 2 
millioner mindre enn i 2015.  

Kostnadene:  
 
Andre driftskostnader -700 000 kr  
Som vi begrunner med at reelle andre driftskostnader har vært høyere både i 2014 og 2015 
enn det er blitt budsjettert med de aktuelle årene og for 2017. Vi regner også med at vi får 
en økning i kostnadene på grunn av økningen i inntekter.  
Spesielle tiltak/investeringer  
 
Strategiske tiltak, regionalt:  
500 000 kr i 2017. Dette er strategiske tiltak som skal være i tråd med bestemmelser fra 
tidligere år. Netto endring: + 300 000 kr  

Resultat 2017: -1374 000 kr.  

Vårt alternative budsjett gjør at regionene beholder midlene til strategiske tiltak, samt at 
vi får et forbedret resultat begge årene på 300 000 kr. 

 Vedtak: 
 Forslaget ble trukket. 
 
  
 Forslag fra Fredrik Alexander Indrevik, Hordaland krins: 

Sette av ytterligere 500 000 kr til strategiske tiltak med gitte føringer om at midlene skal 
brukes til regional og lokal aktivitet. 

  
 Vedtak: 
 Forslaget ble trukket. 
 
 
 Forslag fra Morten Kolbu, Romerike krets: 

Kretser kan søke om strategiske midler til oppstart av strategiske stillinger.  
  
Vedtak: 

 Forslaget ble trukket. 
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Forslag fra Lars Meling Hultin, Vesterlen krets: 
Kr 500 000 av beløpet til strategiske tiltak i 2017 skal brukes på arbeid med ny 
organisasjonsstruktur i NSF.  
 
Vedtak: 

 Forslaget ble trukket. 
 
 
  
Omforent forslag fra Georg Smedhus, Nedre Buskerud krets, på vegne av alle 
forslagsstillerne: 
 
Budsjettet endres slik: 
 
Inntekter 
Medlemskontingent økes med 200 000 kr. 
Andre inntekter økes med 200 000 kr.  
 
Utgifter 
«Strategiske midler». Tekst endres til «Strategiske midler til bruk på nasjonalt og lokalt 
nivå, herunder til en ny nasjonal stilling». 
Beløpet økes med 800 000 kr. 
 
Vedtak: 
Forslaget til endringer i budsjettet ble enstemmig vedtatt. 
 

 Speiderstyrets innstilling: 
Budsjettet for 2017 vedtas. 
 

 Vedtak:  
Budsjettet for 2017 med endringene ble enstemmig vedtatt. 

 Vedlegg 7: Budsjett 2017. 
 
 
 

6.2 Budsjett 2018 
  

Forslag fra Speiderstyret: 
 Forslag til budsjett for 2018 i sakspapirene. 

 

 Forslag innkommet i møtet: 
 
 Forslag fra Fredrik Alexander Indrevik, Hordaland krins: 
 Hordaland krins foreslår følgende endringer i budsjettet:  
 

Inntektene:  
 
Medlemskontingenten: +250 000 kr  
Dette er en forsiktig oppjustering i tråd med medlemskontingentinntekten i 2015. Dersom 
Speiderstyret tror vi kommer til å ha vekst de neste 2 årene, så bør dette også bli reflektert 
i budsjetterte medlemskontingenter. Det er blitt budsjettert med 269 000 kr mindre enn 
medlemskontingenten i 2015, og derfor oppjusterer vi denne inntektsposten.  
 
Leieinntekten: +300 000 kr  
De to siste årene har vi hatt leieinntekter på forholdsvis 606 000 kr og 692 000 kr. Det er 
budsjettert med 135 000 kr i leieinntekter, noe som ligger langt under de faktiske 
inntektene. Vi foreslår dermed en moderat oppjustering på + 300 000 kr.  
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Andre driftsinntekter: + 1 000 000 kr.  
I 2014 og 2015 var andre driftsinntekter på henholdsvis 2 546 000 kr og 3 110 000 kr. Det 
er i budsjettet for 2018 budsjettert med andre driftsinntekter på 150 000 kr. En 
oppjustering av denne posten på 1 000 000 kr vil derfor være en moderat endring, og vi 
forutsetter da at vi får andre driftsinntekter ca. 1,5 million mindre enn i 2014 og ca. 2 
millioner mindre enn i 2015.  

Kostnadene:  
 

Andre driftskostnader -700 000 kr  
Som vi begrunner med at reelle andre driftskostnader har vært høyere både i 2014 og 2015 
enn det er blitt budsjettert med de aktuelle årene og for 2018. Vi regner også med at vi får 
en økning i kostnadene på grunn av økningen i inntekter.  
 
Spesielle tiltak/investeringer  
 

Strategiske tiltak, regionalt:  
500 000 kr i 2018. Dette er strategiske tiltak som skal være i tråd med bestemmelser fra 
tidligere år. Netto endring: + 300 000 kr  
 
Resultat 2018: -1055 000 kr.  
 
Vårt alternative budsjett gjør at regionene beholder midlene til strategiske tiltak, samt at 
vi får et forbedret resultat begge årene på 300 000 kr. 
 

 Vedtak: 
 Forslaget ble trukket. 
 
  
 Forslag fra Fredrik Alexander Indrevik, Hordaland krins: 

Sette av ytterligere 500 000 kr til strategiske tiltak med gitte føringer om at midlene skal 
brukes til regional og lokal aktivitet. 

  
 Vedtak: 
 Forslaget ble trukket. 
 
 
 Forslag fra Morten Kolbu, Romerike krets: 

Kretser kan søke om strategiske midler til oppstart av strategiske stillinger.  
  
Vedtak: 

 Forslaget ble trukket. 
 
 
Forslag fra Lars Meling Hultin, Vesterlen krets: 
Kr 500 000 av beløpet til strategiske tiltak i 2018 skal brukes på arbeid med ny 
organisasjonsstruktur i NSF.  
 
Vedtak: 

 Forslaget ble trukket. 
 
 
 
Omforent forslag fra Georg Smedhus, Nedre Buskerud krets, på vegne av alle 
forslagsstillerne: 
 
Budsjettet endres slik: 
 

Inntekter: 
Medlemskontingent økes med 200 000 kr. 
Andre inntekter økes med 200 000 kr.  
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Utgifter: 
«Strategiske midler». Tekst endres til «Strategiske midler til bruk på nasjonalt og lokalt 
nivå, herunder til en ny nasjonal stilling». 
Beløpet økes med 800 000 kr. 
 
Vedtak: 
Forslaget til endringer i budsjettet ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak:  
Budsjettet for 2018 med endringene ble enstemmig vedtatt. 

 Vedlegg 8: Budsjett 2018. 
 
 
 

6.3 Omprioriteringer  
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Fredrik Alexander Indrevik, Hordaland krins 
Karl-Erik Onstad, Speiderstyret 
Peik Næsje, Follo krets 
 
 
Forslag fra Fredrik Alexander Indrevik: 
Tillegg: Endringer i regnskapet som avviker vesentlig fra budsjettet skal forklares på neste 
ordinære speiderting. 
 
Vedtak:  
Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme. 
 
 
Forslag fra Speiderstyret: 
Speiderstyret gis fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor budsjettenes rammer. 

 
 Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas. 
 
Vedtak:  
Forslaget med tillegget ble vedtatt med 115 mot 1 stemme. 
 

 
 
 

7 ANDRE FORSLAG 
 
 

7.1 Flytte Speidertinget til våren 
 
Det var 118 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Vidar Nyløkken Hagen presenterte saken på vegne av Speiderstyret. 
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Christina Eide, Grenland krets 
Tonje Otnes, Romerike krets 
Henrik Moum Grimstad, Fredrikstad krets 
Eli-Brit Ytterstad Holen, Gudbrandsdal krets 
Harald Postmyr Aspelund, Ryvarden krets 

 Vidar Nyløkken Hagen, Speiderstyret  
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 Forslag fra Speiderstyret: 
Speidertinget arrangeres på våren istedenfor på høsten, fra og med førstkommende 
ordinære møte i Speidertinget. Neste ordinære speiderting avholdes våren 2019. 
 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
 
Vedtak: 
Forslaget falt. 24 stemmer for, 92 stemmer mot. 2 blanke stemmer.  
 
 
 

7.2 Veien videre for organisasjonsstruktur 
  

Det var 118 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Tone Ødegaard la fram saken på vegne av Speiderstyret.  
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Are Ingulfsvann, Salten krets 
Asbjørn Hogstad, Vesterlen krets 
Georg Njargel Smedhus, Nedre Buskerud krets 
Marianne Skulstad, Hordaland krins 
Tone Ødegaard, Speiderstyret 
Synnøve Valle, Romsdal og Nordmøre krets 
Are Ingulfsvann, Salten krets 
Tone Ødegaard, Speiderstyret 
Kristin Hurthi, Romerike krets 
Peik Næsje, Follo krets 
Eirik Ulltang Birkeland, Sogn og Fjordane krets 
Are Ingulfsvann, Salten krets 
Fritjof Harald Strøm, Frikirkens speiderkorps 
Georg Njargel Smedhus, Nedre Buskerud krets 
 
 
Forslag fra Are Severin Ingulfsvann, Salten krets: 
Stryke «som blant annet vil innebære færre og større kretser.» i første setning. 
 
Vedtak:  
Forslaget ble vedtatt. 102 stemmer for og 11 stemmer mot. 5 blanke stemmer. 
 

Forslag fra Georg Smedhus, Nedre Buskerud krets 
Tillegg: Speiderstyret tar umiddelbart opp med Spf en endring i NM-reglementet. 
Hensikten er at speidere ikke skal oppleve at deres sjanse til å nå NM ikke skal gå 
vesentlig ned ved vekst eller kretsfusjoner. 

Vedtak:  
Forslaget ble vedtatt. 59 stemmer for og 47 stemmer mot. 5 blanke stemmer. 
 
Forslag fra Asbjørn B. Hogstad, Vesterlen krets: 
Tillegg: Speiderstyret prioriterer å arbeide videre med funnene i rapporten fra 
arbeidsgruppe organisasjonsstruktur. Speiderstyret lager en fremdriftsplan for dette 
arbeidet som presenteres på kretsleder- og korpsledersamling våren 2017 hvor 
dialog/arbeidsprosess mellom krets og speiderstyret inngår. Aktuelle lovforslag 
Speiderstyret, eller andre, ønsker å fremme til neste speiderting bearbeides og forankres i 
organisasjonen på kretsleder- og korpsledersamling vinteren 2018. 
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Vedtak:  
Forslaget ble vedtatt. 58 stemmer for og 51 stemmer mot. 
 
 
Forslag fra Marianne Skulstad, Hordaland krets 
Tillegg: Dersom Speiderstyret velger å opprette en arbeidsgruppe for dette arbeidet, skal 
ikke denne gruppen bestå av medlemmer fra den tidlige arbeidsgruppen. 
 
Vedtak:  
Forslaget ble vedtatt. 63 stemmer for og 38 stemmer mot. 17 blanke stemmer. 
 
 
Forslag fra Speiderstyret: 
Speiderstyret skal på neste speiderting legge fram forslag til vedtak om ny modell for drift 
av kretsene, som blant annet vil innebære færre og større kretser. Forslaget skal ta for seg 
organisering, oppgaver, ressurser og økonomi. Speiderstyret skal også legge fram forslag 
til framdriftsplan for omlegging til ny driftsmodell. 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas.  
 
Vedtak:  
Forslaget med endringene ble vedtatt med 112 mot 6 stemmer.  

 
 
 Vedtak samlet: 
 Speiderstyret skal på neste speiderting legge fram forslag til vedtak om ny modell for drift 
 av kretsene. Forslaget skal ta for seg organisering, oppgaver, ressurser og økonomi. 
 Speiderstyret skal også legge fram forslag til framdriftsplan for omlegging til ny 
 driftsmodell. 
  
 Speiderstyret tar umiddelbart opp med Spf en endring i NM-reglementet. Hensikten er 
 at speidere ikke skal oppleve at deres sjanse til å nå NM ikke skal gå vesentlig ned ved 
 vekst eller kretsfusjoner. 
  
 Speiderstyret prioriterer å arbeide videre med funnene i rapporten fra arbeidsgruppe 
 organisasjonsstruktur. Speiderstyret lager en fremdriftsplan for dette arbeidet som 
 presenteres på kretsleder- og korpsledersamling våren 2017 hvor dialog/arbeidsprosess 
 mellom krets og Speiderstyret inngår. Aktuelle lovforslag Speiderstyret, eller andre, 
 ønsker å fremme til neste speiderting bearbeides og forankres i organisasjonen på 
 kretsleder- og korpsledersamling vinteren 2018. 
  
 Dersom Speiderstyret velger å opprette en arbeidsgruppe for dette arbeidet, skal ikke 
 denne gruppen bestå av medlemmer fra den tidlige arbeidsgruppen. 
  
  
 

7.3 Redusere antall kretser 
  

Forslag fra kretsstyret i Vesterlen krets: 
Speiderstyret får i oppgave å slå sammen og redusere antallet kretser fra 29 kretser til 
maksimalt 15 kretser med frist 15. mai 2018.  
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke.  
 
Vedtak:  
Forslaget ble trukket. 
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7.4 Kontingentfordeling pga. avstand fra forbundets 
eiendommer  

  
Det var 113 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Priska Helene Hiller la fram saken på vegne av Sør-Trøndelag krets.  
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Peik Næsje, Follo krets 
Helge Bakken, Nedre Buskerud krets 
 
 
Forslag fra Sør-Trøndelag krets: 
Kretser som ligger mer enn 4 timer reisevei (med bil) unna forbundseiendommene 
Tredalen, Solstølen og Havbraatt, får 10% av forbundskontingenten tilbakebetalt til bruk 
på speiderarrangementer på egne eiendommer eller til å leie lokale eiendommer.  
Ordningen finansieres gjennom å øke forbundskontingenten med 10 kr for alle, med 
mindre NSF finner en mer hensiktsmessig finansiering. Speiderstyret kan tilpasse tallene 
slik at det går opp med faktiske inntekter fra forbundskontingenten (ta hensyn til 
husstandsmedlemmer o. l.). 
 
Ordningen vil gjelde for følgende kretser: Romsdal og Nordmøre, Sør-Trøndelag, 
Sunnmøre, Salten, Nord-Trøndelag, Hålogaland, Nord-Troms, Helgeland, Ryvarden og 
Sogn og Fjordane.  
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke.  
 
Vedtak:  
Forslaget ble trukket, og ny tekst foreslått.  

 
 

Nytt forslag fra Sør-Trøndelag krets: 
Speidertinget ber Speiderstyret se på muligheten til å støtte kretseiendommer spesielt i 
kretser som ligger langt unna forbundseiendommene til å kunne benytte seg av dem på en 
god måte. 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke.  
 
Vedtak:  
Forslaget falt. 14 stemmer for og 99 stemmer mot.  
 

 
 

7.5 Forbedring og utvidelse av reisefordeling 
  

Det var 117 stemmeberettigede til stede under saken. 
 
Priska Helene Hiller la fram saken på vegne av Sør-Trøndelag krets.  
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Vidar Nyløkken Hagen, Speiderstyret 
Eirik Ulltang Birkeland, Sogn og Fjordane krets 
Peik Næsje, Follo krets 
Eirin Østensen, Oslospeiderne 
Dag Erling Austvik, Komite speiding 
Priska Helene Hiller, Sør-Trøndelag krets 
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Forslag fra Sør-Trøndelag krets: 
Retningslinjer for reisefordeling blir gjennomgått og revidert slik at det blir enklere å 
håndtere reisefordeling. Samtidig økes antall arrangementer som får reisefordeling, og 
beløpene blir tilpasset slik at fordelingen blir jevnere sammenlignet med dagens praksis. 

 
Ordningen om reisefordeling kan fjernes hvis en alternativ løsning blir tatt i bruk for å 
utjevne finansielle skjevfordelinger på grunn av geografi.  
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke.  
 
Vedtak:  
Forslaget ble trukket, og ny tekst foreslått.  

 
 

Nytt forslag fra Sør-Trøndelag krets: 
Speidertinget ber Speiderstyret revidere retningslinjer for reisefordeling. Antall 
arrangementer med reisefordeling økes og beløpene blir tilpasset for å oppnå en jevnere 
fordeling. 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke.  
 
Vedtak:  
Forslaget falt. 52 stemmer for og 56 stemmer mot. 9 blanke stemmer.  

 
 
 
 

8 VALG 
 
Leder av valgkomiteen Lars Flateby orienterte om komiteens arbeid og om forslagene til 
kandidater som har kommet inn.  
 
Kandidatene May-Britt Roald, Karl-Erik Onstad, Lars Eirik Dahlberg Grotdal, Christina Eide, 
Mats Brunsvik, Andy Hyde, Steinar Klokk og Tone Ødegaard presenterte seg selv, sine 
prioriteringsområder og ønsker for Speiderstyret. Tor Harald Staddeland leste en hilsen fra 
kandidat Bjørn Einar Jensen. Alle kandidater var også presentert i sakspapirene. 
 
Lars Flateby fra valgkomiteen presenterte hvem som var kandidater til lovutvalget, klagenemnda 
og representantskapet til Speidernes fellesorganisasjon.  
 
Kandidatene til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon Ingeborg Korme, Knut 
Slettebak og Håvard Laache Otto presenterte seg selv. Håvard Djupvik var ikke til stede på 
Speidertinget. Alle kandidater var også presentert i sakspapirene. 
 
Lars Flateby redegjorde for valgkomiteens innstilling før votering. 
 
Vedlegg 9: Oversikt over valgte representanter i styrer og utvalg i Norges speiderforbund. 
 
 

8.1 Valg av speidersjef for to år 
 
 Kandidat: 

May-Britt Roald, Romsdal og Nordmøre krets 
 
Valgkomiteens innstilling: 
May-Britt Roald 
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Vedtak: 
May-Britt Roald ble valgt til speidersjef for to år ved akklamasjon. 

 
 

8.2 Valg av visespeidersjef for to år 
  
 Kandidater: 
 Karl-Erik Onstad, Fredrikstad krets 
 

Valgkomiteens innstilling: 
Karl-Erik Onstad 

  
Vedtak:  
Karl-Erik Onstad ble valgt til visespeidersjef for to år ved akklamasjon. 
 
 

8.3 Valg av fem medlemmer til Speiderstyret for to år 
  

Det var 118 stemmeberettigede under avstemmingene i første og andre valgomgang, 117 
stemmeberettigede under tredje valgomgang, 117 stemmeberettigede under første runde i 
fjerde valgomgang og 116 stemmeberettigede under andre runde i fjerde valgomgang. 
 
Det var skriftlig valg.  
 
Valget ble avholdt i 4 valgomganger (første valgomgang hadde en runde, de andre 
valgomgangene hadde to valgrunder, i andre runde ble den med færrest stemmer fra 
første runde tatt ut før ny votering).  
 
 

 Kandidater: 
Christina Eide, Grenland krets 
Lars Eirik Dahlgren Grotdal, Hålogaland krets 
Andy Hyde, Follo krets 
Steinar Klokk, Sunnmøre krets 
Tone Ødegaard, Follo krets 
Mats Brunsvik, Sogn og Fjordane krets 
Bjørn Einar Jensen, Sørlandet krets  
 
Valgkomiteens innstilling: 
Christina Eide 
Lars Eirik Dahlgren Grotdal 
Andy Hyde 
Steinar Klokk 
Tone Ødegaard 
 
Vedtak:  
De nye speiderstyremedlemmene (i den rekkefølgen de ble valgt): 
Christina Eide (60 stemmer i første valgomgang) 
Tone Ødegaard (61 stemmer i andre valgomgang) 
Andy Hyde (63 stemmer i tredje valgomgang) 
Mats Brunsvik (62 stemmer i tredje valgomgang) 
Steinar Klokk (67 stemmer i fjerde valgomgang) 
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8.4 Valg av ett medlem til lovutvalget for seks år 
 
 Kandidater: 
Per Bentzen, direktemedlem 

Valgkomiteens innstilling: 
Per Bentzen 

Vedtak:  
Per Bentzen ble valgt til lovutvalget for seks år ved akklamasjon.  

 
 
 

8.5 Valg av ett medlem til klagenemnda for seks år 
 
 Kandidat: 
Synnøve Valle, Romsdal og Nordmøre krets 

Valgkomiteens innstilling: 
 Synnøve Valle 
 
 Vedtak:  

Synnøve Valle ble valgt til klagenemnda for seks år ved akklamasjon. 
 
 
 

8.6 Valg av fire representanter for to år til representantskapet i  
Speidernes fellesorganisasjon 
 
Kandidater: 
Håvard Djupvik, Romerike krets 
Ingeborg Korme, Oslospeiderne 
Håvard Laache Otto, Nedre Buskerud krets 
Knut Slettebak, Vesterlen krets 

Valgkomiteens innstilling: 
Håvard Djupvik 
Ingeborg Korme 
Håvard Laache Otto 
Knut Slettebak 
 
Vedtak:  
Håvard Djupvik, Ingeborg Korme, Håvard Laache Otto og Knut Slettebak ble 
valgt til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon ved akklamasjon. 
 
 
 

8.7 Valg av to ordstyrere for Speidertinget 2018 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Håvard Laache Otto, Nedre Buskerud krets 
Karen Johanne Strømstad, Oslospeiderne 
 
 Vedtak: 
Håvard Laache Otto og Karen Johanne Strømstad ble valgt til ordstyrere for 
Speidertinget 2018 ved akklamasjon. 
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8.8 Valg av fem medlemmer til valgkomiteen for Speidertinget 
2018 

 
 Speiderstyrets innstilling: 

Hanne Mette Lundberg, Hedmark krets  
Ragnhild Harstad, Romsdal og Nordmøre krets 
Ingrid Gauslaa Hårstad, Sør-Trøndelag krets 
Georg Njargel Smedhus, Nedre Buskerud krets 
Lars Volden, Follo krets 
 
Vedtak: 
Hanne Mette Lundberg, Ragnhild Harstad, Ingrid Gauslaa Hårstad, Georg 
Njargel Smedhus og Lars Volden ble valgt til valgkomite for Speidertinget 
2018 ved akklamasjon. 

 
 
 

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

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

9 ÅPENT FORUM 
 
 

9.1 Henstillinger  
 
Henstillinger til Speiderstyret for oppfølging i neste styreperiode. 
 

Følgende hadde ordet til saken og la fram sine henstillinger: 
Peik Næsje, Follo krets 

 Lise Brekken, Sør-Trøndelag krets 
 Anders Sveen, Sør-Trøndelag krets 
 Kristin Marie Berg, Roverforum 
 Kim Andre By Stølan, Roverforum 

Eirik Ulltang Birkeland, Sogn og Fjordane krets 
Haakon Magnus Rønnestad, Misjonskirken Speiderkorps 
Hege Christin Olsen, Hordaland krins 

 Kim Andre By Stølan, Roverforum 
 
 

9.1.1 Henstilling fra Peik Næsje, Follo krets 
 
Det bør i kommende periode settes i gang et arbeid for å få endret debattsiden på 
speiding.no, slik at de som legger inn innlegg ikke kan være anonyme. 
 
Vedtak: 
Henstillingen ble vedtatt oversendt mot 2 stemmer. 
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9.1.2 Henstilling fra Lise Brekken, Sør-Trøndelag krets  
 

Sør-Trøndelag krets fremmer en henstilling til Speidertinget 2016. Vi har diskutert de 
innsendte forslagene om endringer i speiderløftet, og har hatt debatt i eget kretsting. Vi 
synes at forslagene har noen mangler: Vi synes det er viktig at speiderløftet er skrevet på 
et forståelig språk for unge speidere. Vi synes speiderløftet bør ha tre punkter slik at det 
gjenspeiler speiderliljen, trekløveret og speiderhilsen. Vi synes også at innholdet i 
speiderløftet er klar for en revisjon utenom det å ta vekk religionsbiten og uten for mye 
preg av klipp og lim. Derfor foreslår vi et nytt løfte bygget på følgende tre punkter: 

 Egenutvikling  
o Selvstendighet og ansvar  
o Progresjon i ferdigheter  
o Utvikling gjennom ledertrening fra peff til lederrolle  
o Evnen til refleksjon om egen rolle og retning i eget liv  
o Refleksjon over religiøs/spirituell holdning  

 Speiding i fellesskapet  
o Patruljen  
o Gruppen  
o Samfunnet  
o Verden  
o Hjelpe andre – God tørn  

 Speiderperspektivet  
o Dekkes gjennom speiderloven. 

Basert på de tre foregående punktene foreslår Sør-Trøndelag krets følgende ordlyd: Jeg 
lover etter beste evne å ta ansvar for egen utvikling, bidra til fellesskapet og leve etter 
speiderloven. På grunnlag av dette henstiller vi Speidertinget om å be Speiderstyret om å 
arbeide videre med et nytt speiderløfte til 2018. Vi inviterer til en grundig diskusjon om 
innhold og form på speiderløftet for å sikre et varig, velklingende og høytidelig 
speiderløfte. 

Vedtak: 
Saken ble trukket. 
 
 
 

9.1.3 Henstilling fra Lise Brekken, Sør-Trøndelag krets  
 
Henstilling til Speiderstyret om å utarbeide et lovforslag til tinget 2018 som gir flere 
representanter under 26 år. 
 
Vedtak: 
Henstillingen ble vedtatt oversendt mot 5 stemmer. 
 
 
 

9.1.4 Henstilling fra Priska Hiller, Sør-Trøndelag krets  
 
Speiderstyret jobber med å få til en ordning for å utjevne finansielle skjevfordelinger på 
grunn av geografi for å reise til nasjonale arrangementer (videreutvikle ordningen for 
reisefordeling eller å komme med en ny ordning). 
 
Vedtak: 
Saken ble trukket. 
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9.1.5 Henstilling fra Kristin Marie Berg og Kim Andre By Stølan,   
          Roverforum 

Speidertinget henstiller at Speiderstyret i samråd med Roversambandet skal jobbe aktivt 
for å holde roverne lengre i organisasjonen. 

Vedtak: 
Henstillingen ble enstemmig vedtatt oversendt. 
 
 
 

9.1.6 Henstilling fra Kristin Marie Berg og Kim Andre By Stølan,  
           Roverforum 

 
Speidertinget henstiller Speiderstyret til å utarbeide en mal for hvordan man skal sende 
inn saker til Speidertinget samt utarbeide gode rutiner for å hjelpe og veilede grupper, 
kretser og enkeltpersoner som vil sende inn saker til Speidertinget. 
 
Vedtak: 
Henstillingen ble vedtatt oversendt mot 2 stemmer. 
 
 

 

9.1.7 Henstilling fra Eirik Ulltang Birkeland, Sogn og Fjordane krets 
 
Med bakgrunn i at 
- arbeidsgruppa for organisasjonsstruktur peikar på behovet for møteplassar for innspel 

til Speidarstyret 
- NSF kan ha behov for ein større diskusjonsarena for høyring av grasrota 
- Speidarstyret sitt forslag om grupperepresentasjon på Speidartinget fall 
oppfordrar Speidartinget Speidarstyret til å opprett eit ope høyringsarrangement for 
gruppene i åra mellom speidarting. Dette kan for eksempel erstatte ei av dagens KL/KS-
samlingar. Fordi Speidartinget hovudsakleg er eit vedtaksorgan med avgrensa moglegheit 
og tid til å utvikle nye idear, kan det vere meir tenleg med eit eige arrangement som har 
dette som hovudføremål. Ved at det blir lagt mellom to speidarting, har ein mogleghet til 
både å sjå på kva som har blitt gjort så langt i perioden, og å sjå framover mot neste ting. 
Planlegging og gjennomføring av arrangementet kan med fordel setjast delvis ut til ei 
ekstern prosjektgruppe. 
 
Vedtak: 
Henstillingen ble vedtatt oversendt med 53 mot 51 stemmer. 
 
 
 

9.1.8 Henstilling fra Eirik Ulltang Birkeland, Sogn og Fjordane krets 
 

Med bakgrunn i at  
- forslaget til arbeidsplan frå Speidarstyret på årets speidarting på mange punkt er lite 

konkret  
- intensjonen bak arbeidsplanen er å presentere dei faktiske tiltaka som skal 

gjennomførast i perioden  
- det er ein fordel om det er målbart om ein har lykkast med tiltaka i perioden 
oppfordrar Speidartinget Speidarstyret til å sørgje for at arbeidsplanen som blir fremma 
til neste speidarting, blir meir konkret, og at punkta blir formulerte som tiltak og ikkje 
som mål. I tillegg oppfordrar tinget styret til å involvere organisasjonen i utarbeidinga av 
arbeidsplanen i større grad og på eit tidlegare tidspunkt. Dette vil leggje betre til rette for 
at ein kan påverke planen. 
 
Vedtak: 
Henstillingen ble vedtatt oversendt mot 36 stemmer. 
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9.1.9 Henstilling fra Haakon Magnus Rønnestad, Misjonsforbundet  
           Speiderkorps  
 

Speidertinget ber Speiderstyret legge til rette for at kretser og korps kan dele og 
presentere aktuelle prosjekter på Speidertinget. 
 
Vedtak: 
Henstillingen ble vedtatt oversendt mot 14 stemmer. 

 
 
 

9.1.10 Henstilling fra Hege Christin Olsen, Hordaland krins 
  

Henstilling fra Hordaland krins og Sogn og Fjordane krets: 
Speidartinget ber Speidarstyret om å utdjupe arbeidsplanen med konkrete og målbare 
tiltak på førstkommande KL/KS-samling, slik at det blir tydelegare for organisasjonen kva 
vi faktisk skal arbeide med dei neste to åra. Ideelt sett skulle dette har vore klart til 
Speidartinget, men sidan prosessen ligg noko bakpå, er det viktig at dette skjer i løpet av 
det første halvåret av perioden. 
 
Vedtak: 
Henstillingen ble vedtatt oversendt med 53 mot 30 stemmer. 
 
 
 

9.1.11 Henstilling fra Kristin Marie Berg og Kim Andre By Stølan,  
            Roverforum 

Speidertinget henstiller Speiderstyret om å se på mulighetene for at Speider- og 
Roverforum får tildelt flere representanter på Speidertinget. Dette gjøres som et tiltak for 
å få flere representanter under 26 år på Speidertinget. 

Vedtak: 
Henstillingen ble enstemmig vedtatt oversendt. 
 
 
 

9.2 Oppfølging av henstillinger til Speiderstyret fra 
Speidertinget 2014 

 
Vidar Nyløkken Hagen redegjorde for Speiderstyrets arbeid med henstillingene fra 
Speidertinget 2014. 
 
 
 
 

10 ORIENTERINGER 
 

 

10.1 Saker fra Speiderforum 2016  
 

Karoline Gullerud Solvik og Andreas Røste la frem orienteringene på vegne av 
Speiderforum. 
 
Vedlegg 10: Protokoll fra Speiderforum 2016. 
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10.2 Saker fra Roverforum 2016 
 

Kristin Marie Berg og Kim Andre By Stølan la frem orienteringene på vegne av 
Roverforum. 
 
Vedlegg 11: Protokoll fra Roverforum 2016. 

 
 

10.3  Status i Norges speiderforbund 
 

Speidersjef May-Britt Roald orienterte i sin tale om status i Norges speiderforbund.  
 
 

10.4 Orientering om prioritering av tiltak innen Speidernes 
fellesorganisasjon  

 
Hanne Mette Lundberg og Stian Seland orienterte om prioritering av tiltak innen 
Speidernes fellesorganisasjon (Spf). Saken ble diskutert. Organisasjonen får muligheten til 
å gi innspill i en spørreundersøkelse om kort tid. 
 
Vedlegg 12: Orientering om Speidernes fellesorganisasjon, og forslagene til ny 
organisering. 

 
Følgende hadde ordet til saken: 
Henrik Moum Grimstad, Fredrikstad krets 
Georg Njargel Smedhus, Nedre Buskerud krets 
Peik Næsje, Follo krets 

 
 

10.5 Orientering om Speider-sport AS  
 

Styreleder Karen Johanne Strømstad orienterte om Speider-sport AS, noen salgstall og 
planene for butikken framover. 

 
 

10.6 Orientering om landsleir 2017 
 

Leirsjef Peer-Johan Ødegaard, viseleirsjef Kurt Vidar Gundersen, programsjef Aylin Kaya 
Gustavsen og NK i roveretaten Oda Emilie Larsen orienterte om landsleiren Nord 2017 
som arrangeres i Bodø 1.–8. juli 2017. 

 
 

10.7 Orientering om World Scout Jamboree 2019 
 

Kontingentleder Peik Næsje orienterte om den neste verdensjamboreen, som arrangeres 
av det kanadiske, det amerikanske og det meksikanske speiderforbundet, og skal være i 
USA i 2019. 

 
 

10.8 Andre orienteringer 
 

 Orientering om mulighet for å gi pengegaver til Norges speiderforbund og et system som 
kan brukes til dette, ved Svein Åge Johanson fra ProFundo. 

 
 Carsten H. Pihl orienterte om speidermuseet og mulighet til å bli venn av speidermuseet. 
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Speidertingets åpning 
 Speidere fra Nedre Buskerud krets deltok i flaggborg.   

 Kretsleder i Nedre Buskerud krets, Helge Jensen, ønsket velkommen til Speidertinget. 
 Speidersjefen ønsket velkommen og introduserte gjestene. 
 Fylkesvaraordfører i Buskerud fylkeskommune Olav Skinnes hilste Speidertinget. 

 Leder for bystyrekomite Kultur, idrett og byliv i Drammen kommune Fredrik Haaning 
hilste Speidertinget. 

 Generalsekretær i Norsk Friluftsliv Lasse Heimdal holdt åpningsforedrag. 
 

 

Hilsninger til Speidertinget  
 Hilsen fra Norges KFUK-KFUM-speidere ved viselandssjef Gunvor Meling. 
 Hilsen fra St. Georgs Gildene Norge ved landsgildemester Inger Elisabeth Merli. 
 Hilsen fra Frivillighet Norge ved generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen. 
 Hilsen fra Flyktninghjelpen ved leder for Eksterne relasjoner Harriet Rudd. 
 Hilsen fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) ved styreleder 

Stian Seland. 
 
 

Utdeling av Sølvulven 
Sølvulven ble tildelt Roald Arnet Amundsen. 
 
 

Speidertingets avslutning 
 Speidersjefen takket møteledere for en god jobb, takket avtroppende styremedlemmer for 

samarbeidet og takket resten av styret for innsatsen så langt. Forbundskontoret og teknisk 
arrangør ble takket for jobben.  

 Visespeidersjefen takket patruljefører/speidersjef May-Britt Roald.  
 Flagginnrulling, speiderbønn og valgspråk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg til protokollen: 
 

1. Liste over godkjente representanter 
2. Forretningsorden for Speidertinget 2016 
3. Årsmelding 2014-2015 (årsmelding og regnskap) 
4. Langtidsmål 2015-2024 
5. Arbeidsplan 2017-2018  
6. Norges speiderforbunds lover, oppdatert etter Speidertinget 2016 
7. Budsjett 2017 
8. Budsjett 2018  
9. Oversikt over valgte medlemmer i Norges speiderforbund  
10. Protokoll fra Speiderforum 2016 
11. Protokoll fra Roverforum 2016 
12. Orientering om Speidernes fellesorganisasjon 

  






