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Speiderstyret
1 May-Britt Roald
2 Karl-Erik Onstad
3 Thea Hilding**
4 Hanne Mette Lundberg
5 Tone Ødegård**
6 Vidar Nyløkken Hagen**
7 Mats Brunsvik 

 
Ansatte
8 Bendik Fjeldstad
9 Endre Helland
 
Asker og Bærum 
10 Nils Martin Haugen (Kjetil A. Andersen) 
11 Jørgen Dyrhaug
12 Nina Dæhli
13 John Aleksander Haugan**
 
Aust-Agder 
14 Jan Fredrik Steine
15 Øystein Staupe**
16 Rune Midbøe
17 Even Karlsen
 
Follo 
18 Eskild Gausemel Berge**
19 Peik Næsje
20 Ida Hagen
21 Erik Larsen**
22 Andy Hyde (Olav Kopperud**)
  
Fredrikstad 
23 Gunnar Stromness-Andresen
24 Fredrik Ofstad Jensen**
25 Henrik Moum Grimstad**
26 x
 
Glåmdal  
27 Oddvar Mastad
28 Hanna Maria Mastad**

Grenland
29 Øyvind Danielsen
30 Siv-Helene Bjørnstad
31 Christina Eide**
32 Caroline Therese E. Hop**
33 Heidi Nafstad

Gudbrandsdal
34 Liv Else E. Brenden
35 Eli-Brit Ytterstad Holen
36 Oda Lagmandsveen**

Hedmark 
37 Roy Arild Rugsveen
38 May Løseth (Øystein Gonsholt)
39 Eivor Martinsen**
 
Helgeland
40 Monica Jacobsen Beiermann (Carina Berge)
41 x
   
Hordaland 
42 Hege Christin Olsen
43 Peter Frønsdal**
44 Fredrik A. Indrevik** (Christopher Kvalvåg)
45 Marianne Skulstad
46 Johan Fredrik Skarsten** (Miranda Veim**)
47 Gunnar H. Skjæveland
48 Cecilie O. Hanseth 
 
Hålogaland 
49 Lars Eirik Dahlberg Grotdal
50 Kristian Karlsen

Nedre Buskerud
51 Helge Jensen
52 Georg Njargel Smedhus
53 Helge Bakken
54 Oda Emilie Larsen**

Nord-Troms
53 x (Steinar Nordheim Storelv)
54 x

Nord-Trøndelag 
57 Inger E. Fjellhaug
58 Arnt Øvreness
  
Oslospeiderne
59 Mikkel Brekke**
60 Eirin Østensen**
61 Anette M. Londalen
62 Magnus Wardeberg**
63 Jon Arne Halvorsen**
64 Aurora Kobernus** (Anine Guldhaug**)

1.1 SPEIDERTINGETS REPRESENTANTER 2016
À jour 31.10.16 (Parentes rundt navnet betyr at vedkommende ikke møter, navn i kursiv er møtende 
vara, ** betyr at personen er under 26 år) 
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Romerike 
65 Morten Kolbu
66 Astrid Rossow
67 Kristin Hurthi
68 Tonje Otnes** 

Romsdal og Nordmøre
69 Synnøve Valle
70 Patrick Gule 
71 Kristoffer Nøstdal**
    
Ryvarden 
72 Jan Egil Midtskog
73 Espen Sørensen**
74 Jens Lindholm
75 Harald P. Aspelund (Gjertrud M. Aronsen)
 
Salten
76 Are Ingulfsvann 
77 Lise Karine Ljunggren Ringstad**
 
Sogn og Fjordane
78 Trine Ludvigsen Rygg**
79 Eirik Ulltang Birkeland**
80 Sigurd Hovden** 

Sunnmøre
81 Per Ove Sund 
82 Steinar Klokk
83 Kamilla Assev**
 
Sørlandet 
84 Bjarne Egil Abrahamsen
85 Marianne Nordlund
86 Tor Harald Staddeland
87 Trygve Grana (Britt Marie Hansen)
88 Siw M. Jensen**
89 Hilde N. Falkenhaug**
 
Sør-Trøndelag
90 Lise Brekken
91 Anders Sveen (Elisabeth Sveen)
92 Priska Hiller
93 Hallstein Hagaseth** 
 
Tele-Busk
94 Aud Elin Lybekk (Finn Øystein Heisholt)
95 Ingrid Helgesen**
 
Vesterlen
96 Eve Nordvall
97 Asbjørn Hogstad
98 Heidi Bratland**
99 Benedicte Pettersen**

100 Lars Meling Hultin
101 Torstein Hafsøe
102 Erik Hauge**
103 Tone Tunheim
104 Bjørn Sønneland Soltvedt
 
Vestfold 
105 Bjørn Arne Olsen (Alf Arne Kristoffersen)
106 Tina Malen Hansen
107 Jonas Fredriksen**
108 Karl Fredrik Honningsvåg** 
 
Vestoppland 
109 Bjørn Roger Jensen
110 Sigrid Evjen Fønhus
 
Østre Østfold 
111 x (Christian Solsvik Tefre)
112 Marie Nordby**
113 Andreas Kjellmann**
114 Øystein Bøhler
 
Øvre Buskerud
115 Ole Jørgen Førde
116 Bjørn Maribo
 
BK Blå Kors Speidere  
117 x (Yngve Andersson)
118 x (Eirik Bøe Rasmussen**)
 
FAS Frelsesarmeens speidere
119 Liv Berit Alvestad Tveito
120 Thomas Andre Tøgersen

FSK Frikirkens speiderkorps 
121 Fritjof Harald Strøm
122 Sebastian Husvik**
123 Nicolai Puntervold**

MS Metodistkirkens speiderkorps
124   Frank Botnevik
125   Atle Stokke
126   Oliver Schultzen**
 
MSK Misjonsforbundet Speiderkorps 
127 Haakon Magnus Rønnestad
128 Kjell Aaberg
129 Morten Vikse Rønnestad**
  
Speiderforum
130  Karoline Gullerud Solvik** 
131 Andreas Røste**

(Maren Paulsen**)
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Roverforum
132 Kristin Marie Berg**
133 Kim Andre By Stølan**

Representanter uten stemmerett
Generalsekretær 
134 Jens Andreas Egebak Morsø
  
Komite speiding
135 Dag Erling Austvik

Eiendomsstyret
136 Per Espen Larsen (Erik Bodahl-Johansen)

Leder av lovutvalget
137 Børre Gunnerud 

Ordstyrere
138 Solveig Schytz
139 Håvard Laache Otto

Leder av valgkomite
140 Lars Flateby

Revisor
141 (Norunn Byrkjeland)

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

1.2 VALG AV TELLEKORPS

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

1.3 VALG AV REFERENTER

Speiderstyrets innstilling:
Bodil Tærud Day, forbundskontoret
Ingrid Stene, forbundskontoret
Birgit H. Torsæter, forbundskontoret
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1.4 SPEIDERTINGETS FORRETNINGSORDEN 

1. Et lovlig innkalt møte i Speidertinget er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter 
som har møtt.
 
2. Hvis det gjøres endringer av de representanter som er innmeldt innen fastsatt frist, må dette gjøres 
før åpningen av møtet i Speidertinget.
 
Forandring gjøres skriftlig.
 
Må en representant forlate Speidertingets møte, kan en ny representant som fyller betingelsene gå 
inn på vedkommendes plass. Ved en slik endring skal det leveres skriftlig beskjed til ordstyrerne. 
Speidertinget skal avgjøre om representanten kan godkjennes. Endringer av representant under 
Speidertinget kan bare skje én gang for hver delegasjon.
 
3. Protokoll føres av valgte referenter. Den undertegnes av ordstyrerne, to valgte representanter og 
referentene.
 
4. Ingen representanter har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak av 
forslagsstiller.
 
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid.
 
Ordstyrerne har rett til å foreslå forkorting av taletiden og sette strek. Ordstyrerne har også rett til å 
heve strek igjen hvis forholdene skulle tilsi dette.
 
Forslagsstillere som ikke er representanter på møtet, gis mulighet for å presentere forslaget sitt og 
talerett når forslaget behandles.
 
5. Alle forslag må innleveres skriftlig til ordstyrerne via Speidertinget.no. Forslag som ikke er innlevert 
elektronisk, vil ikke bli behandlet av Speidertinget.

Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt.

Forslag til langtidsmål, arbeidsplan og henstillinger må innleveres skriftlig via Speidertinget.no senest 
lørdag kveld kl. 20.00.

Saker som ikke er på sakslisten, kan ikke fremmes. Rene redaksjonelle endringer i lovene, slik som 
paragrafnummerering, kan gjøres av Speidertinget uten at det er foreslått etter bestemmelsene i 
lovens § 2-5-3.
 
Åpenbare trykkfeil i lovforslag kan endres av Speidertinget før det voteres over forslaget.

6. Ved vedtak kreves normalt alminnelig flertall, unntatt der forbundets lover krever kvalifisert flertall.
 
Med alminnelig flertall menes:
Mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med.
 
Med kvalifisert flertall menes:
En på forhånd fastsatt del av det samlede antall avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med.
 
Voteringer kan foregå både elektronisk, ved akklamasjon, ved framvisning av stemmetegn og skriftlig. 
Ordstyrerne har rett til å velge best egnet avstemningsform i de enkelte sakene, også ved valg mellom 
kandidater.

http://Speidertinget.no
http://Speidertinget.no
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Alle valg foregår elektronisk eller skriftlig når det er mer enn en kandidat, eller når en av 
representantene forlanger det.

Kandidater er alle som er oppført på valgkomiteens liste over dem som har sagt seg villige til å motta 
valg.

For å bli valgt skal en kandidat ha mer enn halvdelen av de avgitte stemmer. Om nødvendig 
gjennomføres valg i flere omganger. Om ingen kandidater har fått mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, går den som har færrest stemmer ut før neste valgomgang. Ved stemmelikhet foretas 
omvalg. Om flere personer skal velges til samme verv, kan inntil to kandidater som har fått en stemme 
fra mer enn halvparten av representantene, velges i hver valgomgang. Hver representant kan da 
stemme på inntil to kandidater. Blanke stemmer teller ikke med.
 
7. I protokollen føres inn alle fremsatte forslag og de vedtak som er gjort, med antall avgitte stemmer 
for og imot. Ved valg føres antall stemmer i protokollen. Likeledes innføres i protokollen navnene på de 
representantene som har hatt ordet under de forskjellige sakene.
 
8. Speidertingets møte er åpent for tilhørere i den grad det er plass til det.
 
9. Speidertingets forretningsorden godkjennes ved åpning av hvert møte i Speidertinget, og gjelder 
inntil forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste møte i Speidertinget.
 
10. Under sak 9 «Åpent forum» presenteres forslag til henstillinger fra Speidertinget til Speiderstyret. 
Forslag til henstillinger må innleveres skriftlig via speidertinget.no senest lørdag kveld kl. 20.00. 
Forslag som ikke er innlevert elektronisk, vil ikke bli behandlet av Speidertinget.
 
Det voteres over alle slike forslag til henstillinger. Kun henstillinger som oppnår alminnelig flertall 
oversendes Speiderstyret. Alle fremsatte henstillinger med antall avgitte stemmer for og imot føres i 
protokollen.
 
Speiderstyrets innstilling:
Forretningsordenen vedtas.

1.5 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Lovforslag ble sendt ut til representantene 5.9. og øvrige sakspapirer ble sendt ut 7.10. Alle sakspapirer 
er tilgjengelige på speidertinget.no. 

Speiderstyrets innstilling:
Innkalling og saksliste godkjennes.

1.6 VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å 
UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
Speiderstyrets innstilling:
Helge Jensen, Nedre Buskerud krets
Karoline Gullerud Solvik, Speiderforum

http://speidertinget.no
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SAK 2 ÅRSMELDINGER FOR 2014 OG 2015
Årsmeldingene for 2014 og 2015 foreligger i heftet «Årsmelding for 2014 og 2015» og blir presentert  og 
debattert under ett på Speidertinget, og stemmes over hver for seg.

2.1 ÅRSMELDING FOR 2014
Speiderstyrets innstilling:
Årsmeldingen for 2014 godkjennes.

2.2 ÅRSMELDING FOR 2015
Speiderstyrets innstilling:
Årsmeldingen for 2015 godkjennes.

SAK 3 REGNSKAP FOR 2014 OG 2015

Regnskapene for 2014 og 2015 foreligger i heftet «Årsmelding for 2014 og 2015». Regnskapene blir 
presentert og debattert under ett på Speidertinget, og stemmes over hver for seg.

3.1 REGNSKAP FOR 2014
Speiderstyrets innstilling:
Regnskapet for 2014 godkjennes.

3.2 REGNSKAP FOR 2015
Speiderstyrets innstilling:
Regnskapet for 2015 godkjennes.
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INNLEDNING
Langtidsmålene og arbeidsplanen handler om veivalg for framtiden i Norges speiderforbund. 
Speidertinget 2014 vedtok visjon, langstidsmål og arbeidsplan 2015-2016. I sak 4.1, «Langtidsmål 
2015–2024», presenteres en justert versjon av langstidsmålene som ble vedtatt på Speidertinget 2014. 
Det er ett mål som er justert, og ett nytt mål som har kommet til. Disse er markert med gul bakgrunn. 
I sak 4.2 presenterer Speiderstyret «Forslag til Arbeidsplan 2017–2018» som er tiltak og satsinger som 
skal bidra til å nå langstidsmålene.

4.1 LANGTIDSMÅL 2015–2024
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 

potensiale 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.
• 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 ordinært speiderting i 
strategiperioden. 

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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4.2 ARBEIDSPLAN 2017–2018 
Arbeidsplanen konkretiserer hvordan vi skal jobbe for å oppfylle visjonen og langtidsmålene i den neste 
toårsperioden. Speiderstyret presenterer forslag til arbeidsplan som beskriver nasjonale tiltak som 
iverksettes av Speiderstyret, Komité speiding, forbundskontoret og andre komiteer, nettverk, utvalg og 
prosjektgrupper.

Det vil være behov for ytterligere tiltak og satsinger for at vi skal nå langtidsmålene, og Arbeidsplan 
2017–2018 beskriver de neste trinnene. Selv om vi har et høyt ambisjonsnivå, har vi begrensninger i 
både menneskelige og økonomiske ressurser. Speiderstyret har tatt høyde for de foreslåtte tiltakene 
i forslaget til budsjett, slik at de kan gjennomføres i perioden. Omfanget av enkelte tiltak vil være 
avhengige av ekstern økonomisk støtte fra myndigheter eller andre.

For at vi sammen skal oppfylle strategien, må alle ledd i organisasjonen trekke i samme retning. 
Utfordringene rundt omkring i speider-Norge er forskjellige i ulike kretser, korps og grupper. 
Speiderstyret mener at gruppene i hver krets kjenner situasjonen best lokalt, og derfor bør hver krets, 
korps og gruppe utarbeide sine egne arbeidsplaner som kan støtte opp om visjonen og langtidsmålene.
I arbeidet med Arbeidsplan 2017-2018 er det gjort en vurdering av forrige arbeidsplan. Noen av 
tiltakene er vurdert så viktige for organisasjonen at de videreføres. Andre tiltak er tatt ut, fordi de ble 
gjennomført i forrige periode, og noen nye tiltak er kommet inn. 

Speiderstyret inviterer Speidertinget til å komme med endringsforslag i form av tillegg til eller 
endringer i arbeidsplanen. Speiderstyret anbefaler at Speidertinget gir Speiderstyret fullmakt til å 
gjøre nødvendige justeringer og prioriteringer i arbeidsplanen i tiden fram til neste speiderting, ut fra 
tilgjengelige menneskelige og økonomiske ressurser.

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.
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• Gruppeliv – Vi vil legge til rette for at ressurspersoner med ulik fagkompetanse kan bistå 
grupper under reoppstart, vekst eller nedleggelse.

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

Hvert av forslagene inneholder følgende elementer:
• Navn på forslaget
• Hvem som fremmer forslaget
• Hvilken § og nåværende ordlyd
• Forslagets ordlyd
• Forslagsstillers begrunnelse
• Lovutvalgets uttalelse
• Speiderstyrets innstilling til vedtak på Speidertinget (Speiderstyret er etter lovene pålagt å gi 
   innstilling i alle saker som skal behandles av Speidertinget).
• Speiderstyrets begrunnelse

Se også fullstendig gjengivelse av nåværende lovtekster (vedtatt av Speidertinget 2014) på 
http://www.speiding.no/nyttig/?side=administrasjon.lover.

5.1 FORSLAG TIL ENDRINGER I GRUNNREGLENE
Alle forslagene til endringer i grunnreglene skal førstegangsbehandles i år.

5.1.1 GRUNNREGLENE EKSKLUSIV SPEIDERLØFTET

Endring av §§ 1-1 til 1-7 foreslått av Speiderstyret

Nåværende ordlyd i §§ 1-1 til 1-7:
«§ 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk Speidergutt-
Forbund og Norsk Speiderpikeforbund.

§ 1-2 Forbundet er åpent for gutter og jenter uten hensyn til religion, rase eller nasjonalitet. 
Medlemskapet er frivillig.

§ 1-3 Forbundet er tilsluttet de internasjonale speiderorganisasjonene The World Organization of 
the Scout Movement (WOSM) og The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 
Tilslutningen er organisert gjennom Speidernes fellesorganisasjon.

§ 1-4 Forbundet er selvstendig. Det er uavhengig av og støtter ikke noe politisk parti. Forbundet kan 
slutte samarbeidsavtale med andre organisasjoner.

§ 1-5 Forbundets mål

§ 1-5-1 Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt 
ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven.

http://www.speiding.no/nyttig/?side=administrasjon.lover.
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§ 1-5-2 Speiding er en internasjonal, ideell og religiøs bevegelse. Arbeidet baseres på religionen i det 
enkelte land. I Norge bygger speiderarbeidet på et kristent grunnlag.
Forbundet vil gi medlemmene forståelse for kristen tro og kristne grunnverdier, og gi den enkelte 
mulighet til å utvikle sin tro.

Medlemmer som tilhører et annet religionssamfunn enn det kristne, kan være speidere uten at den 
kristne del av målsettingen skal omfatte dem i større grad enn de selv og deres foresatte ønsker. 
Har alle medlemmene i en gruppe en slik tilknytning, legges deres religion til grunn for gruppens 
speiderarbeid.

§ 1-5-3 Forbundet vil gi medlemmene trening i demokrati, og søker å utvikle demokratiet innen 
organisasjonen, så vel som i samfunnet for øvrig. Forbundet søker å påvirke samfunnsutviklingen 
i samsvar med sitt ideologiske grunnlag og program. Speiderarbeidet skal gi den enkelte speider 
forståelse av samfunnets organer og struktur, og utvikle ansvar for det samfunn hun eller han lever i. 
Speiderarbeidet vil oppdra medlemmene til selvstendig vurdering, personlig engasjement og likestilling 
mellom mennesker.

§ 1-6 Speideridealene kommer til uttrykk gjennom speiderloven, speiderløftet, valgspråket 
og speiderbønnen. Speiderloven, speiderbønnen og valgspråket fastsettes av Speidernes 
fellesorganisasjon.

§ 1-7 Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet, som lyder:

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

eller

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

Forslaget til endring fra Speiderstyret lyder:
«§ 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.»

Forslagsstillers begrunnelse:
Speidertinget 2014 vedtok i sak 7.2 at Speiderstyret skulle oppnevne en bredt sammensatt gruppe 
som, gjennom en prosess som skulle involvere flest mulig, skulle utarbeide forslag som reviderer 
grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Foreslåtte endringer kommer fra arbeidsgruppas 
rapport.

Speiderstyret ønsker sammenheng mellom paragrafene, en tidsriktig tekst og tydelig beskrivelse av 
hva verdigrunnlaget er. 
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Det er derfor ryddet i eksisterende regelsett, både med hensyn til å skrive kort og konsist, og ved å 
bruke et enkelt språk. Dette gjør grunnreglene oversiktlige og enklere å forstå, noe Speiderstyret 
mener er særlig viktig ettersom NSF er en barne- og ungdomsorganisasjon.

§ 1-1 er overflødig hvis tittelen fastsetter navnet til organisasjonen og forkortelsen. Ved å tilføye «for 
Norges speiderforbund (NSF)» blir navn og forkortelsen definert i overskriften og trenger ikke å bli 
spesifisert i en egen paragraf som dagens § 1-1. «..., hvori er opptatt Norsk Speidergutt Forbund og 
Norsk Speiderpikeforbund» er et historisk faktum som var viktig da NSF ble grunnlagt. Grunnreglene 
skal gjenspeile dagens organisasjon og det er derfor valgt å sløyfe bisetningen.
Istedenfor å liste opp grupperinger forbundet er åpent for, skrives det slik at det faktisk er åpent for 
alle som slutter seg til verdigrunnlaget. «Medlemskapet er frivillig» fra dagens §1-2 ble innebygd i 
setningen.

Tidligere ble uttrykket «speideridealene» brukt uten å spesifisere hva de er. Speiderbønnen er fjernet 
fra verdigrunnlaget fordi den har et sterkt kristent preg og kan derfor være ekskluderende for noen 
medlemmer. Speiderbønnen kan fortsatt brukes av de gruppene som ønsker det. 

Lovutvalgets kommentarer:
Til §§ 1-4 og 1-5: I lys av at verdigrunnlaget som angitt i §1-4 legger føringer på øvrige materielle 
regler, kan det fremstå som motstrid mellom erklæringen i § 1-5 om at NSF er selvstendig og det 
faktum at Spf fastsetter loven og valgspråket, som danner grunnlaget for nevnte verdigrunnlag. Denne 
tilsynelatende motstriden eksisterer imidlertid også i gjeldende bestemmelser. Lovutvalget vurderer 
det derfor slik at Speiderstyret ikke påvirker rettstilstanden i dette henseende, men representerer 
en strukturell forbedring. Lovutvalget vurderer likevel at endringen som Speiderstyret foreslår kan 
vedtas slik den nå foreligger. For å unngå denne tilsynelatende motstriden, foreslår lovutvalget at det i 
fremtiden vedtas en bestemmelse om å innføre krav om at Speidertinget ratifiserer endringer fastsatt 
av Spf.

Til §1-4: I lys av at speiderbønnen ikke lenger inngår i verdigrunnlaget og ellers ikke nevnes i NSFs 
lover og regler, synes det ikke strengt nødvendig å angi at Spf fastsetter speiderbønnen.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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5.1.2 SPEIDERLØFTET

Det er foreslått fire alternativer til nytt speiderløfte i nåværende § 1-7. I sak 5.1.1. er ordlyden på 
speiderløftet foreslått flyttet til ny § 1-3.

Nåværende ordlyd i § 1-7:
«§ 1-7 Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge
speiderløftet, som lyder:

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

eller

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

Lovutvalgets kommentarer:
Før endringen vedtas må en forsikre seg om at forslaget ikke er i strid med føringer med hensyn til 
utformingen av speiderløftet gitt av WOSM eller WAGGGS. 

Endring av § 1-7 foreslått av Speiderstyret, alternativ 1.

Forslag til ny ordlyd:
«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.

Speiderstyrets begrunnelse:
Speidertinget 2014 vedtok i sak 7.2 å sette ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag som 
reviderer grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Etter to høringsrunder satt arbeidsgruppen 
igjen med tre forslag til nytt speiderløfte. Dette er ett av dem.

Speiderstyret vektlegger at speiderløftet kan inkludere alle og at det bygger tydelig opp under Norges 
speiderforbunds formål. Å utvikle mennesker til selvstendighet og ta aktivt ansvar i samfunnet krever 
refleksjon om hva det vil si å være menneske i samfunnet. Å søke sitt livssyn innebærer å utvikle sin 
oppfatning om hvordan man får kunnskap om verden, hvordan man bør leve, om menneskeverd og 
oppfatninger om hva som er riktig og galt, godt og ondt. Livssyn dekker på denne måten både religiøse 
og sekulære aspekter ved menneskets søken etter mening med livet. Ved dette forslaget til ny § 1-3 
knyttes speiderløftet dermed tydelig til forbundets formål.

Et speiderløfte med tre deler har lang tradisjon i NSF, og knyttes ofte mot symbolikken i 
speiderhilsenen. Dette forslaget dekker både den åndelige dimensjonen, god-tørn og omtanke for 
andre, og levereglene som speiderloven beskriver.
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Endring av § 1-7 foreslått av Speiderstyret, alternativ 2.

Forslag til ny ordlyd:
«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.

Speiderstyrets begrunnelse:
Speidertinget 2014 vedtok i sak 7.2 å sette ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag som 
reviderer grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Etter to høringsrunder satt arbeidsgruppen 
igjen med tre forslag til nytt speiderløfte. Dette er ett av dem, og det som arbeidsgruppen anbefalte.

Styret ønsker å gi tinget mulighet til å vurdere dette alternativet og legger det derfor fram til votering, 
til tross for at styret ikke innstiller på dette forslaget.

Endring av § 1-7 foreslått av Speiderstyret, alternativ 3. Forslaget sammenfaller med innsendt 
forslag fra Marit Carlsen, Follo krets.

Forslag til ny ordlyd:
«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.

Speiderstyret begrunnelse:
Speidertinget 2014 vedtok i sak 7.2 å sette ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag som 
reviderer grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Etter to høringsrunder satt arbeidsgruppen 
igjen med tre forslag til nytt speiderløfte. Dette er ett av dem.

Styret ønsker å gi tinget mulighet til å vurdere dette alternativet og legger det derfor fram til votering, 
til tross for at styret ikke innstiller på dette forslaget.
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Endring av § 1-7 foreslått av Eskild Gausemel Berge, Follo krets, alternativ 4.

Forslag til ny ordlyd:
«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.»

Forslagsstillers begrunnelse:
Jeg mener komiteens innstilling har religiøse undertoner, noe det er på tide at den sentrale 
speiderbevegelsen kvitter seg med for å kunne styrke sin posisjon og omdømme.

Jeg mener friluftsliv burde stå i sentrum for speidingen. Derfor har jeg tatt inn «ta vare på naturen». 
Det låter bedre med tre lovnader, enn to.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.

Speiderstyret begrunnelse:
Speiderstyret mener speiderløftet bør inneha elementer som bygger opp under formålet vårt. Friluftsliv 
er en del av speidermetoden. Speiderstyret mener løftet heller bør inneholde våre verdier og vårt 
formål, fremfor en metode. Naturvern er kun en mindre del av speidingens samfunnsoppdrag, og vi 
ønsker at speiderløftet skal representere større deler av vårt formål, som er å utvikle mennesker til 
selvstendighet og ta aktivt ansvar i samfunnet.
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5.2 FORSLAG TIL ENDRINGER I LOVENE 

5.2.1 NORGES SPEIDERFORBUND OG GRUPPE

Det er to ulike forslag til endringer av §§ 2-1 og 2-2, ett fra kretsstyret i Vesterlen krets og ett fra 
Speiderstyret.

Nåværende ordlyd:
«2-1 Norges speiderforbund
§ 2-1-1 Forbundet er bygget opp med organisasjonsleddene gruppe, krets, korps og forbund.
Alle grupper skal være tilknyttet en krets. Gruppene kan også være tilknyttet et korps.

2-2 Gruppe
§ 2-2-1 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 som fyller kravene i §§ 3-2-1 til 3-2-5 til å inneha 
tillitsverv.

§ 2-2-2 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.

§ 2-2-3 Gruppetingets årsmøte skal behandle:

1 Konstituering av gruppetinget:
a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen
b) godkjenning av innkalling
c) godkjenning av sakliste
d) godkjenning av forretningsorden

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

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

§ 2-2-4 Gruppeledelsen består av gruppeleder og eventuelt en eller flere gruppeassistenter.

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

Gruppens representanter til kretstinget velges for ett år om gangen.
Regnskapsfører og revisor velges for ett år om gangen.

§ 2-2-5 Gruppetingets møter ledes av valgt ordstyrer. Det føres protokoll for gruppetingets møter.

§ 2-2-6 Gruppen består av en eller flere av følgende arbeidsenheter:
• beverkoloni
• småspeiderflokk
• stifinner- og vandrertropp, eller speidertropp
• roverlag.

§ 2-2-7 Opprettelse av nye grupper skal godkjennes av Speiderstyret. Speiderstyret kan tilbakekalle 
godkjenning av grupper som ikke har medlemmer som har betalt pliktig kontingent ett år etter forfall.
Hvis en gruppe ikke har hatt medlemmer i arbeidsenhetene de siste tre årene, kan Speiderstyret i 
samråd med korps- og/eller kretsstyret oppløse gruppen.

§ 2-2-8 Gruppeledelsen leder gruppens arbeid og representerer gruppen utad. Den har det daglige 
ansvaret for gruppens administrasjon og virksomhet, sørger for et godt samarbeid mellom gruppens 
arbeidsenheter og ivaretar kontakten med foreldre og foresatte, så vel som med krets og forbund.
Gruppeledelsen arbeider for en best mulig ledersituasjon i gruppen og dens arbeidsenheter. Den 
oppnevner ledere og assistenter i alle gruppens arbeidsenheter, med unntak av roverlag.
Gruppeledelsen skal opprettholde et godt forhold til lokale myndigheter, lokalsamfunn og andre 
organisasjoner i sitt nærområde.

§ 2-2-9 Arbeidsenhetene ledes av godkjente ledere og assistenter.

§ 2-2-10 I enhver speidertropp eller stifinner- og vandrertropp skal et ting sammensatt av troppens 
ledere og patruljeførere, og eventuelt også patruljeassistenter, ta del i viktige avgjørelser.

§ 2-2-11 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.»

Endring av §§ 2-1-1 til 2-2-5, 2-2-7 og 2-2-10 foreslått av kretsstyret i Vesterlen krets.

Forslaget lyder:
«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.



Speidertinget 2016 • SAK 5: Endringer i grunnregler, lover og retningslinjer25

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.

Forslagsstillers begrunnelse:
Forslaget er gjort med bakgrunn i rapporten fra Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur.

Vi foreslår at det opprettes en definisjon av Nettverk. Nettverk kan opprettes for å ivareta 
speidergruppers og speidermedlemmers spesielle satsing eller interesse. Nettverk skal få sitt formål 
godkjent av Speiderstyret/kretsstyret. Speiderstyret/kretsstyret oppnevner leder for nettverket. 
Nettverket velger selv sitt styre. Nettverket skal levere årsrapport og regnskap (hvis egen økonomi) til 
forbundskontoret på lik linje som speidergrupper. Nettverk kan være registrert i Brønnøysund og ha 
egen bankkonto.

- Beredskapsgrupper omdefineres til nettverk (for medlemmer - gruppene legges ned - nettverk i 
   hvert politidistrikt og nasjonalt).
- Korps omdefineres til nettverk (for grupper)
- Dagens sjøspeidersamarbeidet omdefineres til nettverk (for grupper)
- Skogvokterne omdefineres til Nettverk (for medlemmer - gruppen legges ned - nasjonalt 
   nettverk)

Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur anbefaler:

5.2.1: Det fremmes lovforslag til speidertinget med definisjon på hva en speidergruppe
er. Samtidig gjennomgås virkemiddelapparatet for nedlegging av speidergrupper.
5.2.2: Det fremmes lovforslag til speidertinget om å gi gruppestyret en mer fremtredende funksjon i 
styringen av speidergruppene, for å øke demokratiet i gruppene.
5.2.4 Det fremmes lovforslag der formålet er å tydeliggjøre kasserer og revisors rolle i 
speidergruppene, og hvem som skal inneha disse vervene. Det må sikres at forslaget harmonerer med 
offentlige regelverk.

Vi foreslår derfor at vi tydeligere definerer hva en speidergruppe er og hvordan den organiseres - gitt 
etter de normer som er i dagens samfunn: 

- Styret kalt gruppeledelse består av styreleder/gruppeleder og minst 2 eller 3 styremedlemmer/
   gruppeassistenter. 
- En aktiv speidergruppe har minst 8 speidere (2 patruljer) i en arbeidsenhet (bever/flokk/tropp 
   eller roverlag) og minst 3-4 over 18 år i et styret
- En gruppe som ikke har 8 speidere eller minst 4 i styre er under oppbygging eller passive gruppe. 
   Grupper som er under oppbygging eller er passive i mer enn 3 år legges automatisk ned.
- Speiderstyret gis i fullmakt å legge ned speidergrupper som ikke driver etter NSFs lover, regler 
   og målsetting
- Grupper som er under oppbygging eller er passive har ikke stemmerett på kretsting og 
   speiderting.
- Alle grupper skal være tilknyttet Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret. Gruppene skal 
   kun ha bankkonti knyttet mot organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.
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Lovutvalgets kommentarer:
Forslaget er i stor grad konsumert av Speiderstyrets forslag, som fremstår som vesentlig bedre hva 
angår lovteknikk og struktur. Forslagene mht. nettverk og korps og tilknytningen til disse fremstår ikke 
som gjennomarbeidet. 

Kravene til aktivitet i arbeidsenheter og angivelsene av disse fremstår som overdrevent formalistisk og 
rigid, og vil kunne by på utfordring å praktisere. 

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.

Speiderstyrets begrunnelse:
Speiderstyret ser at forslaget har store og omfattende konsekvenser for speidergrupper, kretser 
og korps. Disse er ennå ikke tilstrekkelig utredet eller godt nok belyst. Dette gjelder blant annet 
økonomiske konsekvenser for korps og forbund.

Speiderstyret mener at forslaget omfatter for store endringer i en tidlig fase i gjennomgangen av 
organisasjonsstrukturen.

Endring av § 2-2 foreslått av Speiderstyret.

Forslaget lyder:
«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.
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§ 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

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.»
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Forslagsstillers begrunnelse:
Speiderstyret fremmer i tråd med anbefalingene i rapporten til Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur 
forslag om definisjon på en gruppe, gruppestyrets funksjon og avklaring vedrørende regnskapsførers 
og revisors rolle.
Den foreslåtte definisjonen på en gruppe skal forstås som en minimumsdefinisjon. Minimumsantallet 
på fem medlemmer under 26 år henger sammen med minstekravet for å være et tellende lokallag i 
offentlige støtteordninger.

Gruppens bankkonto og eiendommer skal være knyttet mot Brønnøysundregisteret og 
Frivillighetsregisteret for å sikre at speidergruppene oppfyller offentlige krav, og øke speidergruppenes 
mulighet for å søke ekstern økonomisk støtte.

Det ønskes en sammenhengende og logisk rekkefølge i paragrafene som omhandler gruppe. Derfor 
foreslås dagens §§ 2-2-6 og 2-2-7 trukket fram og justert.

Lovutvalgets kommentarer: 
Dersom det skal gjøres endringer med det formål å bringe organiseringen av gruppen i mer 
formaliserte former, mener lovutvalget at reglene kunne vært forbedret ytterligere. Lovutvalget mener 
likevel at Speiderstyrets forslag representerer en forbedring i forhold til eksisterende regelverk, og kan 
derfor anbefales.

Regelen om revisor («egen juridiske enhet») er uklar. Menes det at revisor ikke kan være medlem av 
speidergruppen? I så fall anser Lovutvalget dette som i tråd med alminnelige habilitetsprinsipper, men 
formuleringen bør endres på neste speiderting.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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5.2.2 KRETS

Det er to forslag til endringer i § 2-3 som omhandler krets, ett fra kretsstyret i Vesterlen krets og ett fra 
Speiderstyret.

Nåværende ordlyd:
«2-3 Krets
§ 2-3-1 Forbundet er administrativt delt opp i geografiske områder kalt kretser.
Kretsgrensene fastsettes av Speiderstyret i samråd med de berørte kretsene.

§ 2-3-2 Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte 
representanter for gruppene.

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

Minst 1/3 av gruppens 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:
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) 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, visekretsleder og styremedlemmer velges for to år. Kretstinget bestemmer om hele 
styret skal velges samtidig for to år, eller om halvparten av styret er på valg hvert år.

Medlemmer til valgkomite velges for to år og revisor velges for ett år.

For speiderrepresentanter og roverrepresentanter med vararepresentanter til 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 og 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 Norges speiderforbund 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 og inntil åtte medlemmer. Kretstinget avgjør hvordan styret 
skal organiseres, og om det skal velges varamedlemmer.

§ 2-3-8 Kretsstyret innkalles med minst en ukes varsel av kretsleder, eller når minst 1/3 av styrets 
medlemmer krever det.

§ 2-3-9 Kretsstyret står for den daglige ledelsen av kretsen.

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

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

Kretsstyrets oppgaver:
• Å fremme Norges speiderforbunds mål i eget område.
• Å holde jevnlig kontakt med den enkelte speidergruppe og gi relevant støtte, råd og 

oppmuntring i det løpende arbeidet, herunder oppstart av nye grupper.
• Utvikle og formidle programtilbud og arrangementer der speidingens helhet, metoder og mål 

blir ivaretatt.
• Gi tilbud om ledertrening og lederutvikling, herunder Norges speiderforbunds grunntrening, 

trening av førerpatruljer og opplæring i bruk av treningsprogrammet.
• Planlegge og lede den daglige drift av kretsen, herunder kretsens eiendeler og økonomi. Påse 

at forbundets lover og retningslinjer etterfølges av kretsen og kretsens medlemmer, samt 
følge opp kretstingets beslutninger.

• Være Norges speiderforbunds politiske ledd i kretsen, og spesielt opprettholde et godt forhold 
til myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner.
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Endring av §§ 2-3-2 til 2-3-5 og 2-3-7 foreslått av kretsstyret i Vesterlen krets

Forslaget lyder:
«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

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.
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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.»

Forslagsstillers begrunnelse:
Forslaget er gjort med bakgrunn i rapporten fra Arbeidsgruppe organisasjonsstruktur.

Arbeidsgruppen anbefaler:
5.6.2: Det fremmes lovforslag om grupperepresentasjon til Speidertinget. Aktive speidergrupper som er 
rapporterende og tellende lokalledd gis to delegater hver, hvor en av de to delegatene må være under 
26 år. Det regionale leddet gis en representant hver med tale- og forslagsrett.
5.6.3: I tråd med anbefaling 5.6.2 må gjennomføringen av speidertinget endres i tråd med 
sammensetningen. Det nedsettes en prosjektgruppe som ser på og leverer forslag til styrking 
forbundets demokratiarbeid og hvordan speidertinget kan bli en demokratileir.
5.6.4: Speider- og roverforum avvikles når speidertingets sammensetning endres til
fordel for grupperepresentasjon.

Vi foreslår derfor at det innføres grupperepresentasjon på krets- og speiderting. Gruppetinget velger 
2 representanter m/vara til krets- og speiderting for 1 år. Minst 1 av disse representantene skal være 
under 25 år når de velges. Grupper med over 100 medlemmer kan ha 2 representanter under 25 år 
(totalt 3 representanter). Speider- og Roverforum legges ned som en demokratiarena og flyttes inn i 
krets- og speiderting. På krets- og speiderting har organets styret stemmerett, samt leder (eller vara 
valgt av styret) i nettverk opprettet av organet.

Per 31.12.14 var det 
361 grupper i NSF med minst 8 medlemmer under 25 år
374 grupper med minst 5 medlemmer under 25 år
78 grupper med mindre enn 5 medlemmer
29 grupper over 100 medlemmer

Ved begrensning på 8 medlemmer blir det totalt 361 x 2 representanter + 29 ekstrarepresentanter fra 
de gruppene som har over 100 medlemmer = 751 representanter (hvis alle møter).
I dag er det ca. 250 som samles på Speider- og Roverforum og speiderting som representanter.

Lovutvalgets kommentarer:
Det kan argumenteres for at lik representasjon for alle grupper, uavhengig av størrelse, fremstår som 
udemokratisk. 

Reduksjon av antall representanter til kretsting medfører at deltakelse på kretsting for yngre 
medlemmer kun i begrenset grad kan brukes som opplæring i organisasjonsdemokrati.

De generelle merknadene til Speiderstyrets forslag, inntatt nedenfor, gjelder også for Vesterlen krets’ 
forslag. 

Lovutvalget slutter seg ellers til Speiderstyrets vurdering inntatt nedenfor.
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Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.

Speiderstyret begrunnelse:
Speiderstyret ser at forslaget har store og omfattende konsekvenser for speidergrupper, kretser 
og korps. Disse er ennå ikke tilstrekkelig utredet eller godt nok belyst. Dette gjelder blant annet 
økonomiske konsekvenser for korps og forbund.

Speiderstyret mener at forslaget omfatter for store endringer i en tidlig fase i gjennomgangen av 
organisasjonsstrukturen.

Endring av §§ 2-3-5 til 2-3-9 foreslått av Speiderstyret.

Forslaget lyder:
«§ 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:
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 
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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.

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.
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• 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.»

Lovutvalgets kommentarer:
Regelen om revisor («for egen juridiske enhet») er uklar. Menes det at revisor ikke kan være medlem 
av kretsen? I så fall anser Lovutvalget dette som i tråd med alminnelige habilitetsprinsipper, men 
formuleringen bør endres.

I likhet med bestemmelsene om gruppen, bør bestemmelsen om kretsen angi kretsens juridiske 
stilling. 

Som nevnt ovenfor, er hva som er tillitsvalgt uklart og kravene for å være tillitsvalgt er enda mere 
uklare jf forslaget § 2-3-5 fjerde ledd.  

I pkt. 2-3-9 burde det vært presisert om man med «kretsen» sikter til kretsstyret eller kretstinget.

Lovutvalget kan likevel støtte forslaget, men anbefaler at de påpekte uklarheter rettes opp ved neste 
korsvei.

Dersom Speiderstyrets forslag til endringer i kapittel 2-2 vedtas vil krysshenvisningen i § 2-3-2 bli feil, 
og må rettes til §2-2-4. Dette er en redaksjonell endring som må være kurant å foreta selv om den ikke 
fremgikk av utkastet som ble sendt ut 2 mnd. før Speidertinget.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.

Speiderstyrets begrunnelse:
Speiderstyret ser at gruppene ønsker mer støtte og oppfølging.

Speiderstyret ønsker å ta hensyn til at frivilligheten er i endring. Styret foreslår derfor at funksjonstiden 
for styremedlemmer kan endres til ett år.

Speiderstyret ønsker å presisere at det faktisk skal velges et kretsstyre bestående av kretsleder, 
visekretsleder, og styremedlemmer. Tidligere formuleringer kunne tolkes som at det kun måtte velges 
kretsleder.

Speiderstyret ønsker å presisere hvem som er møteleder på kretsstyrets møter, og at det føres 
protokoll fra møtene. Dette samsvarer med ordlyden i forslaget til ny § 2-2-9.

Kretsenes primære oppgave er å støtte gruppene i deres arbeid, legge til rette for ledertrening, felles 
møteplasser og at speidingen i kretsen foregår etter forbundets formål og retningslinjer.
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5.2.3 KORPS/NETTVERK

Endring av § 2-4 foreslått av kretsstyret i Vesterlen krets.

Nåværende ordlyd:
«2-4 Korps

§ 2-4-1 Speiderarbeid som drives med tilknytning til et kirke- eller religionssamfunn, eller en annen 
organisasjon, kan organiseres som et korps, og tilsluttes forbundet.
Grupper som er tilknyttet et korps skal også være tilknyttet en krets.

§ 2-4-2 Tilslutning for korps skjer gjennom en særskilt avtale som skal godkjennes av Speidertinget. 
Avtalen kan gi korpset tillatelse til å ha regler som innebærer tillegg til eller unntak fra forbundets 
lover og retningslinjer.

§ 2-4-3 Når medlemstall eller andre forhold tilsier at korps ikke bør dannes, kan det inngås avtale om 
at speiderarbeid med tilknytning til et kirke- eller religionssamfunn, eller en annen organisasjon, skal 
kunne drives som gruppe.

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

Korpstinget velger korpsstyre og representanter til Speidertinget.

§ 2-4-5 Korpsstyret skal:
a) arbeide for å fremme Norges speiderforbunds mål i sine medlemsgrupper, og for å fremme
speidingen innenfor det kirke- eller religionssamfunn, eller den organisasjonen, det er tilknyttet,
b) godkjenne ledere i korpsets grupper og i korpset i tråd med forbundets og korpsets 
bestemmelser,
c) være bindeledd mellom forbundet og korpsets medlemmer.»

Forslag til endring fra kretsstyret i Vesterlen krets lyder:
«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).»

Forslagsstillers begrunnelse:
Forslaget er gjort med bakgrunn i rapporten fra Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur.

Vi foreslår at det opprettes en definisjon på Nettverk. Nettverk kan opprettes for å ivareta 
speidergrupper og speidermedlemmers spesielle satsing eller interesse. Nettverk skal få sitt formål 
godkjent av Speiderstyret/kretsstyret. Speiderstyret/kretsstyret oppnevner leder for nettverket. 
Nettverket velger selv sitt styre. Nettverket skal levere årsrapport og regnskap (hvis egen økonomi) til 
forbundskontoret på lik linje som Speidergrupper. Nettverk kan være registrert i Brønnøysund og ha 
egen bankkonto.

- Beredskapsgrupper omdefineres til nettverk (for medlemmer - gruppene legges ned - nettverk i 
   hvert politidistrikt og nasjonalt)
- Korps omdefineres til nettverk (for grupper)
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- Dagens sjøspeidersamarbeid omdefineres til nettverk (for grupper)
- Skogvokterne omdefineres til nettverk (for medlemmer - gruppen legges ned - nasjonalt 
   nettverk)

Lovutvalgets kommentarer:
Lovutvalget anerkjenner at det kan være et behov for å klargjøre den organisatoriske stillingen til 
særskilte interesser, men forslaget gir ingen tilfredsstillende regulering. Dersom nettverk skal 
reguleres og opptre som egne juridiske personer utad og ha egen økonomi og være registrert i 
Frivillighetsregisteret, bør det vurderes å innta regulering av nettverk tilsvarende det en finner for 
grupper og/eller kretser. Forslaget er derfor ikke tilstrekkelig gjennomarbeidet og bidrar i liten grad til 
avklaring. 

Videre kan det stilles spørsmål ved om det er hensiktsmessig å samle så forskjellige 
interessefellesskap som beredskapsgrupper, religiøse grupperinger og nettverk for sjøspeidere under 
en fellesbetegnelse som «nettverk» når behovet for organisasjonsform vil kunne være meget ulikt. 

Lovutvalget slutter seg ellers til Speiderstyrets merknader inntatt nedenfor. 

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.

Speiderstyret begrunnelse:
Speiderstyret ser at forslaget har store og omfattende konsekvenser for speidergrupper, kretser 
og korps. Disse er ennå ikke tilstrekkelig utredet eller godt nok belyst. Dette gjelder blant annet 
økonomiske konsekvenser for korps og forbund.

Speiderstyret mener at forslaget omfatter for store endringer i en tidlig fase i gjennomgangen av 
organisasjonsstrukturen.
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5.2.4 FORBUND

Endring av §§ 2-5-1 til 2-5-3 og 2-5-7 foreslått av kretsstyret i Vesterlen krets.

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

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

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

Kretsenes og korpsenes representanter:

For kretser/korps som kan velge 2 eller flere representanter, skal minst 1/3 av representantene være 
25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret Speidertinget møtes. Dersom kretsen/korpset ikke 
har slik(e) representant(er) mister kretsen/korpset denne/disse stemmen(e).

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

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

Medlemstallet regnes etter siste årsmelding.

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

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

§ 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 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:

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
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b) regnskap og revisjonsberetning for hvert av de to foregående årene
c) lovforslag
d) godkjenning av korpsavtaler
e) innsendte saker og saker fremmet av Speiderstyret
f) arbeidsplan for de to påfølgende årene
g) budsjett for hvert av de to påfølgende årene, samt fastsettelse av kontingent

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

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.

[…]

§ 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 korpsene.
• å holde løpende kontakt med den enkelte krets og korps, og gi støtte og praktisk hjelp i det 

løpende arbeidet
• å gjennomføre aktiviteter som støtter arbeidet i gruppene, korpsene og kretsene
• 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.
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• 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.»

Forslag til endring fra kretsstyret i Vesterlen krets lyder:
«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).

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
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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.

[…]

§ 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.
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• 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.»

Forslagsstillers begrunnelse:
Forslaget er gjort med bakgrunn i rapporten fra Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur.

Lovutvalgets kommentarer:
Lovutvalget slutter seg til Speiderstyrets vurdering inntatt nedenfor. 

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.

Speiderstyret begrunnelse:
Speiderstyret ser at forslaget har store og omfattende konsekvenser for speidergrupper, kretser 
og korps. Disse er ennå ikke tilstrekkelig utredet eller godt nok belyst. Dette gjelder blant annet 
økonomiske konsekvenser for korps og forbund.

Speiderstyret mener at forslaget omfatter for store endringer i en tidlig fase i gjennomgangen av 
organisasjonsstrukturen.
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5.2.5. SPEIDERTINGETS SAMMENSETNING

Endring av § 2-5-1 foreslått av Speiderstyret.

Nåværende ordlyd:
«Speidertinget er forbundets øverste myndighet.

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

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

Kretsenes og korpsenes representanter:
For kretser/korps som kan velge 2 eller flere representanter, skal minst 1/3 av representantene være 
25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret Speidertinget møtes. Dersom kretsen/korpset ikke 
har slik(e) representant(er) mister kretsen/korpset denne/disse stemmen(e).

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

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

Medlemstallet regnes etter siste årsmelding.

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

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

Forslag til endring fra Speiderstyret lyder:
«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.
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Valgkomiteen, lovutvalget og revisor har møte- og talerett ved behandling av relevante saker.»

Endringene får konsekvens for følgende paragrafer, som også foreslås endret:
Foreslått 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»

Foreslått endring i § 2-3-4, pkt. 3:
Nåværende kulepunkt c) strykes.

Lovutvalgets kommentarer:
Lovutvalget slutter seg til Speiderstyrets kommentar nedenfor. Det bør imidlertid vurderes om det er 
tilstrekkelig demokratisk at samtlige grupper får samme representasjon, uavhengig av størrelse. Man 
kunne f.eks. tenkt seg en «sperregrense», f.eks. ved 10 medlemmer i gruppen, samt en ekstra delegat 
pr. påbegynte 50 medlemmer.

Forslagsstillers begrunnelse:
I arbeidet med organisasjonsstruktur har det hele tiden vært framholdt at vår organisasjon må bygges 
slik at det støtter gruppene på best mulig måte. Det er gruppene som utgjør speiderbevegelsen i 
Norge, mens øvrige enheter i vårt forbund er til for å støtte opp om gruppenes arbeid. Dette gjelder 
også det nasjonale nivået. Derfor mener Speiderstyret også at det er riktig å gi speidergruppene 
mer innflytelse på utviklingen av Norges speiderforbund ved å gi gruppene direkte representasjon i 
Speidertinget. De fleste speiderforbund i Norden har hatt ulike modeller for grupperepresentasjon i 
flere år.

Speiderstyret mener dette er å ta gruppene på alvor – med å legge om til at flertallet av delegatene 
til Speidertinget blir valgt fra gruppetinget. Med grupperepresentasjon vil speidergruppene ha større 
medbestemmelse og eierskap på NSFs veivalg for videre utvikling.

En betingelse for forslaget er at Speidertingets gjennomføring endres. Grupperepresentasjon vil 
gi en annerledes og bredere sammensetning av Speidertinget. Med et større speiderting må også 
arbeidsform og prosesser i speidertinget endres, men basert på erfaringene fra våre søsterforbund 
i Norden gir det også en rekke synergieffekter – større og bredere demokratisk engasjement, åpne 
beslutningsprosesser, og kortere kommunikasjonsveier mellom gruppene og forbundet.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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5.2.6. FRIST FOR INNSENDING AV FORSLAG

Endring av §§ 2-5-2 og 2-5-3 foreslått av Speiderstyret.

Nåværende ordlyd i § 2-5-2 og §2-5-3, siste avsnitt:
«§ 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 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 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.»

Forslaget til ordlyd i § 2-5-2 og § 2-5-3, siste avsnitt lyder:
«§ 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.»

Forslagsstillers begrunnelse:
Speiderstyret opplever at dagens innsendingsfrist for lovsaker er uhensiktsmessig tidlig. I en digital 
verden ser vi at styret ikke behøver seks måneder på å behandle innkomne forslag. Vi ser også 
at flere kretser starter gode diskusjoner på kretstinget som de ikke rekker å utarbeide som en 
gjennomarbeidet sak til Speidertinget før fristen har gått ut. Vi ser også at flere ikke klarer å skille 
mellom de ulike innsendingsfristene. 

Til tross for at styret ønsker å korte ned fristen, vet vi at behandling av lovforslagene tar tid, da det 
må kontrolleres med lovforslaget at vedtektsendringene ikke gir motstridende paragrafer. Det forslås 
derfor at utsendelsen av lovsakene utsettes, slik at de sendes ut sammen med øvrige sakspapirer. 
Dette gir fire måneder kortere behandlingstid for styret, og en forenkling av datoer Speidertingets 
medlemmer må forholde seg til.

Lovutvalgets kommentarer:
Utfordringene med hensyn til en grundig vurdering av lovforslag i forbindelse med herværende 
lovforslag, der både lovutvalgets og Speiderstyrets vurdering er påkrevet, har vist at det vil kunne bli 
meget utfordrende å gi lovforslag en grundig behandling dersom forlaget vedtas. Lovutvalget kan ikke 
tilrå at forslaget vedtas. 

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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5.2.7. VARA TIL SPEIDERSTYRET

Endring av § 2-5-4 foreslått av Speiderstyret.

Nåværende ordlyd i § 2-5-4, første avsnitt:

«Forberedes av valgkomité:
• Speidersjef, visespeidersjef og fem medlemmer til Speiderstyret for to år.
• Ett medlem av lovutvalget for seks år.
• Ett medlem av klagenemnda for seks år.
• Fire delegater til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon for to år.

Forslaget til ordlyd i § 2-5-4, første avsnitt lyder:

«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.

Forslagsstillers begrunnelse:
Speiderforbundet fronter aktivt ungt lederskap. Speiderstyret vil derfor tilrettelegge for at unge 
mennesker skal kunne fylle posisjoner med ansvar i vår organisasjon. Vi ser imidlertid at flere unge 
vegrer seg for å ta på seg oppgaver og roller fordi de er i en livssituasjon der det er vanskelig å se flere 
år framover.

Vi har blant annet opplevd at yngre styremedlemmer har hatt perioder hvor de har vært borte i 
forbindelse med jobb eller studier. Slike situasjoner har vi som styre forståelse for. Vi har også sett 
at andre styremedlemmer kan komme i samme situasjon med endringer i dagens arbeidsmarked. 
Vi ønsker imidlertid ikke at slike situasjoner skal sette gjenværende styremedlemmer under mer 
press, eller at den som ikke kan være til stede skal få dårlig samvittighet for å måtte overføre sine 
arbeidsoppgaver til andre styremedlemmer.

Vi ønsker derfor at det innføres vara til Speiderstyret. Dette henger også sammen med at styret foreslår 
å endre pålagt funksjonstid i gruppe- og kretsstyre, slik det kommer fram av sak 3. 

Lovutvalgets kommentarer:
Ingen merknad.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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5.2.8. MEDLEMMER OG FUNKSJONER

Endring av §§ 3-1 til 3-2-4 foreslått av kretsstyret i Vesterlen krets.

Nåværende ordlyd:
«§ 3-1 Medlem av forbundet er den som avgir speiderløftet og som ved å betale årskontingent 
opprettholder sitt medlemskap.

§ 3-2 Tillitsvalgte og ledere.

§ 3-2-1 I arbeidet med å oppnå forbundets mål har Norges speiderforbund:
a) Tillitsvalgte
Medlemmer som gjennom valg på gruppeting, kretsting, korpsting eller speiderting påtar
seg ledelsesoppgaver i henhold til de valg som blir gjort. En tillitsvalgt må oppfylle NSFs
kvalifikasjonskrav for tillitsvalgte.
b) Ledere
Et medlem som påtar seg ledelsesoppgaver og som er godkjent leder. En leder må oppfylle NSFs 
kvalifikasjonskrav for ledere.

§ 3-2-2 Norges speiderforbund kan kreve politiattest av alle ledere og tillitsvalgte etter retningslinjer 
fastsatt av Speiderstyret.

§ 3-2-3 a) Tillitsvalgte kan bare inneha samme funksjon sammenhengende 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 
korpssjef, visekorpssjef og korpsstyremedlem 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.
§ 3-2-4 Kretsstyret godkjenner nye ledere i grupper og krets. Korpsstyret godkjenner nye ledere i 
grupper tilknyttet korpset og i korpset. Øvrige ledere godkjennes av Speiderstyret.

Forslag til endring fra kretsstyret i Vesterlen krets lyder:
«§ 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». 
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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.

§ 3-2-3 Gruppestyret godkjenner nye ledere i grupper. Øvrige ledere godkjennes av Speiderstyret.»

Forslagsstillers begrunnelse:
Forslaget er gjort med bakgrunn i rapporten fra Arbeidsgruppe organisasjonsstruktur.
Arbeidsgruppen anbefaler:
5.2.3: Det fremmes lovforslag til speidertinget om å skape en ny rolle/funksjon på
gruppenivå som veileder. Veilederen(e) skal bistå i drift av gruppa og enhetene. Gruppestyret oppnevner 
veiledere, og veileder kan ha ansvar for å følge opp gruppen som helhet, gruppestyret eller enhetene 
(eksempelvis gruppeveileder, troppsveileder og så videre).

5.5.4: Det innføres krav om gjennomført ledertrening for å kunne kalle seg speiderleder. Medlemmer 
med lederoppgaver som ikke har fullført ledertrening tituleres lederassistent.

5.5.5: Det innføres i lover og retningslinjer et klarere skille mellom det å være speiderleder og 
tillitsvalgt i forbundet. Alle speiderledere er tillitsvalgte, men ikke alle tillitsvalgte er nødvendigvis 
speiderledere.

Vi foreslår derfor at:
- Alle medlemmer i organisasjonen skal være knyttet til medlemskap i en speidergruppe. 
- Speiderlederassistent er en person over 16 år som har avlagt speiderløfte, startet på ledertrening
   og levert gyldig politiattest.
- Speiderleder er en person over 18 år som har gjennomført ledertrening I og II + har levert gyldig 
   politiattest.
- Det opprettes en definisjon på «Patrulje». En patrulje er en samling speidere på mellom 4 og 8
   personer. 
- Det opprettes definisjonen «Veileder» som er erfarne medlemmer som kan bistå i drift av 
   gruppen og enhetene (erfarne speiderledere som ikke nødvendigvis bør drive enheten/gruppen). 
   Speiderstyret definerer plikter og rettigheter for Veileder.
- Kasserer velges på årsmøte. Kan også være styremedlem/gruppeassistent
- Revisor velges på årsmøte. Kan ikke vær en del av gruppeledelsen.
- Det opprettes en definisjon på «Direkte tillitsvalgt» Alle speiderledere/speiderlederassistenter/
   veiledere er tillitsvalgte og avlegger speiderløfte. Direkte tillitsvalgte er de som er ikke er 
   speiderledere. Eksempelvis kasserer, revisor, materialforvaltere o.l. Speiderstyret definerer 
   plikter og rettigheter for Direkte tillitsvalgte.
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Lovutvalgets kommentarer:
Lovutvalget ser at det er hensiktsmessig med en nærmere regulering av de ulike rollene som 
tillitsvalgt, godkjent leder, leder for arbeidsenhet, leder under opplæring etc. men Lovutvalget finner 
at forslaget fremstår tungt tilgjengelig og for rigid/formalistisk og vil være vanskelig å gjennomføre.  
Lovutvalget slutter seg til Speiderstyrets vurdering.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.

Speiderstyret begrunnelse:
Speiderstyret ser at forslaget har store og omfattende konsekvenser for speidergrupper, kretser 
og korps. Disse er ennå ikke tilstrekkelig utredet eller godt nok belyst. Dette gjelder blant annet 
økonomiske konsekvenser for korps og forbund.

Speiderstyret mener at forslaget omfatter for store endringer i en tidlig fase i gjennomgangen av 
organisasjonsstrukturen.
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5.2.9. SUSPENSJON

Endring av § 3-2-6 foreslått av Speiderstyret.

Nåværende ordlyd:
«§ 3-2-6 Suspensjon av medlemmer.

Speiderstyret kan suspendere medlemmer som opptrer i strid med forbundets vedtekter eller 
verdigrunnlag. 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. Suspensjonen 
kan ikke overstige 1 år. Suspensjon kan benyttes før eventuelt vedtak om eksklusjon fattes. Den 
suspenderte kan ikke ha lederverv, tillitsverv eller tilsvarende oppgaver i suspensjonsperioden. Adgang 
til arrangementer og eiendommer tilsvarer den praksis som føres overfor ikke-medlemmer.

Den som får en suspensjonssak mot seg, skal gis skriftlig varsel om saken og begrunnelsen for denne. 
Varselet skal gis minimum 7 dager før avgjørelsen fattes. Før avgjørelsen fattes, har vedkommende 
rett til å komme med skriftlig tilsvar innen en nærmere angitt frist på minimum 3 dager etter mottatt 
varsel.

Vedtak om suspensjon kan påklages. Klagen behandles av klagenemnda. 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 kan fastsette nærmere regler og prosedyrer for saksbehandling og ankemuligheter.»

Forslaget fra Speiderstyret lyder:
«§ 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.»
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Forslagsstillers begrunnelse:
Speiderstyret mener det er nødvendig med en revisjon av denne paragrafen for å sikre en korrekt, 
tydelig og sikker behandling av saker om seksuell trakassering og overgrep innenfor speiderforbundet. 
Det er viktig i enda større grad å tydeliggjøre at speiderforbundet tar slike saker på alvor, for å skape 
størst mulig tillit innad i forbundet og ut mot samfunnet.
Det er foreslått en lik formulering i innledningen til både § 3-2-6 om suspensjon og § 3-2-7 om 
eksklusjon, blant annet for å vise at de to paragrafene henger tett sammen.

Begrepet straffbare handlinger er lagt til, fordi paragrafene ikke bare tas i bruk ved brudd på Norges 
speiderforbunds lover og retningslinjer, men i særdeleshet ved brudd på loven. Begrepet straffbare 
handlinger skal markere hvilke lovbrudd bestemmelsen er ment å ramme.

Alle straffesaker kan trekke ut i tid. Derfor må Speiderstyret kunne forlenge en vedtatt 
suspensjonsperiode. Dette gir trygghet og ivaretakelse for både fornærmede og tiltalte i en slik sak. 
Ordlyden forplikter samtidig Speiderstyret til å følge opp saken aktivt.

Politiet kan av etterforskningsmessige hensyn ønske å holde saken skjult for den anmeldte i en kortere 
periode. Speiderforbundet må i slike tilfeller rådføre seg med og forholde seg til de råd og pålegg som 
politiet gir. Derfor foreslås innføyet ordet «normalt».

Klager må leveres skriftlig. Dette er viktig for saksbehandlingen og for dokumentasjonen i saken.
Begrunnelse for 3 uker ligger i forvaltningslovens paragraf 29 (klagefrist) «Fristen for å klage er 3 uker 
fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part».
Ordet anke er brukt feil. Man kan anke en dom, men ikke et vedtak. Man kan derimot klage på et 
vedtak. Derfor foreslås ordet klage brukt i teksten.

Lovutvalgets kommentarer:
Forslaget innebærer en klar forbedring, og kan anbefales. Bør imidlertid sees i sammenheng med 
foreslått revisjon av tilhørende retningslinjer.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas
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5.2.10. EKSKLUSJON

Endring av § 3-2-7 foreslått av Speiderstyret.

Nåværende ordlyd:
«§ 3-2-7 Eksklusjon av medlemmer.

Speiderstyret kan ekskludere medlemmer som opptrer i strid med forbundets vedtekter eller 
verdigrunnlag. Øvrige organisasjonsledd i Norges speiderforbund har ikke anledning til å fatte vedtak 
om eksklusjon.

Eksklusjon av medlemmer vedtas av Speiderstyret med 2/3 flertall. Ekskluderingen omfatter 
vedkommendes medlemskap og medlemsrettigheter i alle organisasjonsledd i Norges speiderforbund. 
Ekskluderte medlemmer kan ikke delta på noe arrangement i regi av Norges speiderforbund. 
Ekskluderte medlemmer kan heller ikke være ansatt eller ha tidsbegrensede engasjement i noe 
organisasjonsledd i Norges speiderforbund.

Den som får en eksklusjonssak mot seg, skal gis skriftlig varsel om saken og begrunnelsen for denne. 
Varselet skal gis minimum 14 dager før avgjørelsen fattes. Før avgjørelsen fattes, har vedkommende 
rett til å komme med skriftlig tilsvar innen en nærmere angitt frist på minimum 3 dager etter mottatt 
varsel.

Før et vedtak om eksklusjon kan vedtas av Speiderstyret, skal vedkommende 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.
Vedtak om eksklusjon kan påklages innen en frist på 2 måneder. Klagen behandles av Speiderstyret. 
Vedtak fattes med 2/3 flertall.

Et tidligere ekskludert medlem kan begjære eksklusjonen opphevet. Hvis Speiderstyret har behandlet 
slik begjæring fra samme person siste år, kan begjæringen avvises.

Speiderstyret kan fastsette nærmere regler og prosedyrer for saksbehandling og klagemuligheter.»

Forslaget fra Speiderstyret lyder:
«§ 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 
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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.»

Forslagsstillers begrunnelse:
Speiderstyret mener det er nødvendig med en revisjon av denne paragrafen for å sikre en korrekt, 
tydelig og sikker behandling av saker om seksuell trakassering og overgrep innenfor speiderforbundet. 
Det er viktig å tydeliggjøre at Norges speiderforbund tar slike saker på største alvor, slik at det skapes 
størst mulig tillit innad i forbundet og ut mot samfunnet.

Det er ønskelig med en lik formulering i innledningen til denne og den foregående paragrafen, blant 
annet for å vise at de to paragrafene henger tett sammen.

Forbundet må kunne ekskludere nåværende og tidligere medlemmer. Grunnen til dette er at en 
person som vet at han/hun får en sak mot seg, kan melde seg ut og kan dermed unngå eksklusjon. 
Det er viktig å kunne sende den ekskluderte et brev for eventuelt senere å kunne vise til at han/hun er 
ekskludert, også selv om han/hun har meldt seg ut frivillig. Dette er også et viktig samfunnsmessig 
signal: At speiderforbundet tar ansvar og ikke velger letteste utvei ved å feie problemet under teppet.
Begrepet «straffbare handlinger» er lagt til fordi paragrafene ikke bare tas i bruk ved brudd på Norges 
speiderforbunds lover og retningslinjer, men ved brudd på loven. Begrepet «straffbare handlinger» skal 
markere hvilke lovbrudd bestemmelsen er ment å ramme.

Omtale av tidsfrister bør begrenses til et minimum i lovene og i stedet legges over i retningslinjene.
Det kan hende, at den ekskluderte er varetektsfengslet eller av en annen grunn ikke har anledning til å 
forklare seg muntlig overfor forbundets ledelse. Derfor foreslås innføyet ordet «normalt» her.

Muligheten til å forklare seg muntlig eller skriftlig eller begge deler er tatt med for å imøtekomme 
personers forskjellige behov og ønsker.

Dersom det er fastslått ved dom at vedkommende har begått straffbare forhold, kan Speiderstyret 
bestemme at vedkommendes forklaring kun skal gis skriftlig, fordi det kan stilles spørsmål ved behovet 
for muligheten til å gjennomføre muntlig forklaring da. Det kan være opp til Speiderstyret selv å vurdere 
dette fra sak til sak.

Klager må leveres skriftlig. Dette er viktig for saksbehandlingen og for dokumentasjonen i saken.
Begrunnelse for 3 uker ligger i forvaltningslovens paragraf 29 (klagefrist) «Fristen for å klage er 3 uker 
fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part».
Avsnitt 6 i nåværende ordlyd foreslås strøket, fordi det ikke er ønskelig, at den ekskluderte kommer 
tilbake til forbundet. Det vil gjøre både foreldre og ledere usikre, og det vil skape usikre forhold for 
speiderne. Forbundet har som en barne- og ungdomsorganisasjon ikke råd til å gi personer som særlig 
er dømt for seksuell trakassering og overgrep samt vold, en ny sjanse.

Lovutvalgets kommentarer:
Forslaget innebærer en klar forbedring, og kan anbefales. Bør sees i sammenheng med foreslått 
revisjon av tilhørende retningslinjer.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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5.2.11 ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Endring av §§ 5-1-1, 5-1-7 og 5-1-9 foreslått av kretsstyret i Vesterlen krets.

Nåværende ordlyd:
«§ 5-1 Organisasjonsleddenes økonomi

§ 5-1-1 Gruppe, krets, korps og forbund har selvstendig økonomi.
[…]
§ 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 grupper som tilhører korps, tilligger denne myndigheten korpsstyret.

§ 5-1-8 Det enkelte organisasjonsledd avgjør selv om det vil motta tilskudd, arv eller gaver som 
det ikke er knyttet betingelser til. Knytter det seg betingelser til tilskuddet, arven eller gaven, må 
Speiderstyrets godkjenning innhentes på forhånd.

§ 5-1-9 De ulike organisasjonsledd kan opprette formålsbestemte fond. Ved opprettelsen skal det 
fastsettes statutter for fondet. Er fondet opprettet av gruppe, korps eller krets, skal statuttene 
godkjennes av Speiderstyret, og for forbundets fond må godkjenning innhentes fra Speidertinget.»

Forslaget fra kretsstyret i Vesterlen krets lyder:
«5-1 Organisasjonsleddenes økonomi

§ 5-1-1 Gruppe, krets og forbund har selvstendig økonomi. Nettverk kan ha egen økonomi. 

[…]

§ 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.»

Forslagsstillers begrunnelse:
Forslaget er gjort med bakgrunn i rapporten fra Arbeidsgruppe organisasjonsstruktur.

Lovutvalgets kommentarer:
Vi oppfatter at forslaget har sammenheng med Vesterlen krets’ forslag i pkt. 5.2.3, som ikke anbefales 
vedtatt.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.

Speiderstyret begrunnelse:
Speiderstyret ser at forslaget har store og omfattende konsekvenser for speidergrupper, kretser 
og korps. Disse er ennå ikke tilstrekkelig utredet eller godt nok belyst. Dette gjelder blant annet 
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økonomiske konsekvenser for korps og forbund.

Speiderstyret mener at forslaget omfatter for store endringer i en tidlig fase i gjennomgangen av 
organisasjonsstrukturen.



6Sak 6:
Budsjett
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INNLEDNING
Budsjettforslaget Speiderstyret legger frem, er et stramt og nøkternt driftsbudsjett og baserer seg på 
regnskapene fra 2014 og 2015 og de forventede inntekter og utgifter i kommende periode. 

Det er et overordnet mål for Speiderstyret å sikre driften av Norges speiderforbund uten å bruke av 
egenkapitalen. Speiderstyret har likevel vedtatt å ikke kreve overskudd etter landsleiren i 2017, og dette 
er derfor ikke lagt inn i budsjettene. Budsjettene vil for de to årene samlet gå i balanse.

Budsjettene presenteres og debatteres under ett, og stemmes over hver for seg.
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6.1 BUDSJETT 2017

Tallene i budsjettet er oppgitt i hele tusen.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget til budsjett for 2017 vedtas.

Inntekter Sum 

K
ontor og 

adm
inistrasjon

K
om

m
unikasjon  

og m
arked

Program
 og 

lederutvikling

O
rganisasjon

Eiendom
m

er

Inntekter, pliktige 550 550 0 0 0 0

Medlemskontingenter 6 200 6 200 0 0 0 0

Medlemsinntekter 0 0 0 0 0 0
Grunnstøtte, drift 3 300 3 300 0 0 0 0
Off.tilskudd/refusjoner 1 760 1 660 0 100 0 0
Leieinntekter 135 135 0 0 0 0
Andre driftsinntekter 150 60 90 0 0 0

Sum inntekter 12 095 11 905 90 100 0 0

Utgifter
Lønnskostnader 5 890 2 600 1 085 1 505 700 0
Avskrivninger 0 0 0 0 0 0
Kostnader lokaler 1 210 1 210 0 0 0 0
Annen driftskostnad 3 184 2 184 695 155 0 150
Reise- og oppholdskostnader 385 50 45 290 0 0
Forsikringer 560 560 0 0 0 0
Markedsføring/medlemskap/gaver 1060 115 60 485 400 0
Finansinntekter og -kostnader 0 0 0 0 0 0

Sum utgifter 12 289 6 719 1 885 2 435 1 100 150
Driftsresultat eksl. avskrivninger -194
Avskrivninger 580 550 30
Strategiske tiltak 900
Strategiske tiltakm/føringer
Resultat -1 674 5 186 -1 795 -2 335 -1 100 -150
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6.2 BUDSJETT 2018

Tallene i budsjettet er oppgitt i hele tusen.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget til budsjett for 2018 vedtas.

Inntekter Sum 

K
ontor og 

adm
inistrasjon

K
om

m
unikasjon  

og m
arked

Program
 og 

lederutvikling

O
rganisasjon

Eiendom
m

er

Inntekter, pliktige 550 550 0 0 0 0

Medlemskontingenter 6 200 6 200 0 0 0 0

Medlemsinntekter 0 0 0 0 0 0
Grunnstøtte, drift 3 300 3 300 0 0 0 0
Off.tilskudd/refusjoner 2 360 2 260 0 100 0 0
Leieinntekter 135 135 0 0 0 0
Andre driftsinntekter 150 60 90 0 0 0

Sum inntekter 12 695 12 505 90 100 0 0

Utgifter
Lønnskostnader 6 155 2 700 1 115 1 610 730 0
Avskrivninger 0 0 0 0 0 0
Kostnader lokaler 1 280 1 280 0 0 0 0
Annen driftskostnad 3 190 2 190  695 155 0 150
Reise- og oppholdskostnader 260 50 45 165 0 0
Forsikringer 560 560 0 0 0 0
Markedsføring/medlemskap/gaver 1075 115 60 500 400 0
Finansinntekter og -kostnader 0 0 0 0 0 0

Sum utgifter 12 520 6 895 1 915 2 430 1 130 150
Driftsresultat ekskl avskrivninger 175
Avskrivninger 630 600 30
Strategiske tiltak 900 500
Strategiske tiltak m/føringer
Resultat -1 355 5 610 -1 825 -2 330 -1 130 -150
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FORKLARINGER TIL BUDSJETT FOR 2017/2018

Inntekter, pliktige:
Royalty fra Speider-sport AS.

Medlemskontingenter:
Budsjettforslaget er basert på 16 500 betalende medlemmer i 2017 og 2018.
Det er tatt høyde for husstandsrabatter og korpsrefusjon i budsjettet.
Styret viderefører ordningen med at nye grupper inkludert korpsgrupper, kan søke om inntil kr 25 000,- 
i oppstartsmidler fra Frifond-ordningen.

Medlemsinntekter:
Deltakeravgifter fra nasjonale kurs/arrangementer i Norges speiderforbund budsjetteres ikke, da 
inntektene skal tilsvare arrangementenes kostnader, som heller ikke blir lagt inn i driftsbudsjettet. 

Grunnstøtte drift:
Grunnstøtten beregnes utfra antall aktive betalende medlemmer under 26 pr 31/12, antall godkjente 
lokallag (godkjent lokallag = speidergruppe med mer enn fem aktive medlemmer under 26 år pr 31/12, 
og levert årsrapportskjema), nasjonale aktiviteter/kurs, styresammensetning og andre kriterier to år 
tidligere (2015-tallene legges til grunn for 2017-støtten.) 

Andre offentlige tilskudd/refusjoner:
Administrasjonsgodtgjørelse for forvaltningen av FRIFOND (inntil 5 % av tildelt beløp) utgjør kr 160 
000,-. Momskompensasjonen utgjør kr 1 000 000 i 2017 og 2 000 000 i 2018. (Økningens skyldes høyere 
søknadsbeløp (høyere kostnader i 2017 i forbindelse med Nord 2017). 
Tilskudd fra Norsk Friluftsliv/DN utgjør kr 100 000,- begge årene.
For internasjonal støtte legges aktiviteter/kurs/arrangementer som har foregått i utlandet (ikke 
Norden) til grunn for støtten med kr 500 000 i 2017 og 100 000 i 2018. (Støtte for 2017 inkluderer 
deltakelse på WSJ 2015 i Japan.)

Leieinntekter:
Denne posten inneholder framleie av kontorlokaler i St. Olavsgate. (Interhost AS, Oslospeiderne og St. 
Georgsgildene i Norge.)

Andre driftsinntekter:
Årsavgift på nettsider for grupper/kretser er kr 90 000,-. 

Lønnskostnader:
For 2017 og 2018 er det lagt inn lønns- og sosiale kostnader knyttet til 10 årsverk.  
Ansattressurs (prosjektstilling) til Nord 2017 ligger i eget prosjekt/budsjett og inngår ikke i NSFs  
lønnsbudsjett/årsverk.

Kostnader lokaler:
Denne posten inkluderer husleie, rengjøring og felleskostnader knyttet til lokalene i St. Olavsgate 25. 
Ny leiekontrakt er inngått for perioden 1/1-2017 – 31/12-2019.

Annen driftskostnad:
I denne posten er det lagt inn kostnader knyttet til medlemsbladet «Speideren», datakostnader, porto, 
telefon og generell kontordrift. 

Videre er det lagt inn en post med kr 150 000 til drift av eiendommene. (Denne kommer i tillegg til 
utleieinntekter som også dekker driftskostnadene.)
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Reise- og oppholdskostnader:
I denne posten er det tatt høyde for deltakelse på verdenskonferanser for WAGGGS og WOSM i 2017 
med kr 200 000 og Nordisk konferanse i 2018 med kr 75 000.

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

Diverse kostnader, markedsføring/medlemskap:
I denne posten inngår det kostnader til Speiderstyrets drift med kr 400 000, drift av Komité speiding 
med kr 200 000 og drift av nettverkene med kr 50 000 for hvert av årene 2017 og 2018.
Øvrige poster som inngår her er markedsføring/medieovervåkning, profilering og kontingenter til andre 
organisasjoner.

Finansinntekter og -kostnader:
Her ligger renteinntekter og bankgebyrer. 

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

Strategiske tiltak:
Det er satt av kr 900 000 for 2017 og 2018 til strategiske tiltak som skal gjennomføres etter strategisk 
plan.

Årsresultat:
Årsresultatene for 2017 og 2018 (summen av avskrivninger og strategiske tiltak) belastes annen 
egenkapital. 
 

6.3 OMPRIORITERINGER
Forslag:
Speiderstyret gis fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor budsjettenes rammer.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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7.1 FLYTTE SPEIDERTINGET TIL VÅREN
Forslagsstiller: 
Speiderstyret

Forslaget lyder:
Speidertinget arrangeres på våren istedenfor på høsten, fra og med førstkommende ordinære møte i 
Speidertinget. Neste ordinære speiderting avholdes våren 2019.

Forslagsstillers begrunnelse: 
Speidertinget 1994 vedtok å endre tidspunkt for avvikling av speidertingsmøtene til høsten, gjeldende 
fra tinget i 1996. 

Speiderstyret ser at dagens ordning medfører flere praktiske ulemper for delegater og 
forbundskontoret: 

• Godkjenning av årsmelding og regnskap ligger over et år etter. 
• Arbeidsplan og budsjett ligger tidsmessig for tett inntil det aktuelle år. Dette gir mindre 

mulighet til å få vedtakene inn i planene på alle nivåer det påfølgende første halvår etter 
tinget. 

• Mange søknadsfrister hos viktige støtteordninger ligger på høsten. 
• Delegatene til speiderting valgt på kretsting, som ofte avholdes februar/mars, kan ha endret 

sin livssituasjon/status slik at de ikke kan delta som delegat på Speidertinget som avholdes 
på slutten av året. 

• Styret rapporterer i dag kun for første halvdel av egen periode, og siste halvdel av det forrige 
styrets periode. 

Å gjennomføre Speidertinget på våren, vil være mer relevant og tidsriktig med hensyn til planlegging 
av det neste speideråret for grupper og kretser. Ved nåværende modell vil godt og vel et halvt år 
allerede være planlagt for gruppene/kretsene. Det blir lettere både å planlegge og få innført de vedtatte 
tiltakene i det året disse gjelder for. 

Med et speiderting på våren vil delegater valgt til Speidertinget være bedre forberedt, slippe å vente ¾ 
år på at tinget skal finne sted, og det er mindre sjanse for at delegatene må melde avbud. Da vil også 
delegatene ha diskusjoner og vedtak gjort på kretsting friskt i minne. 

Gjennomføring av speidertinget sent på våren vil gi flere alternativer til overnatting for 
deltakerne til Speidertinget. Man kan legge møtet på steder hvor det er større utvalg for å velge 
overnattingsmuligheter til ulike prisklasser og andre rimelige alternativer. 

Lovutvalgets kommentarer:
Lovutvalget bemerker at dersom forslaget blir vedtatt, må en ved avgjørelsen om neste speiderting skal 
avholdes 1 1/2 eller 2 1/2 år frem i tid påse at ingen tillitsvalgte oversitter maksimal funksjonstid på 6 
år. En må altså påse at nye tillitsvalgte blir valgt etter at dagens innehavere av vervet har besittet det i 
4 1/2 eller 5 1/2 år, og ikke etter 6 1/2 år. Dette betyr at dersom det er noen tillitsvalgte som ved dette 
speidertinget har sittet i 4 år, kan en ikke vente til våren 2019 med å avholde neste speiderting. Neste 
speiderting må derfor avholdes våren 2018.

Lovutvalget har ingen øvrige merknader til forslaget. 

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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7.2 VEIEN VIDERE FOR ORGANISASJONSSTRUKTUR
Forslagsstiller: 
Speiderstyret

Forslaget lyder:
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.

Forslagsstillers begrunnelse: 
Speiderstyret har mottatt en rapport fra Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur som belyser 
utfordringer og forslag til endring ved dagens organisasjonsstruktur. Mange forslag berører organer 
og retningslinjer styret har myndighet til å endre. Rapporten fokuserer imidlertid også sterkt på 
kretsleddet og at dagens organisasjonsstruktur med mange små kretser skaper mye dobbeltarbeid og 
administrasjon i kretsene. Det foreslås å satse på større kretser som skal gi mer ressurser til speiding 
og gode aktiviteter, og mindre energi og ressursbruk på drift og administrasjon. 

Styret ønsker, i tråd med innspill fra mange i organisasjonen, å tilrettelegge for å redusere tidsbruken 
til drift og administrasjonsoppgaver. Styret opplever imidlertid at den økonomiske modellen som 
arbeidsgruppen legger til grunn, ikke er tydelig nok utredet, og ønsker derfor å se videre på dette før vi 
iverksetter tiltak med mål om færre og større kretser. 

Styret mener det er mulig å finne nye måter å finansiere kretsenes arbeid på, da vi vet at det nå 
foreligger mer penger til frivillighet på fylkesnivå enn hva det har gjort tidligere. 

Kretsgrenser kan i dag endres av Speiderstyret i samråd med berørte kretser, men Speiderstyret 
ønsker allikevel å løfte saken til Speidertinget. Styret synes det er viktig at de som er berørt blir 
involvert og hørt i arbeidet med å skape nye kretsgrenser. Vi er fornøyde med at arbeidsgruppen setter 
fokus på utfordringer og løsninger som kan bringe forbundet vårt videre, og vi har tillit til at de har hatt 
dialog med mange kretser underveis i arbeidet. Likevel ser vi behov for at alle kretsstyrer blir hørt og 
aktivt er med i utformingen av framtidens kretser. Det finnes ikke en modell for hvordan en krets skal 
se ut, og vi har behov for å tilpasse oss lokale variasjoner og forhold. 

Lovutvalgets kommentarer:
Lovutvalget har ingen merknader til forslaget. 

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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7.3 REDUSERE ANTALL KRETSER
Forslagsstiller: 
Kretsstyret i Vesterlen krets.

Forslag til vedtak:
Speiderstyret får i oppgave å slå sammen og redusere antallet kretser fra 29 kretser til maksimalt 15 
kretser med frist 15. mai 2018. 

Forslagsstillers begrunnelse:
Begrunnelsen for forslaget er hentet fra arbeidsgruppen for organisasjonsstrukturs rapport. I lys av 
oppgavene arbeidsgruppen mener bør ligge til de ulike nivåene, er det et behov for at forbundet gjør 
større endringer. På det nasjonale nivået må man sikre at man har den nødvendige kompetansen 
og måten å arbeide på for å ivareta oppgavene. På det regionale nivået er det grunn til å gjøre større 
endringer. Dagens kretsinndeling fremstår som uhensiktsmessig og ineffektiv, og beslaglegger unødig 
store ressurser. 

Arbeidsgruppen vil anbefale at man arbeider for å endre dagens regionale nivå, med formålet om å 
frigjøre ressurser, både menneskelige og økonomiske. Det blir anbefalt to ulike modeller til hvordan 
dette kan gjennomføres: Ved at man i perioden fra kommende speiderting til det neste gjennomfører 
en prosess for å få kretser til å slå seg sammen, eller at dagens kretsledd legges ned til fordel for et 
regionsledd med langt større geografiske inndelinger. Arbeidsgruppen kommer med to alternative 
anbefalinger i dette spørsmålet, som Speiderstyret må ta stilling til.

Oppgavene som det regionale nivået skal løse er fullt mulig å løse med et slankere regionalt nivå enn 
det man har i dag. Arbeidsgruppen har ikke vært i stand til å finne en barne- og ungdomsorganisasjon 
det er naturlig å sammenlikne seg med, som bruker like mye ressurser regionalt som det Norges 
speiderforbund gjør. Videre er det store forskjeller på dagens kretser, det er svært ulikt hva Vesterlen 
krets (33 grupper, ca 2200 speidere) gjør for sine speidergrupper og hva Fredrikstad krets gjør for sine 
speidergrupper (11 grupper, ca 650 speidere).

Man bør ikke avslutte godt samarbeid mellom grupper i dag eller hindre at offentlig støtte man i dag 
mottar også kan mottas i fremtiden. Dette må ligge til grunn for arbeidet med å endre det regionale 
nivået. Om kretsene legges ned til fordel for større regioner, ser arbeidsgruppen det som naturlig at det 
fortsatt er en utstrakt grad av samarbeid på gruppenivå, for eksempel gjennom gruppepatruljer. Videre 
ser arbeidsgruppen på det som ønskelig at man i regionene skaper nye møteplasser, der speidere får 
prøve seg i demokrati og påvirkning, for eksempel regionale speiderforum.

Hvor kretsgrensene går har ikke ligget fast siden speiderbevegelsen begynte i Norge, og tiden er 
overmoden for at man vurderer endringer. I tråd med anbefalingene fra arbeidsgruppen for hva det 
regionale nivået skal gjøre, så er dette mulig å gjennomføre med et langt slankere regionalt nivå.

Lovutvalgets kommentarer:
I medhold av § 2-3-1 tilligger det Speiderstyret å fastsette kretsgrenser i samråd med de berørte 
kretsene. Fastsettelsen av kretsgrenser er derfor et prerogativ som tilligger Speiderstyret. 
Speidertinget kan derfor ikke gi Speiderstyret instruks om hvordan Speiderstyret skal opptre i 
enkeltsaker, men kan gi generelle retningslinjer om hvordan kompetansen skal utøves. Det kan derfor 
antas at Speidertinget kan instruere Speiderstyret om å redusere antall kretser, men ikke konkret om 
hvor grensene skal gå. Lovutvalget har ingen (lovmessige) innvendinger mot forslaget. 

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke

Speiderstyrets begrunnelse:
Speiderstyret mener vi har et for svakt grunnlag for å gjøre så konkrete endringer allerede nå, og viser 
til Speiderstyrets eget forslag i sak 7.2 Veien videre for organisasjonsstruktur.
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7.4 KONTINGENTFORDELING PGA. AVSTAND TIL 
FORBUNDETS EIENDOMMER

Forslagsstiller: 
Sør-Trøndelag krets ved kretstinget. Forslaget støttes av Nord-Trøndelag krets og Hålogaland krets.

Forslaget lyder:
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 kretser1: Romsdal og Nordmøre, Sør-Trøndelag, Sunnmøre, Salten, 
Nord-Trøndelag, Hålogaland, Nord-Troms, Helgeland, Ryvarden, Sogn og Fjordane. 

Forslagsstillers begrunnelse:
Forbundseiendommene Tredalen, Solstølen og Havbraatt (regnes med hjemmehavn i Kristiansand) 
er enkelt tilgjengelige for de fleste speidere i NSF2. Noen mindre kretser ligger langt unna 
forbundseiendommene, og det er derfor mer økonomisk og miljømessig hensiktsmessig at de benytter 
regionale eiendommer til f. eks. troppshelg, førerpatruljetur, lederkurs, etc. Å eie en eiendom kan bety 
en stor post i et budsjett for en liten krets (sett på antall medlemmer). Den foreslåtte kompensasjonen 
vil bety mye for de kretsene den gjelder for, og vil støtte dem slik at de kan bruke mest midler 
på primære speideraktiviteter. Merutgiften for NSF anses som overkommelig, og et konkret 
finansieringsforslag er gitt.

Saken går ikke ut på å starte en ny diskusjon over hvilke eiendommer NSF har og bør ha eller hvor de 
ligger.

Eksempel med tall for 2015:
Tallene i eksempelet er basert på antall medlemmer som danner grunnlaget for antall delegater på 
Speidertinget 2016. Vi er klar over at antall medlemmer som betaler kontingenten faktisk er færre pga. 
husstandsmedlemmer og medlemmer innmeldt om høsten (som ikke betaler forbundskontingent). 
Eksemplet baseres likevel på tallene som er tilgjengelige for oss. 

Per 31.12.15 var det 18 830 betalende medlemmer i NSF3. 3141 eller 17 % av dem er medlem i kretsene 
omfattet av den foreslåtte ordningen. Den totale inntekten fra forbundskontingenten for NSF blir 8,285 
mill. kroner med en kontingent på 440 kroner (økt med 10 kroner i forhold til 2016). Kretsene vil få 
tilbakebetalt 138 204 kroner fordelt etter andel medlemmer. Ekstra inntekt for NSF pga. økt kontingent 
er 188 300 kroner. Det blir en merinntekt til forbundet på 50 096 kroner i eksempelet. Beløpet som blir 
utbetalt til kretsene omfattet i ordningen tilsvarer ca. beløpet (150 000 kroner) som er satt av i NSFs 
budsjett4 for både 2015 og 2016 til bruk på NSFs eiendommer. 

Lovutvalgets kommentarer:
Forslaget må behandles som to forslag. 
Forslaget om tilbakebetaling av kontingent er et spørsmål om budsjettering, og må behandles som et 
budsjettforslag. 

1 Korps er unntatt fordi de også er medlemmer i en krets 
2 Forbundet har noen flere eiendommer som har leieavtaler, men som skal selges når avtalene går ut. Derfor er de ikke tatt med 
i denne saken.
3 Oversikt over representanter for Speidertinget 2016, bare medlemmer i krets:  
https://speidertinget.wordpress.com/praktisk-informasjon/
4 https://speidertinget.files.wordpress.com/2014/11/vedlegg-7-budsjett-2015.pdf;  
https://speidertinget.files.wordpress.com/2014/11/vedlegg-8-budsjett-2016.pdf
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Forslaget om å øke kontingenten berører retningslinjene om medlemskontingent, nærmere bestemt 
§ 1. Lovforslag må sendes inn 6 måneder før Speidertinget. Det må vurderes om forslaget er kommet 
inn rettidig. Videre må en nok stille som krav til lovforslag at de konkret viser hvilken bestemmelse en 
ønsker å endre, og at de inneholder et konkret forslag til ny lovtekst. Forslaget tilfredsstiller ikke dette 
kravet. 

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.

Speiderstyrets begrunnelse:
Medlemskontigenten i Norges speiderforbund fordeles mellom gruppe, krets og forbund. 
Forbundskontigenten skal komme alle medlemmer til gode, og dette prinsippet ønsker man å 
opprettholde. Styret ønsker ikke å legge opp til at deler av forbundskontingenten blir øremerket 
spesielle formål. Et slikt vedtak kan skape presedens for fremtidige vedtak og er ikke økonomisk 
forsvarlig. I tillegg er en slik ordning vanskelig å gjennomføre og administrere, med tanke på hvem som 
ville blitt omfattet av ordningen.



Speidertinget 2016 • SAK 7: Andre forslag69

7.5 FORBEDRING OG UTVIDELSE AV REISEFORDELING
Forslagsstiller: 
Sør-Trøndelag krets

Forslaget lyder:
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. 

Forslagsstillers begrunnelse:
Reisefordeling er en god tanke og vi ser at det fungerer bra for noen arrangementer f. eks. KL-/KS-
samlinger. Det finnes imidlertid også arrangementer som ikke har reisefordeling per i dag f. eks. 
nasjonal ledertrenersamling, og arrangementer med reisefordeling, men der omfordelingen ikke er 
jevn, f. eks. NM i speiding. 

Forbundskontoret påpeker at håndteringen av reisefordelingen er tungvint og har forbedringspotensial. 
Speiderstyrets reaksjon på det var å redusere antall arrangementer med reisefordeling da styret vedtok 
å avvikle reisefordeling for NM i speiding i 20175. Dette er meget uheldig for kretser som vanligvis 
har utgifter som ligger over gjennomsnittet. I tillegg til lang reisevei kommer også høyere kostnader 
sammenlignet med dem som har kort reisevei. Ekstrakostnadene akkumuleres for kretser som ikke 

ligger sentralt fordi de fleste nasjonale arrangement finner sted der de fleste speidere bor. I 2016 blir/
ble det arrangert totalt 28 nasjonale arrangement i Norge i regi av NSF hvorav 26 er i sentrale kretser 
og to i mer avsidesliggende kretser6(kilde: NSFs arrangementskalender per 27. april 2016).

Saken går ikke ut på å flytte på mange arrangementer, men at alle bør ha mulighet til å delta på 
nasjonale arrangementer uavhengig av økonomi. Vi er villige til å reise, men det bør ikke gå utover lokal 
speiding.

Eksempler:
NM i speiding 2015: Sør-Trøndelag krets betalte 8787 kroner per patrulje for å reise til NM (ekskl. 
reisekostnader for ledere) og fikk tilbakebetalt 1530 kroner i reisefordeling per patrulje. Så lurer vi på 
om den gjennomsnittlige reisekostnaden per patrulje var på rundt 7000 kroner.

NM i speiding 2016: Sør-Trøndelag krets betalte 9500 kroner per patrulje dette året, med samme 
betingelser som eksemplet over. Foreløpig er det ikke gjort noe med reisefordeling. 

5 Protokoll møte 5 2016, 20.-22. mai 2016, sak 50 «SAK 50/5/16/V REISEFORDELING  
Speiderstyret diskuterte avvikling av reisefordeling i forbindelse med NM i speiding etter innspill fra forbundskontoret.  
Reisefordelingen i forbindelse med NM i speiding er en etablert ordning som fungerer slik at alle deltakerpatruljer betaler inn et 
tillegg som samlet utgjør en reisefordelingspott. Potten brukes til å gi økonomisk kompensasjon til gruppene med reiseutgifter 
over gjennomsnittet.  
I 2015 innførte forbundskontoret en forenkling i rutinene, slik at det er kretsene, istedenfor gruppene, som søker om refusjon av 
reiseutgiftene, i og med at det er kretsene som faktureres for både patruljeavgiften og reisefordelingstillegget. I begynnelsen av 
2016 evaluerte kontoret ordningen med reisefordeling i forbindelse med NM og kom fram til at ordningen ikke fungerer optimalt. 
I tillegg er administrering av ordningen fra kontorets side tidskrevende, og det medfører også ekstraarbeid for kretsene.  
Det er relativt få kretser som leverer inn søknad om refusjon, og at det er relativt små beløp som refunderes. Styret støttet derfor 
forbundskontorets innstilling om å fjerne reisefordeling i forbindelse med NM i speiding fra 2017.  
Følgende vedtak ble gjort:  
Reisefordeling i forbindelse med NM i speiding avvikles fra 2017.»
  
6 Romsdal og Nordmøre, Sør-Trøndelag, Sunnmøre, Salten, Nord-Trøndelag, Hålogaland, Nord-Troms, Helgeland, Ryvarden, 
Sogn og Fjordane
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Nasjonal ledertrenersamling (Haraldvangen i 2015, Sørmarka i 2016): Det kostet ca. 2000 
kroner i deltakeravgift og ca. 2000 kroner i reise per ledertrener fra Sør-Trøndelag krets. 
Ledertrenersamlingene hadde ikke reisefordeling. Når vi ønsker å delta med 5 ledertrenere betyr 
det en kostnad på ca. 20 000 kroner, som er like mye som vi setter av i budsjettet til aktiviteter for 
småspeidere, speidere og rovere i kretsen for et helt år. Vi skulle gjerne sett at mer penger går til 
aktiviteter enn reise til nasjonale arrangementer, som for eksempel ledertrenersamling. 

Lovutvalgets kommentarer:
Forslaget fremstår som noe uklart formulert, ettersom det i første avsnitt tar til orde for styrket 
reisefordeling, og i neste avsnitt åpner for en avvikling av ordningen dersom en kommer på noe annet 
som fungerer bedre etter sitt formål. Meningen er vel å gi Speiderstyret oppfordring til å se på saken 
og praktisere en mindre skjevfordeling av reisekostnadene, men slik at Speiderstyret skal stå fritt til 
hvordan dette skal gjøres.

Dersom det siste alternativet er formålet med forslaget, burde dette fremkommet noe klarere. 

Det er uheldig om en vedtar en instruks til Speiderstyret som er såpass uklar i sitt innhold. 

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke

Speiderstyrets begrunnelse:
Speiderstyret har forståelse for intensjonen i forslaget. Vi opplever imidlertid forslaget som uklart. 
Forslaget taler for økt bruk av reisefordeling, og åpner samtidig opp for å fjerne ordningen mot en 
ukjent alternativ løsning.

Reisefordelingen har vært praktisert ulikt på forskjellige arrangementer. For NM i speiding betalte 
hver patrulje på forhånd inn 350 kroner til en pott som ble fordelt på de kretsene som hadde størst 
kostnader. Det er reisefordelingen til NM i speiding forbundskontoret har uttalt at ikke har fungert etter 
hensikten. Siden det utbetalte beløpet utgjorde så liten forskjell for kretsene, vedtok Speiderstyret å 
avvikle ordningen. NM i speiding er et Spf-arrangement, med deltakende patruljer fra begge forbund. 
Ved å fjerne reisefordeling betaler nå alle patruljer lik deltagerkontigent. 

Til Speidertinget, Speider- og Roverforum og KL-/KS-samlingen er det en reell reiseutjevning. Her 
regnes alle persontransportkostnader kretser og korps har med, et snittbeløp beregnes og hver krets/
korps betaler til slutt samme pris for deltakelse på arrangementet.
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VALG VED SPEIDERTINGET 2016
 

Valgkomiteen orienterer på Speidertinget om sitt 
arbeid og redegjør for valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen har bestått av:
• Lars Flateby (leder)
• Knut Slettebak
• Camilla Aabakken 
• Georg N. Smedhus  
• Ingrid Gauslaa Hårstad

8.1 VALG AV SPEIDERSJEF FOR TO ÅR
Kandidat:
May-Britt Roald, Romsdal og Nordmøre krets

Valgkomiteens innstilling:
May-Britt Roald

8.2 VALG AV VISESPEIDERSJEF FOR TO ÅR
Kandidat:
Karl-Erik Onstad, Fredrikstad krets

Valgkomiteens innstilling:
Karl-Erik Onstad

8.3 VALG AV FEM MEDLEMMER TIL 
SPEIDERSTYRET FOR TO ÅR

Kandidater:
Christina Eide, Grenland krets
Lars Eirik 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, Grenland krets
Lars Eirik Grotdal, Hålogaland krets
Andy Hyde, Follo krets
Steinar Klokk, Sunnmøre krets
Tone Ødegaard, Follo krets

8.4 VALG AV ETT MEDLEM TIL
       LOVUTVALGET FOR SEKS ÅR
Kandidat:
Per Bentzen, direktemedlem

Valgkomiteens innstilling:
Per Bentzen

8.5 VALG AV ETT MEDLEM TIL
       KLAGENEMDA FOR SEKS ÅR
Kandidat:
Vidar Falck-Muus, Follo krets

Valgkomiteens innstilling:
Vidar Falck-Muus

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 

8.7 VALG AV TO ORDSTYRERE FOR
       SPEIDERTINGET 2018

Speiderstyrets innstilling:
Håvard Laache Otto, Nedre Buskerud krets
Karen Johanne Strømstad, Oslospeiderne

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

8.9 VALG AV REVISOR FOR TO ÅR

Speiderstyrets innstilling:
Statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland, BDO
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PRESENTASJON AV KANDIDATENE

KANDIDAT TIL SPEIDERSJEF

Navn: May-Britt Roald • Alder: 49 år • Gruppe/krets: 3. Rauma Isfjorden, Romsdal og 
Nordmøre krets Yrke/studier: Programansvarlig gründersatsingen hoppid.no i Møre og Romsdal 
fylkeskommune, deltidsstudent master i organisasjon og ledelse – NTNU videre, styremedlem Ungt 
Entreprenørskap Møre og Romsdal. 

– Tidligere speidererfaring?
Speider, rover og leder i flokk, tropp i 1 og 2. Rauma Åndalsnes frem til 1997. 
Leder i 3. Rauma Isfjorden fra 2000. Speiderfri studietid på slutten av åttitallet. 
Deltatt tre perioder i kretsstyret fra 1996–2012, siste periode som kretsleder. 
Speider på landsleir i Åsnes 1981, troppsleder på landsleir i Eidskog 1993, stab 
landsleir i Austrått 1997, programansvarlig på landsleir i Åndalsnes i 2009. 
Visespeidersjef 2012-2014, Speidersjef 2014-2016. 

– Hvorfor er du en god kandidat?
Jeg stiller til gjenvalg som speidersjef fordi jeg brenner for at enda flere skal få muligheten til å være 
en del av speideren. Speideren er i en god utvikling, og jeg ønsker å bidra til at dna-et i speideren 
kommer tydeligere frem i møte med oss selv, andre og samfunnet. Jeg ønsker at erfaring og kunnskap 
som er opparbeidet gjennom 100 år i møte med barn og unge skal utløse mer medbestemmelse og 
erfaring i ledelse. Jeg vil gjerne bidra til at ledelsen i Norges speiderforbund tar gode beslutninger. 
Gode beslutninger som gruppene opplever er en støtte i det daglige speiderarbeidet. Det er gruppene 
som setter fart i Norges speiderforbund. Jeg ønsker at ledelsen bidrar til at engasjement og gode 
ideer blir sådd, får gjødsel, gror godt og sprer seg. Gjennom prioriteringer som bygger opp under 
formålsparagrafen, skal styret bidra til at vi er nærmere målene i strategisk plan og visjonen for 2024.

– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speiderstyret å jobbe med i tiden fremover?
I 2019 vil det være flere attraktive tilbud til våre medlemmer. Vi opplever flere sterke speidergrupper, og 
flere speidergrupper med unge styremedlemmer som har fått tilbud om kurs i organisasjonsutvikling, 
Gjennom ledertreningen har flere blitt bevisste på sin lederrolle, og på hva som skjer når en får barn og 
unge til å ta ansvar for å lede hverandre. Vi har fått bedre samarbeid på kryss og tvers i organisasjonen, 
samarbeid som har bidratt til at flere har fått ledererfaring gjennom deltakelse i ulike prosjekter. 

Ungdom opplever speiding som mer attraktivt hjemme og ute, og viser i større grad frem at speidere er 
mange unge som utgjør en forskjell i samfunnet. Den største utfordringen er kanskje å få organisasjonen 
til å skape et felles bilde på hva speiding er, forskjellene er store. Hvordan vi samler våre krefter slik at 
speiding når flere og vi blir en tydeligere samfunnsaktør både lokalt og nasjonalt. 
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KANDIDATER TIL VISESPEIDERSJEF

Navn: Karl-Erik Onstad • Alder: 61 år • Gruppe/krets: 1. Fredrikstad speidergruppe, Fredrikstad 
krets Yrke/studier: Daglig leder i egen bedrift

– Tidligere speidererfaring?
Begynte da jeg var 12 år. Har vært gruppeleder, kretsleder, innehatt flere sentrale 
roller og oppgaver på forbundsnivå ved større arrangementer, i flere komiteer og 
utvalg. 

– Hvorfor er du en god kandidat?
Jeg vil være med å fullføre noen av de siste års aktiviteter og prosesser i styret. 
Jeg har bred erfaring og kan bidra til kontinuitet og gi et historisk bakteppe i ulike 
saker, og med det være en støtte og sparringspartner for de øvrige i Speiderstyret. 
Årene i Speiderstyret har vært en spennende tid, og jeg har fått ta del i mangfoldet og opplevd de mange 
utfordringene i vår organisasjon.

Relevant erfaring har jeg gjennom flere styreverv i næringslivet. Ledererfaring og eierskap i flere bedrifter 
innen produksjon, salg, tjenesteyting og eiendomsforvaltning.

Jeg mener jeg har god kontakt med dagens speiding gjennom å være leder for Fredrikstad Speiderråd og 
styremedlem i Speider-sport AS. 

– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speiderstyret å jobbe med i tiden fremover?
Jeg mener at Speiderstyret skal arbeide med strategiene og se nye muligheter for organisasjonen i 
samfunnet. Jeg vil også vektlegge våre utfordringer rundt inntekter. En bedre og romsligere økonomi vil 
gi oss større spillerom til å investere i god speiding. I forbindelse med evalueringen av organisasjonen 
forsøke å se helheten og balansen i samspillet Speiderstyret, administrasjonen og det frivillige 
apparatet, slik at gjennomføringsevnen øker.

Speiderstyret har oppgaven som motivator for å stimulere og støtte samspillet mellom «kjøpte» og 
«frivillige» ressurser slik at det gir best mulig uttelling og effekt.

Speidingen skjer med basis i speidergruppene og drives høyst forskjellig ut fra lokale forhold, økonomi, 
lederressurser og kompetanse, dette er et dynamisk mangfold vi må sette pris på og som er med på å 
drive vår bevegelse fremover. Da er det viktig for krets og forbund å være et stadig bedre støtteapparat 
og verktøy, som en ressurs for speidergruppene. Dette tror jeg er med på å skape bedre speiding, for 
alle.
.
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Navn: Christina Eide  • Alder: 20 år • Gruppe/krets: 1. Heistad speidergruppe, Grenland krets  
• Yrke/studier: Studerer Bachlor i Geofag, innenfor Geologi på Universitetet i Oslo

– Tidligere speidererfaring? 
Har opp igjennom mange år hatt forskjellige verv i gruppe som roverlagsleder 
og troppsassistent i 1. Heistad Speidergruppe og nå troppsleder i 17. Oslo 
Kampianerne ved siden av studiene. Har i tillegg vært med å lage blant annet 
radio i kommunikasjonsetaten på landsleir i Stavanger 2013 og jobber nå noe i 
kommunikasjonsetaten til Nord 2017.  Har lært mye om organiseringen til NSF 
gjennom å ha arrangert Speider- og Roverforum 2014. Har nylig levert rapporten 
til Explorer Belt 2016 - Italia på tvers.  Er ferdig med ledertreningen (2014) og 
har Speidersjefens topputmerkelse for rover.  Er i tillegg med i redaksjonen til 
medlemsbladet vårt.

– Hvorfor er du en god kandidat?
Jeg har gjennom flere forskjellige prosjekter fått god innsikt i organisasjonen vår, SPF og hvordan 
speiderarbeidet gjøres i alt fra de store prosjektene til de ukentlige møtene i gruppene.  I tillegg 
brenner jeg for å gjøre organisasjonen enda mer attraktiv og morsom enn den allerede er. Jeg vil drive 
styrearbeid for å se at barna på de ukentlige møtene får enda bedre opplevelser i speideren. Jeg håper 
at min kunnskap, innsikt og engasjement vil gjøre at det arbeidet styret bedriver denne neste perioden 
vil resultere i større vekst og mer moro i organisasjonen.

– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speiderstyret å jobbe med i tiden fremover?
Det er viktig at Speiderstyret fortsetter å jobbe med Visjon 2024 som ble vedtatt på forrige speiderting. 
Speiderstyret må jobbe med denne og det Speidertinget bestemmer av korttidsmål for perioden 2017-
2019. 

Speiderstyret må også jobbe for å sikre vekst i forbundet. Vi har blitt mer synlig, blant annet gjennom 
Friluftslivets år 2015. Dette må vi fortsette med, vi må vise at speiding er gøy, at det er mye mer enn 
knuter, turer og bål. Vi har en landsleir som kommer i 2017 som jeg håper mange vil bli med på, men vi 
må også tenke på å fortsette suksessen med å sende mange på World Scout Jamboree 2019. Vi må vise 
gjennom gruppene våre at speidere tar en aktiv del i medbestemmelse i samfunnet. Speiderne skal 
være stolte i speiderskjorta.  Samtidig må vi fortsette å jobbe med den interne kommunikasjonen og bli 
mer synlig internt, men hovedfokuset skal være utad!  For er det ikke gøy, er det ikke speiding!

Navn: Lars Eirik Grotdal  • Alder: 34 år • Gruppe/krets: Medkila speidergruppe, Hålogaland krets • 
Yrke/studier: Lærer på videregående skole

– Tidligere speidererfaring? 
Medlem, ass og peff i patrulje Jerv. Har siden vært lagleder i Laban roverlag og 
troppsassistent i speidergruppa. Som rover var jeg med på en runde med revisjon 
av treningsprogrammet for rovere, og jeg har også bak meg noen arbeidsleirer 
og samlinger med Skogvokterne. I kretsen har jeg hatt ansvar for to kull med 
Firkløver Goodwill, vært visekretsleder et år og de siste fire årene har jeg vært 
kretsleder. Av internasjonal erfaring har jeg hatt to runder til England med 
Firkløver Goodwill, og jeg var troppsleder på jamboree i England i 2007.

– Hvorfor er du en god kandidat?
Jeg liker å være engasjert der hvor jeg er medlem. Jeg har bidratt i gruppe, lag, krets og nasjonalt, 
og jeg føler nå at tiden er inne for å engasjere meg mer i de større linjene til organisasjonen. Jeg er 
flink til å sette meg inn i sakspapirer selv om overskriften kan virke kjedelig – en egenskap som gjør at 

KANDIDATER TIL SPEIDERSTYRET
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sakspapirene faktisk blir lest og ikke oversett. Jeg har god oversikt over det jeg jobber med og jeg er 
en god formidler og instruktør. I tiden som speider og rover har jeg lært at man må være akkurat passe 
gal for å ha det artig, og denne sunne galskapen vil jeg ta med inn i styrearbeidet.

– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speiderstyret å jobbe med i tiden fremover?
Speidertinget i 2014 vedtok en langsiktig strategiplan som jeg mener det er viktig å jobbe videre med. 
De strategiske områdene i planen er alle viktige, men på hver sin måte. Noe av det jeg ser på som 
viktig er at Norges speiderforbund må satse på egenarten sin. Alle bedrifter og etater ønsker at folk 
skal jobbe i team, og det var kanskje speiderbevegelsen som var først ute med team og teamarbeid? 
Vi har bare kalt det for patrulje. Her skiller vi oss fra resten av det frivillige Norge, og strategiene 
omkring ”Patruljen tar ansvar” kan få frem nettopp dette. Jeg ville nok aldri ha fortsatt i speideren 
om jeg ikke hadde hatt en patrulje å være i, og dette gjelder nok mange. Lykkes vi med strategiene, vil 
medlemstallene stige og organisasjonen vil bli mer robust og være det mest naturlige valget for barn 
og unge.

Navn: Andy Hyde • Alder: 52 år • Gruppe/krets: 1. Langhus speidergruppe, Follo krets  
• Yrke/studier: Spesialrådgiver – prosess og endringsledelse i Helse Sør-Øst, Avdeling for Teknologi 
og eHelse. Regional systemansvarlig elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system (PAS/
EPJ) DIPS

– Tidligere speidererfaring? 
Jeg har vært speider siden jeg var 9 år gammel. Har hatt lederverv i alle enheter 
fra bever til gruppeledelsen i til sammen 30 år. Er ledertrener. Har vært leirsjef for 
to kretsleirer i Follo Krets i 2007 og 2011. Var medlem i grunnregelpatruljen som 
leverte forslag til omskrivning av grunnregler og speiderløfte som skal stemmes 
over ved dette Speidertinget.

– Hvorfor er du en god kandidat?
I min jobb har jeg lang erfaring med strategier og endringsprosesser med et sterkt 
kunde- eller brukerfokus. Speiderstyret har en dobbeltrolle, på den ene siden skal det identifisere og 
sikre en strategisk utvikling i tråd med samfunnsutviklinger for øvrig, og på den andre siden være lydhør 
overfor medlemsmassene gjennom demokratiske prosesser og direkte kontakt med kretser og grupper. 
Med lang erfaring med kundefokusert strategi og endringsarbeid og 30 år som enhetsleder, mener jeg at 
jeg er klar til å takle utfordringene Speiderstyret står overfor.

Gjennom mitt bidrag i grunnregelpatruljen har jeg også vist interesse for og evne til å se på Norges 
speiderforbund som en åpen og inkluderende organisasjon med et fremtidsrettet verdisyn og visjon. Jeg 
har vært engasjert i internasjonalt speiderarbeid lenge, noe som gir meg en bred forståelse av hvordan 
speideren drives i andre land.

– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speiderstyret å jobbe med i tiden fremover?
Gjennom to vedtak og arbeidsgrupper satt opp fra siste speiderting har medlemmene gitt Speiderstyret 
i oppgave å se både på verdigrunnlaget når det gjelder inkludering ved revidering av grunnregler 
inkludert speiderløfte og på organisasjonsstruktur. Et vedtak ved dette speiderting er bare starten på 
arbeidet for å realisere intensjonene bak vedtakene.

Langtidsstrategi og -planer er tuftet på vekst gjennom blant annet inkludering og ledertrening. Begge 
disse områdene må det jobbes aktivt med.

Avstand mellom Speiderstyret og medlemmene i enhetene representert ved gruppene og kretsene 
kan av og til oppleves som for stor og bør reduseres. Vekst baserer seg på synlighet i samfunnet 
både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, men speiderne er fraværende i mye av samfunnsdebatten og 
samfunnsaktivitetene hvor vi kunne vært mer synlige. 
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Navn: Steinar Klokk  • Alder: 48 år • Gruppe/krets: Sykkylven speidergruppe, Sunnmmøre krets 
• Yrke/studier: Styrar / einingsleiar ved Vikedalen barnehage som er ein 4-avdelings kommunal 
barnehage i Sykkylven.

– Tidligere speidererfaring? 
Starta som småspeidar i 2. klasse, etter at alle andre i klassa hadde starta og 
så slutta. Har etter dette vore aktiv i speidaren heile tida som speidar og leiar 
på ulike nivå. Har heile tida hatt mi primære oppgåve knytt til troppa, både 
som troppsleiar og troppsassistent. Har elles jobba aktivt med pefftreninga 
på Sunnmøre sidan midt på 90-talet, og trivst veldig godt med dette. Ut over 
dette har eg vore kretsleiar i fleire omgangar, sist i 6 år fram til 2014. Sit no 
som gruppeleiar og troppsassistent i Sykkylven speidargruppe og i peffstaben i 
kretsen.

– Hvorfor er du en god kandidat?
Eg ønskjer å stille som kandidat til Speidarstyret fordi speidinga er noko som engasjerer meg. Eg har 
halde på lenge med speiding, og ser at eg kan ha noko å bidra med både inn imot organisasjonen og 
inn imot eit styre. Eg meiner at på tross av at eg byrjar å bli ein av dei eldre i organisasjonen så har eg 
framleis engasjementet og gløden som må til for å kunne bidra. 

Eg meiner at dersom ein sit i Speidarstyret så må ein vere forsiktig med å seie at det og det vil eg ha mest 
fokus på. Eg meiner at alt heng saman. Vekst kjem ofte som resultat av god drift, som igjen heng saman 
med gode leiarar (leiarkvalitet) som legg til rette for god speiding, og god speiding skal innehalde alle 
speidinga sine fem element. Sett i lys av dette så tenker eg at skal ein kunne gjere ein best mogleg jobb 
i Speidarstyret så må ein seie ja til heile pakka, og ikkje berre velje seg ut einskilde område som ein vil 
arbeide spesielt med. 

– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speiderstyret å jobbe med i tiden fremover?
Det vi veit er at det har vore to arbeidsgrupper som har levert sine innspel i løpett av denne 
arbeidsperioden. Her er det mykje godt og viktig arbeid som er lagt ned, og som det er viktig at det 
vert tatt tak i. Elles meiner eg at Speidarstyret bør vere med på å initiere utvikling. Ein må tørre å 
stå for noko, og vere ein aktiv pådrivar for at Norges speiderforbund skal vere ein attraktiv barne- og 
ungdomsorganisasjon som barn og unge ønskjer å vere ein del av. Speidinga skal skje i den einskilde 
gruppa og den einskilde patruljen, men Speidarstyret må vere ein aktiv medspelar slik at vi saman kan 
legge til rette for at dette skal kunne skje.

Navn: Tone Ødegaard • Alder: 25 år • Gruppe/krets: 1. Kolbotn speidergruppe, Follo krets  
• Yrke/studier: Arealplanlegger

– Tidligere speidererfaring? 
Jeg har tidligere vært roverombud i Follo krets og leder av Roversambandet. 
Jeg har også vært arrangør for flere nasjonale arrangementer, slik som 
roverfemkamp, roverleir på landsleir, Roverløft og brecamp. Fra 2014 har jeg sittet 
i Speiderstyret med ansvar for friluftsliv og barne- og ungdomspolitikk. Fra 2015 
har jeg også fylt rollen som internasjonal kontakt mot WAGGGS.

– Hvorfor er du en god kandidat?
Etter å ha sittet i Speiderstyret i en periode allerede, har jeg god kjennskap til 
pågående prosesser i Norges speiderforbund og en god forståelse for hva et styreverv innebærer. Jeg 
opplever at jeg er en person som klarer å løfte blikket og se det store bildet. Dette henger også tett 
sammen med min utdanning innenfor samfunnsutvikling, der strategier, virkemidler og prosesser står 
i fokus.
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Jeg er opptatt av demokratisk styring og forstår at jeg som styremedlem skal arbeide for at 
handlingsplanen vedtatt på Speidertinget blir gjennomført den kommende perioden. Jeg ser imidlertid 
at skal man komme noen vei, er det viktig at man gjør tydelige prioriteringer. Skal vi starte noe nytt, 
må noe gammelt legges ned. Fordi jeg alltid fokuserer på å løfte blikket, klarer jeg, om enn med tungt 
hjerte, å legge fra meg gode ideer og prosjekter som ikke lenger er i tråd med vår strategiske satsing. 

– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speiderstyret å jobbe med i tiden fremover?
Frivilligheten er i endring. Alle undersøkelser innenfor frivilligheten viser at frivillige motiveres av andre 
ting enn før, og at finansiering av frivillige organisasjoner i større grad er prosjektbasert. Skal Norges 
speiderforbund være en levedyktig organisasjon i fremtiden, må vi arbeide med vår driftsmodell og våre 
rutiner og holdninger rundt frivillighet.

Vi har i en periode jobbet med å få flere tropper til å benytte patruljesystemet og dra på patruljetur. 
Nå er det på tide at patruljene kommer ut av skogen og får kjenne på stolthet og ungt lederskap i 
planleggingen av aktiviteter og prosjekter som betyr noe for andre. Samfunnsengasjement er en 
viktig del av speidingen. I møte med andre deler av samfunnet utfordres våre tankesett og verdier, og 
vi utvikler oss som mennesker i tråd med formålsparagrafen. Dette er særlig viktig i en tid der Norge 
stadig opplever et større mangfold og mer ekstreme holdninger. 

Navn: Mats Brunsvik  • Alder: 28 år • Gruppe/krets: Måløy speidergruppe, Sogn og Fjordane krets  
• Yrke/studier: Tømrer

– Tidligere speidererfaring? 
Jeg er troppsleder i Måløy speidergruppe, der jeg startet som 8-åring. Jeg har 
jobbet meg opp gjennom gradene, og har innehatt de fleste verv på gruppe- og 
kretsplan. Jeg har gjennomført grunntreningen for ledere. Jeg har erfaring fra 
prosjektarbeid sentralt i NSF, som Roverforum og kontingentledelse til World 
Scout Moot. Har i tillegg vært aktivt engasjert i flere jamboreer som troppsleder. 
Jeg har den siste perioden sittet som styremedlem i Norges speiderforbund, som 
International Commissioner for WOSM.

– Hvorfor er du en god kandidat?
Gjennom de to siste årene har jeg fått muligheten til å ta del i arbeidet med store og viktige temaer 
i forbundet vårt. Dette har vært to veldig givende år, og jeg ønsker å fortsette dette arbeidet i den 
neste toårsperioden! Jeg legger ikke skjul på at jeg har hatt mitt hovedfokus på den internasjonale 
dimensjonen i speidingen, men har også vært engasjert i andre deler av styrearbeidet i forbundet. 
Med min bakgrunn fra næringslivet har jeg kunnet se de økonomiske og administrative aspektene i 
mange saker. Arbeidet med de to rapportene om henholdsvis organisasjonsstruktur og grunnregler, 
har jeg funnet veldig interessant og lærerikt. Den ene rapporten får vi forhåpentligvis et vedtak på på 
dette tinget, mens deler av den andre vil vi jobbe videre med en stund til.

– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speiderstyret å jobbe med i tiden fremover?
I den kommende perioden ønsker jeg sterkt å bidra i arbeidet styret har satt i gang med 
omstrukturering i forbundet, basert på rapporten fra arbeidsgruppen organisasjonsstruktur. Her 
ønsker jeg at vi klarer å få engasjert alle medlemmer i forbundet i saken, slik at vi har et bredt 
beslutningsgrunnlag å presentere på neste speiderting. Dette er en viktig og krevende sak, som jeg 
vet at styret kommer til å ha stort fokus på i kommende periode. Strategisk har vi de siste årene hatt 
mangel på satsing på samfunnsengasjement. De nye arbeidsmålene i strategiplanen gir oss mulighet 
til  igjen å få dyttet samfunnsengasjement opp på den plassen det fortjener! Samfunnsengasjement er 
så mye mer enn å hjelpe gamle damer over veien! 
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Navn: Bjørn Einar Jensen • Alder: 52 år • Gruppe/krets: 7. Kristiansand sjøspeidergruppe, Sørlandet 
krets • Yrke/studier: Ingeniør

– Tidligere speidererfaring? 
Jeg har vært speider fra midten av 1970-tallet. Senere speiderleder i Farsund 
speidergruppe og i 7. Kristiansand sjø, og sittet i gruppeledelsen med ulike 
roller de siste 10 årene. Aktiv i sjøspeidernettverket der jeg har vært med på 
planlegging av mange felles aktiviteter og tokt/seilaser. Ansvarlig for planlegging 
og gjennomføring av aktiviteter på vegne av sjøspeidernettverket på landsleirene 
i 2009 og 2013, og med i komiteen for Nord 2017. Jeg har deltatt aktivt i 
gjennomføring av sjøspeiderleiren i 2011, og som nestleder på sjøspeiderleiren 
i 2014, og har vært ansvarlig for driftsstyret til Havbraatt, «Rederiet Havbraatt», 
siden 2011. Jeg har også gjennomført Trekløver-Gilwell.

– Hvorfor er du en god kandidat?
Jeg har lang arbeidserfaring (27 år) med blant annet arbeid i prosjekter og team og drift av egen 
virksomhet. Jeg har også gode evner til å lage nettverk for å få gjennomført ideer og oppgaver og er god 
til å finne praktiske løsninger.

Jeg kan se saker fra flere sider og analysere ulike scenarier og har lang erfaring med å opptre i mange 
ulike roller i ulike forhandlingssammenhenger. Håper å kunne være med å gjøre en forskjell for 
eksempel ved å kombinere det gode som gjøres i sjøspeidermiljøet med det gode som gjøres i resten av 
speiderorganisasjonen for å gjøre organisasjonen enda bedre og enda mer attraktiv.

– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speiderstyret å jobbe med i tiden fremover?
Speiderstyret bør være mer synlig for hele organisasjonen. Medlemmer, roller og ansvar bør være 
kjent for minst alle krets- og korpsledere. Jeg ønsker særlig å engasjere meg i de strategiske 
satningsområdene Speidere vil ut og speiding når flere.

Navn: Per Bentzen • Alder: 70 år • Gruppe/krets:  Direktemedlem

Navn: Vidar Falck-Muus • Alder: 43 år • Gruppe/krets:  Follo krets 

KANDIDAT TIL LOVUTVALGET

KANDIDAT TIL KLAGENEMDA
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Navn: Håvard Djupvik • Alder: 35 år • Gruppe/krets: Rælingen speidergruppe, Romerike krets  
• Yrke/studier: Politi

– Tidligere speidererfaring? 
Jeg har gjennom mange år vært speiderleder og er nå troppsassistent og 
gruppeleder. Har vært kretsleder, sittet i Speiderstyret og vært styremedlem i 
Speidernes fellesorganisasjon. Har også erfaring fra store speiderprosjekter i 
Norge og i utlandet – flere av disse i Spf-regi. Er i dag ansvarlig for Trekløver-
Gilwell-treningen og sitter i Internasjonalt utvalg. Jeg får dessverre ikke deltatt 
på Speidertinget i år, da jeg akkurat nå er på ledertrenerkonferanse i utlandet og 
representerer NSF.

– Hvorfor er du en god kandidat?
Jeg er en god kandidat til vervet i Spf fordi jeg brenner for speidersaken i Norge og ønsker at Spf skal 
kunne videreutvikle seg til en mer velfungerende paraply til det beste for speiding i Norge. Jeg kjenner 
Norges speiderforbund godt og har tidligere erfaring fra Speiderstyret og SpF. Som aktiv speiderleder 
på grasrotnivå kjenner jeg også på hvordan speidergruppene lokalt påvirkes av det som skjer på 
nasjonalt nivå.

– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speidernes fellesorganisasjon å jobbe med i tiden 
fremover?
Speidernes fellesorganisasjon må tilpasse seg dagens speidernorge og jeg ser for meg at Spf i årene 
som kommer vil gjennomgå store forandringer. Samtidig må Spf fordele viktig ansvar for viktige 
prosjekter som skal gjennomføres i skjæringspunktet mellom to speiderforbund. Det er en spennende 
tid vi går i møte, og Spf må sette seg i posisjon for fremtiden.

Navn: Ingeborg Korme • Alder: 28 år • Gruppe/krets: Oslospeiderne • Yrke/
studier: PhD i populasjonsgenetikk og bioinformatikk på oppdrettslaks

– Tidligere speidererfaring? 
Tilleggsrepresentant i Spf i to år. Arbeidet i Komite Speiding i fire år, siste to som 
nestleder. Hovedansvaret mitt har vært for roverprogram og prosjektoppfølging 
og jeg har jobbet mye internasjonalt med programutvikling. Har også vært 
roverombud, gruppeleder, troppsleder, småspeiderleder, sittet i kretsstyret i Asker 
og Bærum krets, vært i leirkomiteen til Go the Norway 2006 og prosjektleder for 
Roverløft 2007 og 2011. Trekløver-Gilwell fra 2011.

– Hvorfor er du en god kandidat?
Jeg har god oversikt over hvordan NSF og KM-speiderne fungerer etter fire år på nasjonalt nivå. Jeg har 
erfaring fra samarbeidsprosjekter og kjenner til mye av det vi har til felles og det som skiller oss. Jeg er 
flink til å følge opp, sette meg inn i nye saker og  jobbe i en gruppe. Jeg er opptatt av gode prosesser og 
ryddighet og setter min stolthet i å få prosjekter i havn med et godt resultat.

– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speidernes fellesorganisasjon å jobbe med i tiden 
fremover?
Det er mye man kan bruke Spf til og jeg synes vi ikke får ut dets fulle potensiale. Etter en litt humpete 
prosess med evalueringen av Spf og avslutningen av arbeidet med speiderloven, ønsker jeg å fortsette 
å følge opp disse sakene for å kunne fortsette å utvikle Spf til en enda mer nyttig organisasjon.

KANDIDATER TIL REPRESENTANTSKAPET TIL 
SPEIDERNESFELLESORGANISASJON
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Navn: Håvard Laache Otto • Alder: 32 år • Gruppe/krets: Sætre speidergruppe, Nedre Buskerud krets 
• Yrke/studier: Lege, Drammen sykehus

– Tidligere speidererfaring?
Erfaring fra speidergrupper og kretsarbeid i Vesterlen, Sør-Trøndelag og Nedre 
Buskerud. Styremedlem i NSF og International Commissioner WOSM 2010-2014. 
Kontingentstab til World Scout Jamboree 2015. Medlem i prosjektgruppene for 
NM i speiding 2016 og Europakonferansen 2016.

– Hvorfor er du en god kandidat?
Engasjert person som ønsker å bidra til forandring. Løsningsorientert. 
Jeg kjenner til Spf som struktur fra min periode som speiderstyremedlem, men 
mitt viktigste bidrag er erfaringen fra hvordan det er å planlegge og gjennomføre arrangementer i Spf 
sin regi, som NM i speiding, Europakonferanse og verdensjamboree. 

– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speidernes fellesorganisasjon å jobbe med i tiden 
fremover?
Spf må sluttføre evalueringsprosessen og gjennomføre nødvendige endringer i organisasjonen slik at 
Spf klarer å følge opp sine oppgaver og aktiviteter på en bedre måte. 

Jeg mener det er for ressurskrevende for frivillige i Landsstyret og Speiderstyret og samtidig være 
styremedlemmer i Spf.  Både NM i speiding og våre internasjonale leirer er store prosjekter i antall 
deltakere og frivillige, men ikke minst økonomi, som krever bedre prosjektoppfølging og strategisk 
utvikling av arrangementene over tid. Spf bør også ha sin egen økonomi for synliggjøring av 
ressursbruk og omsetning som aktivitetene gir. Fortsatt har speiderforbundene potensiale til å utvikle 
samarbeidet med WAGGGS og WOSM videre.

Navn: Knut Slettebak • Alder: 37 år • Gruppe/krets: Egersund FA speidergruppe/Vesterlen krets  
• Yrke/studier: Rådgiver, regionalplanavdelingen i Rogaland fylkeskommune. 

– Tidligere speidererfaring? 
Mange verv på både krets- og forbundsplan. Har vært engasjert i arbeidet i Spf 
både som IC, speidersjef og direktevalgt til representantskapet.

– Hvorfor er du en god kandidat?
Jeg kjenner både Spf og de to medlemsorganisasjonene godt, og brenner for 
å få samarbeidet til å fungere best mulig. Jeg tror det er viktig å få med noen 
som kjenner mye av historien til Spf, men som også ser behovet for, og vil jobbe 
aktivt med, en endring av hvordan det arbeides i organisasjonen i dag. Min 
hovedmotivasjon for å stille til gjenvalg er å bidra til at Spf kan gi muligheter i stedet for å ta ressurser fra 
de to medlemsforbundene.

– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speidernes fellesorganisasjon å jobbe med i tiden 
fremover?
Spf må finne en arbeidsmetode som sparer de to medlemsorganisasjonene for tidsbruk, særlig hos 
de to styrene. De to neste årene handler ikke om å legge til arbeidsoppgaver, men å strukturere det 
arbeidet som gjøres og å finne en passende organisasjonsform. 

Jeg tror mer av organisasjonens arbeid bør legges på de direktevalgte representantene framfor de to 
styrene slik det er i dag.

Av saker som Spf har på sin agenda i dag brenner jeg litt ekstra for å få avklart mulighetene for en 
felles nordisk speiderleir.
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Åpent forum
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SAK 9 • ÅPENT FORUM

9.1 Henstillinger
Delegatenes henstillinger til Speiderstyret for oppfølging i kommende styreperiode. Det stemmes over 
hver henstilling for seg.

9.2 Oppfølging av henstillinger til Speiderstyret fra Speidertinget 2014
Orientering fra Speiderstyret om arbeidet som er gjort etter Speidertinget i 2014.
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SAK 10 • ORIENTERINGER

På Speidertinget vil det bli gitt noen orienteringer fra talerstolen.

10.1 Saker fra Speiderforum 2016
Speiderforum-representantene informerer om sakene fra Speiderforum. Protokollen fra Speiderforum 
er vedlagt sakspapirene.

10.2 Saker fra Roverforum 2016
Roverforum-representantene informerer om sakene fra Roverforum. Protokollen fra Roverforum er 
vedlagt sakspapirene.

10.3 Status i Norges speiderforbund
Speidersjefen orienterer om status for organisasjonen.

10.4 Orientering om prioritering av tiltak innen Speidernes fellesorganisasjon (Spf)

10.5 Orientering om Speider-sport AS

10.6 Orientering om landsleir 2017

10.7 Orientering om World Scout Jamboree 2019

10.8 Andre orienteringer



Sakspapirer Speidertinget 2016
Utgitt av Norges speiderforbund

Forsidefoto: CF Salicath
Kandidatfoto: Alexander Vestrum, CF Salicath, Kirvil Kaasa og privat


