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Kari Sangro Olestad er kjent fra TV-serien «Ingen grenser» i 2012. Hun var 
ambassadør for Friluftslivets år 2015, og er en ivrig naturnyter. Foto: Privat.

«Det 
å være 

speider må 
være en av 

de fineste 
fritidsakti-

vitetene som 
finnes for barn 

og unge. De lærer, 
samhandler og får 

nye opplevelser i et 
sunt og godt miljø. 

Og de fokuserer 
på alt som har med 

friluftsliv å gjøre. Jeg 
tror at vi alle har noe å 

lære av speiderne.»

Kari Sangro Olestad, ambassadør 
for Friluftslivets år 2015

«Jeg synes speiderne er utrolig 
flinke til å sette friluftslivet i 
system, de har en flott pedago-
gikk, barna lærer mye nyttig 
og ikke minst lærer de å lære 
bort til andre barn.»

HKH Kronprins Haakon, høy 
beskytter for Friluftslivets år 
2015

Kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra var med på speidertur, og fikk lage 
primitiv mat og prøve ulike aktiviteter. Foto: Leif Egil Hegdal.
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«Klatre-
utfordringen 

er speiding i 
miniatyr. Det 

handler om å se 
hvilke frilufts-

muligheter man 
får bare ved å gå ut 

av døren og se seg 
om.»

Daniel Gauslaa, om klatre-
utfordringen #mittre.

«Man bør bli med i 
speideren fordi man får 
mange nye venner, det 
er morsomt og man 
lærer veldig mye mer 
når man er aktiv ute 
enn når man sitter 
inne og leser om 
det.»

Maja Haugland 
Hoem, speider i 
Asker 1. speider-
gruppe

Maja Haugland Hoem og Nanna Christine Jensen var med da kronprins Haakon og 
prinsesse Ingrid Alexandra deltok på speidertur med 1. Skougum speidergruppe og 

Asker 1. speidergruppe. Foto: Leif Egil Hegdal.

Lars Volden (f.v.) og Daniel Gauslaa fikk ideen til klatreutfordringen Mitt tre (#mittre)  
da de var deltakere i Kommunikasjonsnettverket. Foto: Eskild Gausemel Berge.

3



Takk til speidere, patruljeførere, ledere og 
støttespillere i hele Norges land som bidrar 
til at mange barn og unge får naturopplev-
elser, vennskap og ledererfaring i trygge 
rammer! Dette har vi skrevet mye om i 
medlemsbladet Speideren, nettsider og i 
sosiale medier. Denne årsmeldingen dreier 
seg derimot mest om det som har hendt på 
forbundsplan.

Fra side 5 kan du lese Speiderstyrets 
egen beretning om toårsperioden. Vi tar 
et tilbakeblikk på Friluftslivets år 2015 på 
sidene 16–19 og World Scout Jamboree 
2015 i Japan på side 20. Tallenes tale er 
å finne fra side 24. Hvor går veien videre 
herfra? Noen tanker om dette kan du lese 
på side 23.

God lesning!

Årene 2014 og 2015 har vært preget 
av flere store prosjekter og masse 
speideraktivitet rundt om i speider-
grupper, kretser, korps og forbund. 
Du har nå Norges speiderforbunds 
årsmelding for 2014 og 2015 foran 
deg. Den gir et tilbakeblikk på 
aktiviteter, prioriteringer, strategier og 
økonomi for perioden.

Friluftslivets år 2015 og verdensjam-
boreen i Japan har vært blant de 
største og mest synlige prosjektene, 
men det har også vært flere andre 
prosjekter i perioden. Flere arbeids-
grupper har jobbet med temaer 
som har skapt stort engasjement 
blant medlemmene. Både endring av 
organisasjonsstruktur, speiderloven 
og grunnregler har vært på agendaen. 

Ny visjon for 2024 og langtidsmål 
for 2015-2024 ble vedtatt på 
Speidertinget 2014, og overtok 
for Strategisk plan 2007-2016 
allerede fra 2015. Lederkvalitet, 
samfunnsansvar og vekst var de 
overordnede målene i den gamle 
planen. Fra 2015 skal organisas-
jonen sørge for at «speiding når 
flere», «patruljen tar ansvar» og at 
«speidere vil ut».

Hva har vi fått oppleve i de to 
årene som har gått? Hva har vi 
oppnådd? Hvor går vi videre? 
Hvordan får vi mest mulig god 
speiding ut av tilgjengelige 
økonomiske og menneskelige 
ressurser? I årsberetningen får du 
noen svar på dette. 

TILBAKEBLIKK PÅ 
2014 & 2015
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STRATEGISK ARBEID

NY PLANPERIODE
Det har vært spennende for styret å 
arbeide med iverksetting av ny strategi. 
Etter flere år med Strategisk plan 
2007-2016 startet styret i 2014 arbeidet 
med å forberede nye mål for neste 
tiårsperiode. Ønsket var å forenkle 
planene og gjøre målene konkrete 
å styre etter. Kretser og korps ble 
involvert og engasjerte seg i utviklingen 
av planene, og på Speidertinget i 2014 
valgte organisasjonen en ny retning 
for Norges speiderforbund. De vedtatte 
målene gjelder for det nasjonale nivået, 
og kretser, korps og speidergrupper 
har de felles målene som grunnlag for 
å lage egne planer som passer egne 
forutsetninger og rammer. 

Gruppeundersøkelsen gjennomført 
i 2015 viser at 47 % av gruppene 
har jobbet aktivt med de strategiske 
satsningsområdene. 14 % har ikke 
hørt om dem. 14 % jobber bevisst mot 
strategiske mål i gruppa, 58 % gjør 
dette til en viss grad.

SPEIDERSTYRETS 
BERETNING

Styret har lyttet til mange gode 
innspill, og det har vært et 
overordnet mål at de strategiske 
satsingsområdene skal berøre den 
enkelte speider og speiderleder. 
Dette klarer vi ikke uten at 
medlemmene engasjerer seg. 
Speiderstyret ønsker å takke 
organisasjonen for måten dere 
har tatt eierskap til de strategiske 
målene som ble vedtatt: Speidere vil 
ut, patruljen tar ansvar og speiding 
når flere. 

VISJON 2024
Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, 
speiding når flere. I 2024 er Norges 
speiderforbund den mest attraktive 
organisasjonen for barn og unge 
som vil ut i naturen og i verden. Hos 
oss opplever alle å få og ta ansvar 
gjennom patruljesystemet. Speideren 
er en relevant bevegelse som når 
flere. Våre speidere blir utfordret i 
møte med samfunnet, naturen og seg 
selv, og våger å flytte egne grenser.

Norges speiderforbund 
har lagt bak seg en aktiv 

toårsperiode. Speiding 
ble synlig over hele Norge 
gjennom Friluftslivets år.  

Treklatreutfordringen #mittre 
og utfordringen #nattinaturen 

fikk mye oppmerksomhet. 
Vi tok en posisjon som en 

troverdig aktør på friluftsliv. I 
2015 deltok over 850 norske 

speidere på jamboree i 
Japan, og mange fikk oppleve 

internasjonal speiding. 
Speiderstyret ønsker å 

takke alle for innsatsen 
som legges ned for å tilby 
unge mennesker speiding 

med gode verdier og trygge 
rammer!
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SPEIDERE VIL UT
Dette strategiske området handler 
om å utforske naturen, lære det 
enkle friluftslivet og invitere andre 
til å være med. Medlemmene skal 
oppleve relevante og spennende 
aktiviteter og arrangementer og 
delta i demokratiske prosesser i 
organisasjonen. Speiderne skal delta 
i samfunnsdebatten og oppleves som 
løsningsorienterte. Flere skal kjenne 
tilhørighet til den verdensomspen-
nende speiderbevegelsen og oppleve 
internasjonal speiding. 

Speidertinget ønsket å heve 
kompetansen i friluftsliv og få flere 
patruljer ut på tur. Friluftslivets 
år 2015 (FÅ15) ga oss en god 
mulighet til å vise fram at vi er 
en troverdig friluftslivsaktør, og 
formidle det enkle speiderfriluftslivet. 
Speiderne var synlige i media og på 
FÅ15-arrangementer i samarbeid med 
andre organisasjoner. Vi fikk mulighet 
til å formidle det vi er gode på: Barn 
og unge som lærer å klare seg i 

naturen og dra på tur med patruljen. 
Det er dette som er speiderens nisje i 
friluftslivet. 

Skal vi lykkes med ungt lederskap 
og utvikle den enkelte til selvsten-
dighet og aktivt samfunnsansvar, er 
friluftsliv som metode og naturen 
som mestringsarena noe av det mest 
unike vi har i Norge. Men det krever 
at vi har trygge ledere som mestrer 
friluftslivet. Det er ingen patruljer som 
drar på snøhuletur uten at lederne 
føler seg trygge på vinterfriluftslivet. 
Vi har stor frilufts- og veilederkom-
petanse i speideren. Dere er en del 
av den kompetansen. Nå opplever vi 
større interesse for friluftslivskursene 
og viktigheten av ledertreningen, og 
vi skal fortsette å styrke friluftslivs-
kompetansen i speideren. 

Når det gjelder demokratiske 
prosesser, er det mer arbeid som 
gjenstår i denne arbeidsperioden. I en 
undersøkelse der speidergruppene 

har svart, sier 81 % at de arrangerer 
gruppeting og ca 80 % av gruppene 
deltar ofte eller av og til på kretsting 
og korpsting. Dette er ganske gode 
tall. Allikevel vil vi sørge for at alle 
speidere i forbundet i enda større grad 
blir hørt og opplever å få ansvar og 
være med og bestemme og ta på seg 
lederoppgaver. 

Norges speiderforbund er en del av 
to verdensorganisasjoner (WAGGGS 
og WOSM) og vi samarbeider med 
de nordiske speiderorganisasjonene. 
Dette bidrar til erfaringsde-
ling, utvikling av program og 
aktivitetstilbud. De internasjonale 
møteplassene motiverer, gir større 
internasjonal forståelse og er god 
arena for demokratiopplæring.  
Norges speiderforbund har opprettet 
et internasjonalt utvalg som skal 
legge til rette og synliggjøre internas-
jonale muligheter, styrke demokra-
tiopplæringen blant annet ved bedre 
opplæring av ungdomsdelegater. 

+ Friluftslivets år 2015 ble en 
suksess for Norges speider-
forbund. Vi fikk vist fram 
speiderens nisje i friluftslivet 
og at vi er en kompetent og 
troverdig aktør på friluftsliv.

+ Utdanning av unge friluftsliv-
sambassadører og frilufts-
livsveiledere har bidratt til 
økt synlighet og styrking av 
friluftslivskompetansen i 
organisasjonen.

+ Flere opplever internasjonal 
speiding. Etablering av inter-
nasjonalt utvalg skal bidra til 
at internasjonal speiding blir 
en større del av programtil-
budet i forbundet.

∆ Demokrati – Vi må fortsette 
å legge til rette for at alle 
speidere får muligheter til 
aktiv medbestemmelse og 
erfaring i ledelse. 
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PATRULJEN TAR ANSVAR
Dette strategiske området handler 
om å skape forståelse for patruljesys-
temet på alle nivåer i organisasjonen, 
for at patruljesystemet skal bli brukt 
aktivt. Alle grupper skal ha et godt 
patruljearbeid og en aktiv førerpa-
trulje. Det er et mål at flere blir kjent 
med og får tilbud om god og relevant 
lederutdanning, og at flere grupper 
deltar i nasjonale og internasjonale 
prosjekter.  

Vi vedtok å utvikle og tilby kurs innen 
patrulje- og førerpatruljearbeid for å 
gi gode verktøy til å lykkes med dette 
arbeidet i speidergruppene. Kretsene 
er oppfordret til å tilby årlige peffkurs 
slik at patruljeførerne utrustes og blir 
trygge nok til å planlegge og gjennom-
føre turer og patruljemøter. 

I 2015 startet arbeidet med «Oppdrag: 
Førerpatruljen», et opplegg til bruk i 
førerpatruljen, som skal gå gjennom 
2016/2017. Her skal førerpatruljene få 
praktisk trening i ledelse, samarbeid og 
planlegging, for å utvikle både førerpa-
truljearbeidet, patruljeførere og ledere. 
Håpet er at dette resulterer i at flere tar 
utfordringen som patruljefører og både 
kan og vil lede yngre speidere på tur. 

Vi opplever at en del deltakere på 
peffkurs 1 og 2 ikke gjennomfører 
patruljeturen i peffkurs 3. I gruppeun-
dersøkelsen svarer 43 % at de bruker 
patruljesystemet aktivt i speidergruppa. 
31 % sier de delvis bruker det. På 
påstanden “Vi driver med førerpa-
truljearbeid i vår gruppe” svarer 28 % 
helt enig og 20 % delvis enig. Her har vi 
en liten vei å gå.

Friluftslivets år 2015 satte ekstra 
fokus på patruljen og det enkle 
speiderfriluftslivet, og på speidernes 
medbestemmelse og ansvar. Mange 
tok utfordringen og dro på patruljetur 
under #nattinaturen. 

Friluftsløft ble arrangert på Råholt i 

oktober 2015 og hadde 150 deltakere. 
I løpet av helga ble det tilbudt kurs i 
blant annet mat på bål, rappellering, 
kart og kompass, langbuelaging og 
kano. I tillegg fikk deltakerne foredrag 
om speiderbevegelsens betydning 
for den allmenne norske friluftslivs-
tradisjon og om speiderturens juss. 

Gruppelederens verktøykasse har 
eksistert i åtte år, og har nå behov for 
en oppgradering. Verktøykassa skal 
være en støtte til gruppene, og vil 
inngå i en større pakke med nyttige 
verktøy og informasjon til hjelp for 
gruppenes daglige arbeid. 

Speiderstyret og lederne på forbunds-
kontoret har sammen deltatt på kurs 
i styrearbeid i begynnelsen av ny 
styreperiode i 2014. I tillegg er det 
gjennomført et styrekurs for Komite 
speiding og forbundskontorets 
ansatte. Disse kursene ble godt 
mottatt, og ga et godt grunnlag 
for videre samarbeid og en bedre 
forståelse av hverandres roller og 
ansvar. Det er også gjennomført 
et kurs for krets- og korpsstyrer. 
Dette skal videreutvikles og bli en 
del av kompetansehevingstilbudet i 
organisasjonen.

I denne perioden har det i større 
grad vært et samarbeid om og en 
utveksling av staber og ledertrenere 
på tvers av landet. Dette har 
vært positivt og kan også bidra til 
større likhet i tilbudet som gis i 
ledertreningen. Flere ser verdien 
av utvekslingen av ledertrenere og 
bruken av sammensatte kursstaber. 
Dette er verdifullt for Norges speider-
forbund, og gir påfyll og inspirasjon 
for ledertrenerne. 

Ledertrenerkurset hadde i 2014 
og 2015 til sammen 28 deltakere 
– nye ledere som ønsker å være 
ledertrenere. Det er etablert en felles 
møteplass for ledertrenere og andre 
ressurspersoner i forbundet. 110 
personer deltok på fellessamling i 
2015.

Gjennom Friluftlivets år 2015 ble 
veldig mange prosjekter og arrange-
menter gjennomført i forbundet. 
Det er mye god læring i å delta i 
planlegging og gjennomføring av 
arrangementer og prosjekter. Vi 
opplever at både grupper og kretser 
er blitt mye mer bevisst på denne 
ledertreningsarenaen.

+ Mer erfaringsdeling og utveks-
ling av ledertrenere på tvers av 
kretser, som i større grad sikrer 
en tilgjengelig ledertrening med 
lik kvalitet over hele landet. Felles 
møteplass for ressurspersoner.

+ Friluftsløft 2015: Lederløft er blitt 
til temaløft for å kunne sette fokus 
på et strategisk tema hvert år. 

+ Oppstart av «Oppdrag: 
Førerpatruljen», en praktisk 
trening i førerpatruljearbeid. 

∆ Øke forståelsen for og bruken av 
patruljesystemet og gi øvelse i å 
organisere og videreutvikle fører-
patruljearbeidet i egen gruppe.
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SPEIDING NÅR FLERE
I 2024 skal Norges speiderforbund 
skal være den mest attraktive 
organisasjonen for barn og unge som 
vil ut i naturen og ut i verden. 

Norges speiderforbund hadde et høyt 
ambisjonsnivå for Friluftslivets år, og 
valgte allerede i 2014 å bruke deler av 
en arv til å ansette egen prosjektleder. 
Prosjekt Friluftslivets år 2015 kan 
vi se tilbake på med stolthet. Vi tok 
tidlig et aktivt ansvar i det nasjonale 
prosjektet, der både myndigheter 
og andre friluftsorganisasjoner var 
involvert. 

Vi utdannet egne unge ambassadører 
for Friluftslivets år – unge talsper-
soner som fikk medietrening av 
eksterne samarbeidspartnere. Mange 
speidergrupper over hele landet 
fikk tilsendt friluftspakker som ble 
brukt på ulike speideraktiviteter 
for ikke-speidere. Speidingens 
nisje i friluftslivet ble godt synlig 
gjennom utfordringene #mittre og 
#nattinaturen. En rekke gode tiltak 
ble gjennomført, og flere av tiltakene 
ble finansiert av ekstern støtte fra 
myndigheter og andre. 

Speiderne i Norge ble tildelt Norsk 
friluftslivs hederpris fordi vi “lærer 
barn og unge natur- og friluftslivs-
glede og til å møte de utfordringer 
som naturen byr på, og ikke minst 
gleden av å utøve det enkle og nære 
friluftslivet. Første forutsetning for å 
verdsette natur er å bli fortrolig med 
uteliv. Speiderbevegelsen gir barn 
og unge ferdigheter som setter dem 
i stand til å oppsøke naturens gleder 
med trygghet og kunnskap. Kreativitet, 
vennskap, samfunnsengasjement 
og livskvalitet er sentrale verdier i 
speiderbevegelsen som er et særlig 
godt forbilde ikke bare for sine idealer, 
men også for det frivillige friluftslivs-
arbeidet i Norge.»

flere enn femti medlemmer, i 2015 
steg tallet til 148. Av disse er henhold-
svis 25 og 27 speidergrupper mer enn 
hundre medlemmer.

Det er igangsatt et arbeid med ny 
nettside speiding.no, som forventes 
å være klar i løpet av 2016. Her vil 
det bli endringer både i form og 
innhold, slik at det skal bli enklere 
å finne aktuell informasjon for både 
medlemmer, foreldre og potensielle 
medlemmer. Også andre digitale 
plattformer skal videreutvikles for 
både å nå flere med speiding og 
gi bedre støtte til medlemmer og 
grupper. Dette vil være et langsiktig og 
pågående arbeid.

Vi opplever en økt bruk av 
medlemssystemet Min speiding. 
Stadig flere kretser og korps 
velger å legge sine arrangementer 
inn i systemet, og alle nasjonale 
arrangementer finnes her. En stor 
andel av speidergruppene bruker 
Min speiding ofte. Vi har hatt løpende 
dialog med medlemmer som 
bruker systemet, og jobbet med 
forbedring av funksjonalitet, slik at 
det blir et godt hjelpemiddel både for 
medlemshåndtering, kommunikasjon 
og arrangementer, og gjør det enklere 
for ledertrenere og kursholdere. 

Forbundet har tatt større plass i 
samfunnsdebatten. Ikke minst har vi 
profilert oss i saker knyttet til trygge 
naturopplevelser for barn og unge, at 
barn må få prøve seg uten voksne, og 
i diskusjonen om snøskuterkjøring, og 
vi har oppfordret alle til å klatre i trær 
og sove ute! 

Sammen med andre organisasjoner 
deltok vi i flere fellesarrangementer, 
og fikk bruke vår metode og erfaring 
inn i disse. I tillegg bidro mange lokale 
og nasjonale aktiviteter til økt stolthet 

+ Speiderne nådde mange 
ikke-speidere gjennom både 
aktiviteter og medieoppmerk-
somhet i forbindelse med 
FÅ15.

+ Mange fikk oppleve internas-
jonal speiding på verdensjam-
boreen i Japan

+ Speider-sport har blitt en 
butikk som medlemmene er 
stolte av 

∆ Vise hvem vi er og hva vi gjør 
og står for gjennom synlige 
aktiviteter og et attraktivt 
tilbud til barn og unge.

Det er startet et arbeid med å 
analysere medlemsmassen, slik at 
vi får et bedre grunnlag for å arbeide 
for å få flere speidere i Norges 
speiderforbund. Vi ble en del av et 
pilotprosjekt ved navn WAGGGS 
Growth, som er et vekstprosjekt i regi 
av WAGGGS Europe. 

Nystarting av speidergrupper er også 
et satsningsområde, og i 2014 og 
2015 er det opprettet åtte nye speider-
grupper. Det er også noen grupper 
som er nedlagt i perioden. Det er et 
mål at en større andel av speidergrup-
pene har et tilbud til barn og unge 
om speideraktivitet i enhetene, og 
nedleggelse av sovende grupper er et 
ledd i prosessen for å oppnå dette. I 
tillegg er noen grupper slått sammen. 
Det har resultert i at flere av gruppene 
har mer enn femti medlemmer, 
og færre av medlemmene er med 
i en liten gruppe. Grupper som er 
færre enn femti medlemmer er mer 
sårbare for svingninger i medlemstall 
og lederressurser. Fortsatt er 68 
% av gruppene femti eller færre 
medlemmer. I 2014 var 142 grupper 
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over at speideren gjør barn og unge i 
stand til å klare seg selv i naturen og 
hva vi får til sammen.

På slutten av 2015 arrangerte Norsk 
Friluftsliv og Miljødirektoratet i 
samarbeid med Oppdal kommune en 
erfaringskonferanse for Friluftslivets 
år. Norges speiderforbund deltok 
med flere unge som holdt innlegg på 
konferansen. Generalsekretær i Norsk 
Friluftsliv Lasse Heimdal trakk fram 
at speiderne var veldig aktive i FÅ15, 
og at dette var en forutsetning for at 
en rekke av arrangementene var så 
vellykkede. – Speiderne løfter fram 
ungt ansvar og lederskap, og dette vil 
gi store gevinster i framtiden, både 

for speidingen og annet friluftsliv. Jeg 
blir rett og slett glad i hjertet og varm 
innvendig når jeg tenker på alle de 
entusiastiske og engasjerte speiderne 
jeg har fått møte i år, sa han. 

Under Friluftslivets år var speiderne 
godt synlige i media.  Vi har blant 
annet vært til stede i NRK super, 
A-magasinet, VG, P3, Dagsavisen og 
mange lokalaviser. Vi fikk oppslag 
i aviser rundt om i landet og flere 
radiointervjuer på distriktssendinger 
og Reiseradioen i NRK P1, samt 
på Nyhetsettermiddag på NRK P2. 
Vi hadde flere unge talspersoner 
i forbindelse med både FÅ15 og 
verdensjamboreen i Japan i 2015. 

Flere fikk trening i å møte media, og 
var gode ambassadører for Norges 
speiderforbund. 

Gjennom Friluftslivets år og alle 
arrangementene både lokalt og 
nasjonalt dette året, deltok flere tusen 
ikke-speidere i speideraktiviteter, og 
enda flere ble gjort oppmerksomme 
på hva speidere er og gjør. Klatre-
utfordringen #mittre og oppfordring 
om å overnatte ute med ordførerne i 
#nattinaturen fikk oppmerksomhet, og 
engasjerte mange både store og små.

I løpet av Friluftslivets år 2015 var speidere og speideraktiviteter godt synlige i media med blant annet over 2 000 unike oppslag om gleden ved å 
være ute og merverdien i det å mestre naturen selv. Her er et lite knippe oppslag om #nattinaturen i januar 2015.
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VERDIGRUNNLAG OG 
ORGANISASJON

SPEIDERLOVEN
Frem mot Speidertinget i 2014 
opplevde vi stort engasjement i 
diskusjonene om ny speiderlov på 
alle nivåer i organisasjonen. Arbeids-
gruppa som jobbet med revisjon av 
speiderloven hadde medlemmer 
fra både Norges speiderforbund og 
Norges KFUK-KFUM-speidere. Både 
enkeltpersoner, grupper, kretser og 
korps hadde mange tanker og innspill, 
og på Speidertinget 2014 ble det 
vedtatt å anbefale en videreføring av 
§§ 2-9, men endre første paragraf. 
Speidertingets anbefaling til ny 
speiderlov ble førstegangsvedtatt i 
Speidernes fellesorganisasjon  i 2015. 
Diskusjonene rundt speiderloven 
dreide seg i stor grad om hva Norges 
speiderforbund skal være - og 
for hvem. Diskusjonene foregikk i 
respektfulle og konstruktive former.  
Ulike perspektiver ble belyst og den 
grundige prosessen ble klargjørende 
for mange. Det er mange som er 
glade i speideren og har følelser for 
og meninger om forbundets framtid, 
verdigrunnlag og rammer. 

VERDIGRUNNLAGET
I forlengelsen av diskusjonene rundt 
speiderlov, ble det også oppnevnt 
en arbeidsgruppe til å jobbe med 
grunnreglene og verdigrunnlaget til 
Norges speiderforbund. Speiderløftet 
ble diskutert på Speidertinget 
2014, og kommer opp igjen i 2016. 
Grunnreglene skal revideres og 
fornyes og endringsforslagene 
skal førstegangsbehandles på 
Speidertinget 2016. 

ORGANISASJONSSTRUKTUR
Speidertinget 2014 vedtok å se på 
hvordan forbundet er organisert. 
Speiderstyret oppnevnte derfor en 
arbeidsgruppe som skulle kartlegge 
nåværende struktur og foreslå 

eventuelle endringer til forenkling og 
forbedring av strukturen. Saken skal 
behandles videre på Speidertinget 
2016.

KOMITE SPEIDING
Komite speiding har ansvaret for 
utvikling av program for alle enhetene 
og sørge for at dette er et godt 
hjelpemiddel for lederne, for ledertre-
ningen, og oppfølging av nasjonale 
arrangementer.  

I 2014-2015 har komiteen støttet 
oppstarten av Oppdrag: Førerpatruljen, 
og hatt fokus på ledertrenerkurset. 
Sammensatte kursstaber og 
utveksling av ledertrenere på tvers 
av landet, skal bidra til lik kvalitet i 
grunntreningskursene i hele landet. 

Det er gjort en gjennomgang og 
oppdatering av boken Ledelse i NSF. 

Lederveiledninger skal lette 
forståelsen av Speidermetoden, 
planlegging, programmerkene og 
treningsprogrammet. Dette skal settes 
sammen til et oppslagsverk som også 
kan legges ut elektronisk. I tillegg er 
Beverhåndboka oppdatert, og det er 
laget noen fordypningsmerker for 
bevere, samt fire populære fordypn-
ingsmerker for speidere.

Komiteen har deltatt på internasjonale 
arenaer som The Academy og 
nordisk ledersamling for å bringe nye 
impulser fra verdensorganisasjonene 
tilbake til Norge.

EIENDOMMER
Eiendomsstyrets ansvarsområde er å 
sørge for utvikling og god forvaltning 
av forbundets eiendommer. For hver 
eiendom er et driftsstyre oppnevnt. 
Driftsstyrene har ansvar både for 
vedlikehold og mindre oppgraderinger, 

og utvikling av aktiviteter i tilknytning 
til eiendommene. Det er også mulig 
for alle som vil bidra, å bli med på 
dugnader på Tredalen og Solstølen. 
Både Skogvokterne og flere ildsjeler 
har stått på for å gjøre opplevelsen av 
stedene enda litt bedre! 

Forbundskontoret står for utleie av 
Tredalen, Solstølen og S/S Havbraatt 
gjennom eget bookingsystem. Det 
er i perioden arbeidet frem nye 
leirstedsmerker og profil i samarbeid 
med driftsstyrene og disse blir klare 
for salg og bruk i 2016.

Eiendomsstyret og andre har 
gjort et godt stykke arbeid med 
eiendommene, både på dugnad 
og med innleid profesjonell hjelp. 
Eiendommene er godt besøkt. 

På Tredalen leirsted er det gjort 
store oppgraderinger av hovedhuset 
i perioden. Det er laget nytt bad og 
kjøkken, og lagt inn vann og kloakk. 
Tredalen er mye brukt både til leirer 
og mindre arrangementer, og egner 
seg nå i enda større grad til bruk hele 
året. I perioden er leieinntektene økt 
med ca 20 %.

På fjellhytta Solstølen er det gjort 
en god jobb med organisering og 
vedlikehold. Det er blitt boret etter 
vann, og det er nå helårsvann i 
utvendig kran. Det er nytt elektrisk 
anlegg og sikringsskap, og varmesty-
ring via internettilkobling. Et veilag ble 
stiftet våren 2015 og det er siden blitt 
brøytet frem til hytta. Det er arrangert 
Solstølen-påske, hvor en kan man 
komme til åpen hytte på Solstølen en 
eller flere dager, alene eller sammen 
med andre. Nedgang i leieinntekter på 
ca 20 % i perioden.

Skuta S/S Havbraatt har vært brukt 
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til åpne tokt og utleie, med og uten 
skipper og belegget har vært godt. 
Skuta har blitt godt ivaretatt og hatt 
sin hjemmehavn i Kristiansand. Det 
har vært en økning i leieinntektene på 
ca 40 % i perioden.

Eiendommene Dronningen i Akershus, 
Stornes i Aust-Agder og Renså i 
Troms skal avhendes. De to første 
er i forfalne og har vært lite brukt. 
Renså er i god stand, og brukes av 
to lokale speidergrupper. Leikvinjar 
i Buskerud forvaltes gjennom en 
langtidsleieavtale av Nedre Buskerud 
krets. 

FORBUNDSKONTORET 
Forbundskontoret er Norges speider-
forbunds sekretariat, og holder til i St. 
Olavs gate 25 i Oslo. Forbundskontoret 
koordinerer og ivaretar den daglige 
driften, støtter speidergrupper, 
kretser og korps, nasjonale styrer 
og komiteer, arbeidsgrupper og 
prosjektgrupper i deres oppgaver, og 
bidrar med erfaringsoverføring og 
faglig kunnskap i planleggingen og 
gjennomføringen av arrangementer 
og prosjekter. 

Det har i perioden vært 8,8 faste 
årsverk på kontoret, fordelt på 9 
stillinger, samt to vikariater pga. 
foreldrepermisjon og tre prosjekt-
stillinger. Jens Morsø har vært 
generalsekretær i hele perioden.

Kommunikasjon har sørget for 
informasjon både til medlemmer og 
andre i ulike kanaler (medlemsbladet 
Speideren, speiding.no, sosiale 
medier), hatt kontakt med presse, og 
produsert vervemateriell og annet 
informasjonsmateriell. 

Medlemsservice har gitt støtte 
til medlemmer, hatt ansvar for 

økonomi og regnskap og formelle 
rapporteringskrav, søknader om 
økonomisk støtte, it-løsninger, 
utleie av eiendommer og andre 
administrative oppgaver. Forenkling 
i rapporteringsrutiner for grupper 
og kretser har gjort det lettere 
for grupper og kretser å søke om 
momskompensasjon. 

Program- og lederutvikling har hatt 
ansvaret for å støtte og følge opp 
nasjonale kurs og arrangementer, og 
bidratt til å skaffe ekstern økonomisk 
støtte til arrangementer og prosjekter 
på nasjonalt nivå. Videre har de støttet 
Komite speidings arbeid, og bidratt 
i arbeidet med lederveiledninger, 
merker og annet materiell knyttet 
til ledertreningen og treningspro-
grammet, speiderbasen og internas-
jonalt arbeid.  

I 2014 og 2015 hadde også forbunds-
kontoret en aktiv og sentral rolle i 
planleggingen og tilretteleggingen for 
Friluftslivets år 2015. Dette innebar 
økt samarbeid med flere andre 
organisasjoner.  

Vi har også hatt et økt samarbeid med 
Norges KFUK-KFUM-speidere. De to 
speiderkontorene har jobbet tett og 
godt sammen på flere områder, som 
FÅ15, politiattest, og fellesarrange-
menter gjennom Speidernes fellesor-
ganisasjon. I tillegg har det vært 
et økt samarbeid med flere andre 
organisasjoner, særlig i forbindelse 
med Friluftslivets år.

OM MEDLEMSKAP
I 2014 var det 18520 betalende 
medlemmer i Norges speiderforbund, 
og medlemstallet økte svakt til 18701 
i 2015. Forbundet har hatt stabile 
medlemstall de siste ti årene, etter en 
nedgang fram til 2007. Ved utgangen 

av 2015 var det drøyt 300 aktive 
grupper, totalt var det nesten 400 
registrerte grupper. 

ØKONOMI
For Speiderstyret er det et overordnet 
mål å sikre den årlig løpende drift 
av Norges speiderforbund uten å 
bruke av egenkapitalen. Etter siste 
landsleir, og som føring for neste 
landsleir, har styret valgt å redusere 
leirkostnaden ved ikke å generere et 
ekstra overskudd til forbundets drift i 
fireårssyklusen mellom landsleirene.

Det var nødvendig å gjøre noen 
innsparinger og å tenke nye veier å 
gå. Styret har fortløpende vurdert 
utviklingen i forbundets økonomi, 
og revidert driftsbudsjettene i tråd 
med denne. Vi vil imidlertid framheve 
at Norges speiderforbund har solid 
egenkapital, og dermed rom for å 
drive god speiding. Forbundets største 
plassering, sikringsfondet, har i 
perioden vist en positiv utvikling.

Speiderstyret har startet på den nye 
Visjon 2024 vedtatt av Speidertinget. 
Vi mener at “Speidere vil ut”, 
“Patruljen tar ansvar” og “Speiding 
når flere” på en enkel måte beskriver 
hva som kjennetegner speideren, det 
unike med speideren, hva vi er stolte 
av som speidere. Arbeidsplanen viser 
nasjonale tiltak som er iverksatt av 
Speiderstyret, Komite speiding, andre 
prosjektgrupper og forbundskontoret. 
Noen av tiltakene er dekket av den 
løpende drift, mens andre har krevd 
nyinvestering dekket fra egenkapi-
talen. Speiderstyret har prioritert 
tiltakene etter kapasitet og økonomi.

Satsingen på Speider-sport AS har 
så langt vært svært positiv, og gir 
oss et ekstra bein å stå på, samtidig 
som det leveres svært god service til 
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medlemmene gjennom spennende 
produkter, og er med på å forsterke 
vår profil og omdømme.

Styret ser at med dagens inntekter 
klarer vi å holde driften i balanse. 
Samtidig er det ikke så mye rom for 
satsinger ut over normal drift. Norges 
speiderforbund bør vurdere tiltak som 
gir enda bedre økonomiske vilkår i 
årene som kommer.

SAMARBEID MED ANDRE
Vi har samarbeidet med Norges 
KFUK-KFUM-speidere gjennom 
Speidernes fellesorganisasjon (Spf). 
KFUK-KFUM-speiderne hatt sekretari-
atet i Spf i 2014-2015. Det har vært 
engasjerende saker som revisjon av 
speiderloven og evaluering av Spf på 
planen i denne perioden. I tillegg har 
speiderforbundene samarbeidet om 
arrangementer som NM i speiding, 
verdensjamboree og Explorer Belt. 
En del patruljer fra Norges speider-
forbund deltok i Haikeligaen, som 
KFUK-KFUM-speiderne arrangerte. Vi 
stod sammen i saken om endring av 
loven som regulerer snøskuterkjøring 
i utmark.

Friluftslivets år var en selvsagt 
samarbeidsarena, og her jobbet vi tett 
med Norsk Friluftsliv og flere andre 
natur- og friluftslivsorganisasjoner, 
blant annet om flere arrangementer. 

Norges speiderforbund er medlem 
av tre paraplyorganisasjoner: Norsk 
Friluftsliv, Landsrådet for Norges 
barne- og ungdomsorganisasjoner 
(LNU), og Frivillighet Norge. De to 
første forvalter økonomiske midler 
på vegne av sine medlemsorgan-
isasjoner; gjennom Norsk Friluftsliv 
har vi fått prosjektmidler og gjennom 
LNU har vi fått Frifond-midler. Alle 
tre tilbyr nyttige kurs og seminarer 
med faglig påfyll, støtte i ulike saker 
og har tilgjengelig forskning og annet 
materiell som vi kan ha nytte av. 

Thea Hilding, Mats Brunsvik, Hanne Mette Lundberg, Vidar Nyløkken Hagen, May-Britt 
Præsttun Roald, Karl-Erik Onstad og Tone Ødegaard har utgjort Speiderstyret i 2014-2015. 

Siden 2004 har Norges speiderfor-
bund hatt et givende og inspirerende 
samarbeid med Flyktninghjelpen, der 
et av målene er å styrke hverandres 
merkevare. Speiderne har gjennom 
Speideraksjonen samlet inn penger 
til prosjekter i regi av Flyktning-
hjelpen. Omtrent 180 grupper deltar 
hvert år, og i 2014 og 2015 ble det 
samlet inn totalt 2 783 000 kroner 
i Speideraksjonen. I 2014 gikk 
pengene fra Speideraksjonen og fra 
TV2s artistgalla til Flyktninghjelpens 
prosjekter og i 2015 var hovedfokuset 
på barn i Libanon som hadde flyktet 
fra Syria. 20 % av innsamlede midler 
går til speiderforbundets egne 
samarbeidsprosjekter i Afrika. Det 
formelle samarbeidet med Malawi ble 
avsluttet i 2014, mens samarbeidet 
med Liberia økte. Disse prosjektene 
er også i stor grad støttet av Norad. 
Samarbeidet med Liberia går på 

kapasitetsbygging av Liberia Girl 
Guides Association.  

Speiderstyret vil igjen få takke alle 
dere som bruker tid og krefter på 
speiderturer, møter, prosjekter, 
styrearbeid og all annen speideraktiv-
itet på alle nivåer i Norges speiderfor-
bund. Det nedlegges en enorm innsats 
i forbundet hver uke. 

Og for en innsats vi gjorde under 
Friluftslivets år! Vi er stolte over alt vi 
fikk til. Norges speiderforbund viste 
fram det vi er gode på: Det enkle 
speiderfriluftslivet, ansvar fra ung 
alder, patruljen alene på tur. Mange 
fikk prøve seg på speideraktiviteter 
og mange fikk oppleve natur- og 
friluftsliv.

Vi ser fram mot flere gode opplevelser 
på landsleir i 2017!
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har jobbet aktivt med de strategiske satsnings-
områdene (speidere vil ut osv.) i gruppa.

svarer at patruljesystemet brukes aktivt i 
gruppa, 31% svarer at de er delvis enig i 
påstanden «Patruljesystemet brukes aktivt 
i vår gruppe». På påstanden «Vi driver med 
førerpatruljearbeid i vår gruppe» svarer  
28% helt enig og 20% delvis enig.

jobber bevisst mot strategiske mål, 
58% gjør dette til en viss grad.

FÅ15 satte ekstra fokus på patruljen og det 
enkle speiderfriluftslivet, og på speidernes 
medbestemmelse og ansvar. 

har ikke 
hørt om 
dem.

35 Speidersjefens topputmerkelse for stifinnere, 
22 Speidersjefens topputmerkelse for vandrere, 
6 Speidersjefens topputmerkelse for rovere

kroner utdelt til 135 grupper i 2014

kroner utdelt til 137 grupper i 2015

122

3 003 000
3 205 000

41 23
æreskniver

hederstegn
hederstegn for 
ikke-medlemmer

MEDLEMMER I NORGES SPEIDERFORBUND
(rundet av til nærmeste hele hundre)
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MEDLEMMER FORDELT PÅ KJØNN OG ALDER PR 31.12.2015

ANTALL REGISTRERTE OG BETALENDE MEDLEMMER ANTALL NYE GRUPPER

ANTALL GRUPPER

0-7 år (f. 2008-2015)

8-10 år (f. 2005-2007)

11-16 år (f. 1999-2004)

17-25 år (f. 1990-1998)

26-35 år (f. 1980-1989)

36-69 år (f. 1946-1979)

70- år (f. 1900-1945)

ukjent (ukjent dato)
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1063 | 1682 | 2745 | 2730
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5
i 2015 (6 nedleggelser inkl. 
sammenslåinger, 5 grupper 
lagt sovende).
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ROLLER PÅ FORBUNDSNIVÅ
SPEIDERSTYRET ETTER 
SPEIDERTINGET 2014:
• May-Britt Roald (speidersjef)

• Karl-Erik Onstad (visespeidersjef)

• Tone Ødegaard

• Hanne Mette Lundberg

• Vidar Nyløkken Hagen

• Mats Brunsvik

• Thea Hilding

FRAM TIL OG MED 
SPEIDERTINGET 2014:
• Speidersjef Knut Slettebak

• Visespeidersjef May-Britt Roald

• Styremedlem Hanne Mette Lundberg

• Styremedlem Karl-Erik Onstad

• Styremedlem Nina Rones

• IC WOSM Håvard Otto

• IC WAGGGS Thea Hilding

KOMITÉ SPEIDING
• Dag Erling Austvik (leder fra juli 

2014)

• Terje Myhr (fra september 2012)

• Bjørn Erik Hjellset (fra september 
2012)

• Lena Frantzen (fra november 2014)

• Andreas Eikrem Bjørndalen (fra 
november 2014)

• Ingvild Djupvik (fra september 2015)

• Roald Arnet Amundsen (fra oktober 
2015)

• Susanne Grønner (til april 2015)

• Ingeborg Korme (til januar 2015)

• Aylin Kaya Gustavsen (til november 
2014)

• Sven Bjørn Lilleslåtten (leder til juni 
2014)

EIENDOMSSTYRET:
• Erik Bodahl-Johansen

• Astrid Giskegjerde (til april 2015)

• Erlend Wegger

• Per Espen Larsen

• Gunnar Stromness-Andresen (fra 
april 2015)

 

RESSURSGRUPPEN MOT 
SEKSUELL TRAKASSERING, 
OVERGREP OG VOLD:
• Inger Lise Bergin Hansen

• Anne Bagge-Skarheim

• Eirik Rosø

• Gry Walderhaug Grimsrud (fra juni 
2015)

• Monica Cecilie Kaldefoss (til mai 
2015)

LOVUTVALGET
• Børre Gunnerud (leder, valgt for 

2012-2018)

• Alf Johan Knag (valgt for 2014-2020)

• Christen Andreas Larsen (valgt for 
2010-2016)

ØKONOMIUTVALGET 
(OPPRETTET JANUAR 2014)
• Peik Næsje 

• Håvard Austvik

• Kåre Lindemann (2014)

INTERNASJONALT UTVALG 
(OPPRETTET OKTOBER 2015)
• Eirik Ulltang Birkeland (leder)

• Anne Margrete Himle

• Hans Jacob Sandberg

• Håvard Djupvik

ARBEIDSGRUPPE REVISJON 
GRUNNREGLER:
• John Øyvind Livden (leder)

• Andy Hyde

• Glenn Austegard

• Hilde Merete Aure

• Hogne Skistad Nordvik

• Per Vinje

• Priska Helene Hiller

• Siv Christine Bjørang Jørstad

ARBEIDSGRUPPE 
ORGANISASJONSSTRUKTUR: 
• Stian Sigurd Seland (leder) 

• Hanne Birte Hulløen

• Ivar Anton Nøttestad 

• Marcus Gjermundshaug 

• Steinar Klokk 

• Ingrid Stene

• Berit Roll Elgsaas

FORBUNDSKONTORET
• Jens Morsø (generalsekretær)

• Brede Udahl

• Kirvil Kaasa

• Bodil Tærud Day

• Birgit H. Torsæter

• Bendik Fjeldstad

• Ingrid Stene (permisjon fra februar 
2015)

• Gro Strømsheim (fra februar 2015)

• Ksenia Sazonova

• Tom Lantz (fra november 2014)

• Venusia Vinciguerra 

• Jørgen Herluf Moland (fra juni 2014)

• Asbjørn Hove (fra august 2015)

• Elise Irene Kjelling (fra september 
2015)

15



Friluftslivets år ble gjennomført for 
tredje gang i 2015 (tidligere i 1993 og 
2005). Klima- og miljødepartementet 
var prosjekteier, og Miljødirektoratet 
var prosjektleder for Friluftslivets 
år 2015 (FÅ15) på oppdrag fra 
regjeringen. 

Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets 
fellesorganisasjon) hadde det 
praktiske ansvaret for daglig ledelse, 
planlegging og gjennomføring av året, 
i tett samarbeid med sine medlemsor-
ganisasjoner, blant annet Norges 
speiderforbund.

MÅL FOR FÅ15:
«Friluftslivets år 2015 skal gi varige 
resultater i form av økt deltakelse i 
friluftsliv i alle deler av befolkingen, 
og være med på å gi friluftsliv økt 
oppmerksomhet. Året skal gi økt 
bevissthet om friluftslivets positive 
effekter knyttet til folkehelse. Året 
skal videre øke bevisstheten om 

allemannsretten og de svært gode 
mulighetene som alle i Norge har til å 
utøve friluftsliv. Prioriterte målgrupper 
er barn, unge og barnefamilier. Samtidig 
er det et mål å nå hele befolkningen.» 

FÅ15 var viktig for Norges speiderfor-
bund av flere årsaker. 

Internt fokus var vår egen frilufts-

PROSJEKTGRUPPE 
FRILUFTSLIVETS ÅR 2015:
• Jørgen H. Moland (ansatt prosjekt-

leder)

• Kirvil Kaasa (januar 2014-desember 
2015)

• Ksenia Sazonova (oktober 
2014-desember 2015)

• Andreas Eikrem Bjørndalen 
(desember 2014-mars 2015)

• Nina Rones (januar 2014-februar 
2015)

• Aylin Kaya Gustavsen (januar-
september 2014)

livskompetanse. Vi ønsket å gi denne 
kompetansen et løft, både gjennom 
å legge bedre til rette for å øke den, 
spesielt blant stifinnerne og vandrerne, 
og gjennom å gjøre ledere og foreldre 
tryggere på hva speiderne faktisk 
mestrer. Undersøkelser vi gjorde i 2013 
fortalte oss at 50 % av speiderne våre 
ikke drar på egen tur, altså patruljetur, 
fordi de voksne, både ledere og foreldre, 
mener de ikke kan nok.

Eksternt fokus var å vise fram og dele 
speiderfriluftslivet med små og store, 
og være godt synlige, både i nærmiljøet 
og gjennom medieoppslag.

Ansatte og frivillige samarbeidet om 
å utvikle og gjennomføre FÅ15-tiltak i 
tråd med de tre satsingsområdene fra 
strategien vår, Speidere vil ut, Patruljen 
tar ansvar og Speiding når flere, og 
i samsvar med Norsk Friluftslivs 
rammer for FÅ15.

FRILUFTSLIVETS
ÅR 2015
H.K.H. kronprins Haakon var høy beskytter for FÅ15. Han var på speidertur i sitt eget nærområde sammen med speidere og ledere fra Asker 1. 
og 1. Skougum speidergrupper. 
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SPEIDERE VIL UT
Gjennomførte tiltak: 

• Prosjektmerket FÅ15 som 
omfattet egenferdighet, 
gruppemestring og deling 
av friluftslivsgleden med 
omverdenen. I alt 2 200 
medlemmer tok dette merket i 
2015. 

• Oppbygging og gjennomføring av 
et tredagers fordypningskurs i 
speiderfriluftsliv. 

• Utvikling og distribusjon av 
veiledningshefter om ledertre-
ningen, om speidermetoden og 
om planlegging for målgruppa 
speiderledere.

PATRULJEN TAR 
ANSVAR
Flere tiltak ble gjennomført for å legge 
godt til rette for at flest mulig speidere 
planla og gjennomførte én eller flere 
patruljeturer i 2015:

Gjennomførte tiltak:

• Prosjektmerket og FÅ15-aktivitets-
hefte

• Deltakelse i KFUK-KFUM-speidernes 
Haikeligaen, hvor to NSF-patruljer 
vant sammenlagt i hver sin klasse.

• Speideren nr. 4/2015 – et 
temanummer om friluftsliv og 
FÅ15. En av artiklene handlet om at 
speiderturen er innenfor dagliglivets 
risiko, forutsatt at speiderne er trent 
på å klare seg selv.

• Prosjektet Oppdrag: Førerpatruljen 
ble satt i gang, og fortsetter i 2016.

• Emnekurs i speiderfriluftsliv ble 
arrangert fire ganger i 2015 for 
enhetsledere og andre interesserte.

Fordypningskurs i speiderfriluftsliv

Mål for kurset: Å utdanne friluftslivs-
veiledere som kan jobbe lokalt med 
følgende:

• Å øke kompetansen innen enkelt 
friluftsliv der mangelen på dette 
er til hinder for et aktivt speider-
friluftsliv. 

• Å øke forståelsen blant usikre ledere 
og foreldre for sammenhengen 
mellom speidermetoden, den 
norske friluftslivstradisjonen og 
allemannsretten. 

• Å koble ledertreningen og trenings-
programmet med friluftslivs-
kompetanse. Dette er viktig hvis vi 
også i fremtiden skal oppnå bred 
aksept for at barn og unge drar på 
tur uten voksne.

• Å holde emnekurs i speiderfriluftsliv 
rettet mot nye og/eller unge ledere

Kano ingen hindring! Klatregleden og kreativiteten var stor da speiderne utfordret seg selv og 
andre til å klatre i trær i forbindelse med #mittre.

Aktivitetshefte som ble utviklet i forbindelse 
med Friluftslivets år 2015.

Prosjektmerket som 
2200 speidere tok i 
2015.
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SPEIDING NÅR FLERE 
Norges speiderforbunds utadrettede 
bidrag til FÅ15-suksessen var å dele 
speidingen med flest mulig gjennom 
tiltak som var rettet mot allmennheten, 
men som også hadde et internt mål, 
nemlig å rekruttere til friluftsliv og 
speideren, samt å øke/sikre stoltheten 
ved det å være speider. Dette er viktig 
særlig for å holde på medlemmer 
mellom 13 og 16 år og unge ledere 
mellom 16 og 26.

Gjennomførte tiltak:

UT OG OPP I TRÆRNE!
Klatreutfordringen #mittre skapte 
oppmerksomhet rundt det enkle 
friluftslivet og viktigheten av mestring 
og glede i naturen. Budskapet var at 
treklatring er norsk friluftslivstradisjon 
i miniatyr: Det foregår på eget ansvar, 
du vurderer først om treet er egnet, 
deretter klatrer du gren for gren. Slik 
finner og følger du egne grenser.  

#mittre, som to rovere hadde ideen til, 
fikk ca. 15 000 mennesker opp i trærne 
under FÅ15, og er et godt eksempel 
på hvordan en ide utviklet av og for 
ungdom kan skape stort engasjement. 
#mittre viser hvordan sosiale medier 
også kan brukes for å få folk ut og i 
aktivitet på en enkel måte. 

26 unge FÅ15-ambassadører (rovere) 
og fem frivillige prosjektledere bidro 
til oppmerksomheten om #mittre. 
Klatrefilmen, laget av speidere, ble lagt 
ut på YouTube og Facebook og spredt 
viralt. Over 50 000 har sett filmen. Det 
ble også utviklet kampanjestrategi og 
kommunikasjonshåndbok m.m. 

Egne treklatremerker var tilgjengelige 
hos Speider-sport. Det ble solgt ca.  
5 000 slike merker, i tillegg til at ca. 
2 000 merker ble delt ut på arrange-
menter.

HUNDREMETERSKOGEN – LEK 
OG LÆR FRILUFTSLIV 
Speidergrupper over hele landet 
stod for til sammen ca. 100 arrange-
menter rettet mot barn/unge og 
deres foreldre som ikke driver med 
friluftsliv. Vi kalte arrangementene 
for Hundremeterskogen. Kort fortalt 
handlet det om en introdag til speider-
friluftsliv, gjerne sentralt plassert, 
midt i byen. Flere speidergrupper 
samarbeidet med andre friluftslivs-
organisasjoner i nærmiljøet om disse 
arrangementene. 

Hele 75 utstyrspakker til bruk i 
forbindelse med Hundremeterskogen 
ble delt ut til speidergruppene. Disse 
inneholdt aktivitetsutstyr for saging, 
kløyving og spikking, samt to bannere 
som reklamerte for det enkelte 
arrangementet. 1 900 FÅ15-t-skjorter 
til de lokale arrangørene ble også delt 
ut sammen med pakkene. Speider-

Fra innspillingen av «Eventyrene er der ute 2015», med speidere foran og bak kamera.
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gruppene fikk i tillegg økonomisk 
støtte til mat og materiell.

Totalt mer enn 30 000 barn og unge 
deltok på arrangementene.

#NATTINATUREN 
Både under åpningen av FÅ15 13. 
januar og natt til friluftslivets dag i 
starten av september deltok mange 
speidergrupper på #nattinaturen. 
Mange av dem hadde med seg 
ordføreren eller andre lokale politikere 
på overnattingen. I Østmarka tilbrakte 
klima- og miljøminister Tine Sundtoft 
januarkvelden og -natta sammen med 
speidere fra 17. Oslo Kampianerne og 
speidersjef May-Britt Roald. 

#nattinaturen rekrutterte mer enn  
50 000 barn, unge og voksne til å sove 
ute.

REKLAMEFILMEN
Norges speiderforbunds reklamefilm 
Eventyrene er der ute 2015 ble lansert 
1. desember 2015. Den ble sett av mer 
enn 100 000 på Facebook det første 
døgnet.

FORTSETTELSEN
Speiderstyret besluttet å styrke 
satsningen på ungt lederskap og 
samfunnsansvar gjennom etablering 
av Friluftsskoler i regi av speidere 
for ikke-speidere fra 9-13 år i 2016 
(etablert i 2015). 

Høsten 2015 foregitt innspillingen av 
seks korte filmer av og for speidere 
om enkelt friluftsliv. Hver av filmene 
formidler grunnleggende kunnskap 
om ett bestemt emne: Påkledning og 
utstyr, Kniv, Sov godt, Mat på tur og 
Bål – alle er temaer som speiderne 
lærer om gjennom treningsprogram-
mets Jeg er beredt-merke. Gjennom 
å formidle friluftslivskunnskap på en 
enkel måte, støtter filmene opp om 
satsingen på å få flere speidere ut på 
patruljetur.

Filmene henvender seg spesielt til 
speidere i troppsalder.

DA ALLE VILLE HA EN SPEIDER
Under friluftslivets år 2015 har 
speiderne vist fram og formidlet 
gleden og viktigheten av det sjølberga 
friluftslivet. Alt fra den frie leken i 
natur for de minste, til planlegging 
og gjennomføring av tur uten voksne 
for de litt eldre speiderne. Speidere 
har figurert i mer enn 2 000 unike 
medieoppslag som alle har handlet 
om gleden ved å være ute og 
merverdien i det å mestre naturen 
selv.

Frihet under ansvar er et kjennetegn 
ved den norske friluftslivstradisjonen 

generelt og speiderfriluftslivet 
spesielt.  Kulturen med tilhørende 
allemannsretter forutsetter at du 
klarer deg selv, og at du er i stand 
til å velge tur etter evne og forhold. 
Vi snakker om livslang læring, og vi 
kan ikke ta bort de første 15 årene 
av en slik dannelsesprosess fordi 
voksne frykter for barnas sikkerhet, 
uten at det får konsekvenser for 
nettopp sikkerhet og trygghet i senere 
livsutfoldelse. 

Friluftsliv er en kulturell kompetanse 
som må læres også av fremtidige 
generasjoner. Dette er en viktig del av 
speidernes samfunnsoppdrag.

At speidernes innsats i samfunnet blir 
høyt verdsatt, fikk vi et helt konkret 
bevis på under FÅ15. Under festivalen 
«Friluftsliv for alle» på Toten i august 
2015 ble Norges speiderforbund og 
Norges KFUK-KFUM-speidere tildelt 
Friluftslivets hederspris.

H.M. Dronning Sonja, Lars Monsen og 
Den norske Turistforening er blant 
tidligere års vinnere.

SLIK FINANSIERTE VI FÅ15-
AKTIVITETENE VÅRE
Kr 1 180 000 fra Miljødirektoratet

Andre:
Kr 500 000 fra Gjensidigestiftelsen,
Kr 450 000 fra Sparebankstiftelsen 
DNB
Kr 190 000 fra LNUs kulturfond

Egenandel:
Kr 350 000

Estimert verdi av speidernes 
dugnadsinnsats i forbindelse med 
FÅ15-arrangementene: 
Kr 10 000 000

«Vi er ikke bomullsbarn» minnet speiderne 
fra Lillesand om i byens borgertog 17. 
mai. Budskapet ble tatt godt imot av 
tilskuerne og av juryen som kåret speidernes 
kortesjeinnslag til årets beste.
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28. juli til 8. august var 850 norske 
speidere på World Scout Jamboree i 
Japan. Dette er den desidert største 
norske kontingenten som har deltatt 
på en verdensspeiderleir.

Leiren hadde temaet WA: a spirit of 
Unity og samlet tilsammen 33 000 
deltakere. Rundt 70 ulike aviser 
hadde sommeren 2015 oppslag om 
lokale jamboreedeltakere, og NRKs 
distriktskontorer i flere fylker var 

Kontingentledelsen for 
WSJ2015 Japan fra NSF: 

• Hans Eide

• Wenche A. Løkke

• Peik Næsje

med speiderne for å pakke sekken 
før reisen til Japan. De riksdekkende 
programmene Reiseradioen i NRK 
P1 og Nyhetsettermiddag i P2 hadde 
lengre innslag. Speiderne som ble 
intervjuet svarte godt på spørsmålene 
fra nysgjerrige journalister om 
den lange reisen, om hva en må ha 
med seg i sekken, hva en gjør på en 
verdensspeiderleir og hvordan det er 
å være speider, og en masse andre 
spørsmål.

WORLD SCOUT
JAMBOREE 2015
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Speider-sport AS har siden driften ble 
tatt inn i eget hus i 2013 hatt økende 
omsetning, og er nå godt etablert som 
en effektiv nettbutikk med speiderar-
tikler og aktuelt utstyr for friluftsliv. 

Butikken markedsfører produkter og 
tjenester i hovedsak gjennom en nær 
og personlig tone i sosiale medier 
og gjennom økende samarbeid med 
markante aktører i bransjen.

Butikken er representert på større 
arrangementer som NM i speiding 
og var i 2015 hovedleverandør til 
den norske jamboreekontingenten. 

Speider-sport

• Svein Otto Aure (daglig leder)

• Iver Gjendem (markedssjef fra 
juni 2015)

• Karen Johanne Strømstad 
(styreleder)

• Ragnar Pettersen

• Karl-Erik Onstad

• Evy Blom Kalstø (fra mars 2015)

• Birgitte Heneide (til mars 2015)

Speider-sport ansatte i 2015 egen 
markedssjef i tillegg til daglig leder. 
Ved inngangen til 2016 tok butikken 

Svein Otto Aure, Karen Johanne Strømstad, Karl-Erik Onstad og Ragnar Pettersen under en studietur til Danmark. 

initiativet til et eget fond som bidrar 
med utstyr til speidere som ikke har 
så mye å rutte med.

Omsetningen i 2014 var på 7,3 
millioner og i 2015 i overkant av 
13 millioner. Dette ga et tilskudd til 
Norges speiderforbund på i underkant 
av en halv million i 2014 og 1,2 
millioner i 2015. 

Selskapet har solid egenkapital på 
2,9 millioner ved utgangen av 2015 
og forventes å gå med overskudd og 
gi positivt bidrag til NSF i årene som 
kommer. 

SPEIDER-SPORT
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I juni 2014 ble det bestemt at Norges 
speiderforbunds landsleir i 2017 blir i 
Bodø. Speiderstyret hadde en grundig 
gjennomgang av de tre søkerne 
(Midtbygda i Røyken, Melsom gård i 
Stokke, og Rønvikjordene i Bodø). Alle 
tre ble opplevd av styret som meget 
gode leirsteder, og kretsene Nedre 
Buskerud, Vestfold og Salten ble 
berømmet for grundig forarbeid og et 
sterkt ønske om å være vertskap for 
landsleiren i 2017. I Bodø var det stor 
entusiasme for vedtaket. – Dette er 
virkelig stort, dere har virkelig valgt 
riktig landsdel og riktig by, fortalte en 
entusiastisk ordfører i Bodø, Ole H. 
Hjartøy (H).

Landsleir 2017 Nord

• Peer-Johan Ødegaard 
(landsleirsjef fra juni 2014)

• Kurt Vidar Gundersen 
(nestkommanderende fra 
januar 2015)

• Are Severin Ingulfsvann (leder 
haik fra januar 2015)

• Kjetil Andreas Andersen 
(controller fra januar 2015)

• Morten Qvenild Andersen 
(leder kultur fra januar 2015)

• Aylin Kaya Gustavsen  
(leder program fra mars 2015)

• Øyvind Pedersen 
(leder drift fra mars 2015)

• Astrid Bredde Vig 
(leder rover fra juni 2015)

• Erik Bodahl-Johansen 
(leder forsyning fra desember 
2015)

LANDSLEIR
2017
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Når årsmelding og Speiderstyrets 
beretning om aktiviteter i Norges speider-
forbund de siste to årene 
legges fram, er vi opptatt 
av å se framover. Arbeidet 
og erfaringene vi har gjort 
siden forrige speiderting, 
er en del av grunnlaget.

Frivillige organisasjoner 
går mot en profesjonali-
sering og frivilligheten er 
i endring. Dette påvirker 
også Norges speiderfor-
bund og krever tilpassing 
på alle nivåer. Vi har 
startet arbeidet med å se 
på fremtidens speiderfor-
bund. Dette gir oss både 
muligheter og utfordringer. 
Verdigrunnlaget skal være 
med oss, og være synlig for 
andre. Det er enkeltmen-
neskene som er Norges 
speiderforbund, og det er 
mange ressurspersoner 
som engasjerer seg på ulike 
nivåer i organisasjonen – en 
innsats som bidrar til at 
flere får trening i ledelse 
og medbestemmelse. Vi 
opplever at flere har fått 
større forståelse av hva 
speiding er.

Speiderstyret er på valg, og et nytt styre 
skal sammen med kretser, korps og 

FORMÅL
«Norges speiderfor-

bunds formål er å 
utvikle mennesker 

til selvstendighet og 
til å ta aktivt ansvar i 
samfunnet i samsvar 

med idealene fra 
speiderløftet og 
speiderloven.»

VISJON
I 2024 skal Norges 

speiderforbund være 
den mest attraktive 
organisasjonen for 

barn og unge som vil 
ut i naturen og ut i 

verden. 

Hos oss opplever 
alle å få og ta ansvar 
gjennom patruljesys-
temet. Speideren er 

en relevant bevegelse 
som når flere. 

Våre speidere blir 
utfordret i møte med 
samfunnet, naturen 

og seg selv.

VEIEN VIDERE
speidergrupper forme de neste to årene 
i Norges speiderforbund. Speidertinget 

skal ta mange viktige 
beslutninger. Speiderstyret 
for 2014-2016 ser fram 
til fortsettelsen med et 
fortsatt fokus på friluftsliv, 
patruljearbeid og speiding 
til enda flere. Styret ser at 
det er viktig å prioritere 
å støtte grunnmuren i 
forbundet: Gruppene. 
Dette gjenspeiler seg i 
lovendringsforslag til 
Speidertinget og i forslag 
til arbeidsplan for 2017 og 
2018.

Norges speiderforbund har 
over 18 500 medlemmer 
som er klare for nye 
eventyr. I 2017 er det 
landsleir i Bodø, det legges 
ned tusenvis av dugnads-
timer for at mange speidere 
skal få nye opplevelser. 
Flere internasjonale 
muligheter venter i årene 
som kommer, den norske 
kontingentledelsen for 
verdensjamboreen 2019 i 
USA er allerede i gang med 
planleggingen.

Dette er mulig å få til 
hvis alle er enige om målet, og alle våre 
handlinger har den retningen.

SAMMEN OM MÅLET!
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Regnskap 2014 Budsjett 2014

Inntekter

Salgsinntekter, pliktige 60

Medlemskontingenter 6 125 6 300

Medlemsinntekter 2 434 0

Grunnstøtte, drift 2 964 3 100

Off.tilskudd/refusjoner 3 505 1 100

Leieinntekter 606 250

Andre driftsinntekter 2 546 1 060

Sum inntekter 18 180 11 870

Utgifter

Lønnskostnader 5 054 5 172

Avskrivninger 487 402

Kostnader lokaler 1 531 1 400

Annen driftskostnad 4 051 2 819

Reise- og oppholdskostnader 2 430 899

Forsikringer 515 475

Markedføring/Medlemskap/Gaver 2 223 1 770

Finansinntekt og -kostnader -173 -290

Sum utgifter 16 118 12 647

1/4 overskudd Landsleir 2013 500

Sum resultat 2 062 -277

Spesielle tiltak/investeringer

Utbytte Speider-sport 300

Økning verdipapirer 1 099

Sum resultat inkl spes tiltak/investeringer 3 461

DRIFTSREGNSKAP 2014

Tallene er oppgitt i hele tusen.
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Aktivitetsregnskapet for 2014 viser et 
resultat på kr 3 460 909. I resultatet 
ligger en verdiøkning på verdipapi-
rene med kr 1 099 091. Holdes verdi-
økningen av verdipapirer utenfor, 
viser aktivitetsregnskapet et positivt 
resultat på kr 2 361 818, mot et 
budsjettert negativt resultat på kr 
277 000.

Det ble i 2014 innbetalt kr 6 125 183 
i medlemskontingenter, kr 174 817 
under budsjett som var på kr 6 300 
000, mens nasjonal grunnstøtte ble 
kr 136 000 lavere enn budsjettert.

Organisasjonen ble tildelt kr 2 690 
786 i momskompensasjon, en økning 
på 2 090 786 mot budsjett som var 
på kr 600 000. Årsaken til økningen 
skyldes i hovedsak kostnadene 
organisasjonen hadde i forbindelse 

med landsleiren i Stavanger i 2013. 
Lokale grupper og kretser fikk tildelt 
totalt kr 2 644 000 i momskompen-
sasjon, fordelt med kr 2 315 000 til 
gruppene og kr 590 000 til kretsene. 

Inntektsposten «Medlemsinntekter» 
er deltakeravgifter fra kurs/arrange-
menter.  Utgiftene til de samme arran-
gementene finnes hovedsakelig under 
utgiftspostene «Annen driftskostnad», 
«Reise/opphold» og «Markedsføring/
Medlemskap».
Den største enkeltaktiviteten i 2014 
var «landsleir» for sjøspeiderne. 

Innsamlede midler til Speider-
aksjonen 2014 var på kr 1,346 mill., 
og ligger i posten «Andre drifts-
inntekter». Motposten (overføring 
til Flyktninghjelpen) er ført under 
«Markedsføring/Medlemskap/Gaver».

Lokalleie (inkl. felleskostnader) for 
forbundskontoret i St. Olavsgate 25 
var i 2014 på kr 1,3 mill., noe under 
budsjett. Fremleie av kontorer til 
Frivillighet Norge, Oslospeiderne, 
St. Georgs Gildene og Interhost AS 
ga inntekter på kr 325 000 i 2014, 
mot budsjettert kr 250 000. Årsaken 
skyldes utleie av mer lokaler til 
Frivillighet Norge.

Avskrivninger fordeler seg med kr 
362 000 på medlemssystemet, kr 68 
000 på eiendommer og kr 58 000 på 
nettsideløsning for grupper/kretser 
og bookingsystemet. 

Lønnskostnader på kr 5 mill. er for 
9,4 årsverk, og er noe under budsjett. 
Totalt var det 9,9 årsverk i 2014, 
hvorav 0,5 årsverk var forberedelser 
til Friluftslivets år i 2015.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET FOR 2014:

Data Tekst Noter 2014 2013 

Anskaffede midler

Medlemsinntekter  6 125 183  6 283 556 

Tilskudd

 - Grunnstøtte  2 912 621  3 027 851 

 - Grunnstøtte, internasjonalt ung.arbeid  51 243  650 629 

 - Andre offentlige tilskudd 2  3 505 099  5 831 597 

Innsamlede midler, gaver mv.

 - Innsamlede midler  1 352 600  1 385 072 

 - Gaver  120 189  752 837 

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter

Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål

 - Deltakeravgift  2 434 042  1 665 172 

 - Deltakeravgift landsleir  21 794 196 

Aktiviteter som skaper inntekt

 - Leieinntekter  606 771  527 916 

AKTIVITETSREGNSKAP 2014
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Data Tekst Noter 2014 2013 

 - Administrasjonsgodtgjørelse  449 600  1 399 760 

Finans- og investeringsinntekter

Renteinntekter  255 013  330 221 

Verdiendring verdipapirer 7  1 099 091  1 337 892 

Andre inntekter  922 788  3 946 632 

Sum anskaffede midler  19 834 242  48 933 330 

Forbrukte midler

Kostnader til anskaffelse av midler

 - Kostnader leirsted  496 164  526 969 

 - Avskrivning leirsted 4, 8  67 700  100 450 

 - Kalendersalg  219 

Kostnader til organisasjonens formål

Leder- og programutvikling

 - Drift  1 593 967  1 793 381 

 - Arrangementer  3 543 536  4 542 619 

Internasjonalt arbeid  772 676  1 416 859 

Landsleir

 - Leirkomite/Administrasjon  6 421 406 

 - Kommunikasjon  4 578 490 

 - Drift  7 945 415 

 - Forsyning  8 068 901 

 - Program  2 201 224 

 - Roverleir  178 415 

 - Helse og hygiene  185 726 

Kommunikasjon

 - Kommunikasjon, profil, markedsføring  2 991 041  1 236 825 

 - Medlemsblad  547 163  1 085 401 

Organisasjon  1 518 827 

Program  1 613 938 

Administrasjonskostnader  3 228 322  8 909 324 

Sum forbrukte midler 8  16 373 333  49 191 624 

Årets aktivitetsresultat 9  3 460 909  -258 294 

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital 5, 9  2 468 211  896 860 

Avsatt til annen egenkapital med selvpålagte restriksjoner 5, 9  8 992 698  -1 155 154 

Overført fra annen egenkapital 5  8 000 000 

Sum overføringer  3 460 909  -258 294
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Data Tekst Noter 2014 2013 

Eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 4  352 697  278 629 

Skip og flytende installasjoner 4  422 501  487 001 

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4  2 452 000  2 871 500 

Sum varige driftsmidler  3 227 198  3 637 130 

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap 11  271 156  271 156 

Bundne fondsmidler 6  1 261 146  1 466 438 

Obligasjoner 7  20 452 797  19 278 442 

Andre langsiktige fordringer 11  2 300 000  2 300 000 

Sum finansielle anleggsmidler  24 285 098  23 316 036 

Sum anleggsmidler  27 512 296  26 953 166 

Omløpsmidler

Fordringer

610 Kundefordringer 12  9 029 837  28 718 620 

615 Andre kortsiktige fordringer  1 309 080  414 647 

620 Krav på innbetaling av aksjekapital

625 Sum fordringer  10 338 917  29 133 267 

655 Bankinnskudd, kontanter o.l. 6  18 883 255  5 937 264 

660 Sum omløpsmidler  29 222 172  35 070 531 

665 Sum eiendeler  56 734 468  62 023 697 

Egenkapital og gjeld

Opptjent egenkapital

695 Egenkapital 5, 9  10 252 177  15 783 966 

700 Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner 5  1 118 703  1 327 101 

701 Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 5  21 040 114  12 104 282 

710 Sum opptjent egenkapital  32 410 995  29 215 349 

715 Sum egenkapital  32 410 995  29 215 349 

BALANSE 2014
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Data Tekst Noter 2014 2013 

Gjeld

Kortsiktig gjeld

780 Leverandørgjeld  1 055 067  552 973 

790 Skyldig offentlige avgifter  503 330  701 059 

800 Annen kortsiktig gjeld  22 765 077  31 554 315 

810 Sum kortsiktig gjeld  24 323 473  32 808 347 

820 Sum gjeld  24 323 473  32 808 347 

850 Sum egenkapital og gjeld  56 734 468  62 023 697

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

Prinsipp for inntektsføring
Salgsinntekter, tilskudd og deltagerkontingenter bokføres når de er opptjent, dvs når betingelsene for å motta inntek-
tene er oppfylt og det er rimelig sikkert at inntektene vil bli mottatt. For inntektsføring i hht optjeningsprinsippet i ideelle 
organisasjoner er følgende kriterier oppfylt: 1) Organisasjonen har juridisk rett til inntekten, 2) det må være rimelig 
sikkerhet at inntekten vil bli mottatt og 3) inntekten må kunne måles med tilstrekkeli pålitelighet. Medlemskontingent 
inntektsføres etter kontantsprinsippet. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. 
Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaf-
felseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler 
vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjennvinnbart beløp dersom dette er lavere enn balanseført verdi. 
Gjennvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp 
på etableringstidspunktet.

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

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

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

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

Kostnader Fordelingsnøkkel
Lønn På aktivitetsområde
Andre kostnader Konkret vurdering

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

NOTE 2 TILSKUDD
Forbundet har mottatt følgende tilskudd 2014 2013
Frifond - videreformidlet *
Frifond - Adm. Godtgjørelse 158 091 177 884
Støtte fra Norad/UD - videreformidlet 383 000 747 000
Støtte fra Justisdepartementet - RBS 155 000 150 000
Støtte fra Direktoratet for Naturforvaltning/KKD 0 456 315
Støtte fra Gjensidigestiftelsen (På Egne Bein) 0 2 000 000
Støtte fra Flyktninghjelpen 0 200 000
Tilskudd Stavanger 2013 (kommunal støtte) 0 785 000
Momskompensasjon 2 690 786 810 084
Andre tilskudd, Studieforbundet/LNU/Gjensidige etc. 118 222 505 314
Sum mottatte tilskudd 3 505 099 5 831 597

* Frifond - videreformidlet til lokallag (ikke en del av inntekten) 3 003 742 3 379 796

NOTE 3 ANSATTE, GODTGJØRELSE
Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret er 9,9. Av disse er 0,5 årsverk knyttet til prosjekt (Friluftslivets År). . 

Generalsekretær
Ytelser til ledende personer: 2014 2013
Lønninger 650 792 637 319
Pensjon 36 742
Andre ytelser 8 026 10 026
Sum 695 560 647 345

Lønnskompensasjon til speidersjef inkludert sosiale kostander er kr 63 200 i 2014. Ingen ledende personer har lån eller 
fått sikkerhetsstillelse fra organisasjonen.

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

Revisjonshonorar (Beløpene er eksklusive mva)
 2014 2013
Pålagt revisjon og særattestasjoner 156 275 120 050 
Utarbeidelse av årsregnskap 19 000 9 250 
Annen bistand 7 750 39 500 
Sum 183 025 168 800 
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NOTE 4 DRIFTSMIDLER, INVENTAR
Tomter, 

bygninger o.a. 
fast eiendom

Maskiner og 
anlegg

Skip og 
flytende 

installasjoner

Drifsløsøre, 
inventar o.a. 

utstyr Sum
Anskaffelseskost 01.01 317 104 0 1 301 707 7 873 019 9 491 830
Tilgang 77 268 77 268
Avgang 0
Anskaffelseskost 31.12 394 372 0 1 301 707 7 873 019 9 569 098
Akkumulerte avskrivninger 01.01 38 475 0 814 706 5 001 520 5 854 701
Avskrivning avgang driftsmiddel 0
Årets avskrivninger 3 200 64 500 419 500 487 200
Akkumulerte avskrivninger 31.12 41 675 0 879 206 5 421 020 6 341 901
Bokført verdi 352 697 0 422 501 2 452 000 3 227 198
Avskrivningssats 1/2/20% 10 % 5 % 10/’20/25%

Eiendommene står oppført med en samlet bokført verdi på kr 352 697. Organisasjonen har tidligere avholdt takster/
verdivurderinger på alle eiendommer med unntak av Dronningen leirsted.

Sted: Takst / Verdivurdering: Takst avholdt:
Tredalen (Rødstua) 2 000 000 10/21/08
Tredalen (Hovedhus m/Cabin) 6 000 000 10/21/08
Stornes 1 950 000 10/14/08
Renså 550 000 10/29/08
Leikvinjar 3 200 000 10/23/08
Sum 13 700 000

NOTE 5 EGENKAPITAL

Annen 
egenkapital

EK med 
selvpålagte 

restriksjoner

EK med 
eksterne pålagte 

restriksjoner Sum
Egenkapital pr 1.1.2014 15 783 966 12 104 282 1 327 101 27 888 248
Årets resultat 2 468 211 992 698 0 3 460 909
Årets bevegelse i EK med selvpålagte 
restriksjoner

−56 866 -208 397 −265 263

Årets bevegelse i EK med selvpålagte 
restriksjoner

−8 000 000 8 000 000 0 0

Egenkapital pr 31.12.2014 10 252 177 21 040 113 1 118 703 31 083 894

Styret besluttet vedtok å overføre 8 000 000kr fra fri egenkapital til EK med selvpålagt restriksjon øremerket eiendom 
på speiderstyremøte 15.-17.november 2014

NOTE 6 BUNDNE MIDLER

Bundne fondsmidler: 2014 2013
Storebrandsfondet 712 318 925 868
Fr. Walters legat 169 948 169 948
H. Møller-Gasmanns Minnefond 236 438 231 285
Lederfondet 142 442 139 338
Sum bundne fondsmidler 1 261 146 1 466 438

Bundne bankinnskudd: 
Skattetrekkskonto 244 568 271 211 
Tilskudd Norad 161 962 27 087 
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NOTE 7 OBLIGASJONER
Anskaffelses-kost Markedsverdi Bokført verdi

Alfred Berg KOMBI 10 000 000 14 710 090 14 710 090
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon 5 000 000 4 781 539 4 781 539
Aksjer Storebrand 0 29 225 29 225
Aksjer Knif Forsikring AS 5 199 7 351 7 351
Alfred Berg Obligasjon 1 473 420 1 473 420
Sum obligasjoner 15 005 199 21 001 625 21 001 625

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

NOTE 8 KOSTNADER ETTER ART
 2014 2013
Varekjøp 64 404 135 473
Lønnskostnad (inkl prosjektført lønn) 7 334 424 7 889 326
Avskrivning eiendommer 67 700 67 700
Avskrivning driftsmidler etc 419 500 463 210
Andre driftskostnader 10 766 594 40 635 915
Sum kostnader etter art 18 652 621 49 191 624

NOTE 9 ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT
Av årets aktivitetsresultat på kr 3 160 909 gjelder kr 992 698 økning i Sikringsfondet. 

Sikringsfondet ble opprettet i 2006 av speiderstyret med midler fra forbundets salg av aksjer i Øvre Vollgate 9 AS i Oslo. 
Fondets grunnkapital ved opprettelsen var på 10 millioner kroner. Fondets kapital kan plasseres i aksjer og verdipa-
pirer med lav til moderat risiko og kort bindingstid. kapital skal ikke plasseres i aksjer eller verdipapirer i virksomheter 
som medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelse av grunnleggende humanitære 
prinsipper, krenkelse av menneskerettighetene, korrupsjon eller alvorlige miljøødeleggelser. Bruk av sikringsfondet 
avgjøres av Speiderstyret.

NOTE 10 INNSAMLEDE MIDLER 
Posten viser hva som ble innsamlet til Speideraksjonen 2014. 
Beløpet, med fratrekk av faktiske kostnader (aktivitetsmateriell), er overført til 
Flyktnighjelpen (80%) og resterende (20%) til Norges speiderforbunds bistandsprosjekter.

NOTE 11 INVESTERING I SPEIDER-SPORT A/S
Norges Speiderforbund  eier 100 % av aksjene i Speider-Sport AS, som gir Norges Speiderforbund flertall av  stemmene 
i selskapet. Speider Sport AS har forretningskontor i Fredrikstad. Årsresultatet for perioden  01.01-31.12.2014 var på kr 
558 245. Balanseført egenkapital var pr 31.12.2014 kr 2 690 145.

 2014 2013
Lån til Speider-Sport* 2 300 000 2 300 000

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

NOTE 12 KUNDEFORDRINGER
Av utestående kundefordringer per 31.12.14 gjelder kr 5 936 701 forskuddsfakturert deltageravgift til Jamboree 2015. 

33



34



 Regnskap 2015 Budsjett 2015

Inntekter

Salgsinntekter, pliktige 700 260

Medlemskontingenter 6 469 6 000

Medlemsinntekter 944 0

Grunnstøtte, drift 2 980 2 700

Off.tilskudd/refusjoner 6 154 1 330

Leieinntekter 692 320

Andre driftsinntekter 3 111 280

Sum inntekter 21 050 10 890

Utgifter

Lønnskostnader 6 516 5 090

Avskrivninger 0 0

Kostnader lokaler 1 447 1 350

Annen driftskostnad 5 539 2 890

Reise- og oppholdskostnader 1 705 470

Forsikringer 538 480

Markedføring/Medlemskap/Gaver 2 526 830

Finansinntekt og -kostnader 3 -220

Sum utgifter 18 274 10 890

Sum resultat 2 776 0

Spesielle tiltak/investeringer

Avskrivninger 485 480

Avskrivninger eiendommer 197

Strategiske tiltak 430 500

Strategiske tiltak, regionalt 466 500

Utbytte fra Speider-sport 200

Økning verdipapirer 465

Sum resultat inkl spes tiltak/investeringer 1 863 -1 480

DRIFTSREGNSKAP 2015
Tallene er oppgitt i hele tusen.
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Data Tekst Noter 2015 2014 

Anskaffede midler

Medlemsinntekter  6 469 211  6 125 183 

Tilskudd

 - Grunnstøtte  2 980 640  2 912 621 

 - Grunnstøtte, internasjonalt ung.arbeid  72 258  51 243 

 - Andre offentlige tilskudd 2  6 823 795  3 505 099 

Innsamlede midler, gaver mv.

 - Innsamlede midler  1 437 462  1 352 600 

 - Gaver  131 900  120 189 

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter

Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål

 - Deltakeravgift  25 276 680  2 434 042 

AKTIVITETSREGNSKAP 2015

Aktivitetsregnskapet for 2015 viser et 
resultat på kr 1 863 639. I resultatet 
ligger en verdiøkning på verdipapi-
rene med kr 465 464. Holdes verdiøk-
ningen av verdipapirer utenfor, viser 
aktivitetsregnskapet et resultat på kr 
1 398 175, mot et budsjettert negativt 
resultat på kr 1 480 000. 

Det ble i 2015 innbetalt kr 6 469 211 
i medlemskontingenter, kr 469 000 
over budsjett som var på kr 6 000 
000, mens nasjonal- og internasjonal 
grunnstøtte ble kr 280 000 høyere 
enn budsjettert.

Speider-sport AS betalte kr 700 000 i 
royalty i 2015.

Organisasjonen ble tildelt kr 799 000 
i momskompensasjon, likt budsjett. 
Lokale grupper og kretser 
fikk tildelt totalt kr 2 211 327 i 
momskompensasjon, 
fordelt med kr 1 760 820 til gruppene 

og kr 450 507 til kretsene. 
Inntektspostene Medlemsinntekter 
og Offentlige tilskudd/refusjoner 
er deltakeravgifter og tilskudd som 
ikke var lagt inn i budsjettet, blant 
annet Friluftslivets år med ca kr 3 
mill.,  Speidernes beredskapstelefon 
med kr 350 000 og Norad-midler til 
Liberiaprosjektet med kr 562 000. 
Posten inneholder også tilskudd til 
Tredalen leirsted med kr 500 000 
til utbedring av veier og stier på 
området fra Gjensidigestiftelsen. 
Utgiftene til de samme arrange-
mentene finnes hovedsakelig under 
utgiftspostene Lønnskostnad, Annen 
driftskostnad, Reise/opphold og 
Markedsføring/Medlemskap.
De største enkeltaktivitetene i 2015, 
med unntak av Friluftslivets år, var 
Friluftsløft og NM i speiding.

Innsamlede midler til 
Speideraksjonen 2015 var på kr 
1,437 mill., og ligger i posten «Andre 

driftsinntekter». Motposten (overfø-
ring til Flyktninghjelpen) er ført 
under «Markedsføring/Medlemskap/
Gaver».

Lokalleie (inkl. felleskostnader) for 
forbundskontoret i St. Olavsgate 25 
var i 2015 på kr 1,45 mill., noe over 
budsjett. Fremleie av kontorer til 
Frivillighet Norge, Oslospeiderne, St. 
Georgs Gildene og Interhost AS ga 
inntekter på kr 327 000 i 2015, likt 
budsjettert kr 250 000. 

Avskrivninger fordeler seg med kr 
362 000 på medlemssystemet, kr 68 
000 på eiendommer og kr 58 000 på 
nettsideløsning for grupper/kretser 
og bookingsystemet. 

Lønnskostnaden på kr 6,5 mill. er 
inkludert lønnskostnader til prosjek-
tene. Lønnskostnader, når prosjek-
tene ikke medregnes, var på kr 5,1 
mill. for 9,5 årsverk.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET FOR 2015:
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Data Tekst Noter 2015 2014 

Aktiviteter som skaper inntekt

 - Leieinntekter  692 065  606 771 

 - Administrasjonsgodtgjørelse  1 214 300  449 600 

Finans- og investeringsinntekter

Renteinntekter  83 932  255 013 

Verdiendring verdipapirer 7  465 464  1 099 091 

Andre inntekter  858 149  922 788 

Sum anskaffede midler  46 505 856  19 834 242 

Forbrukte midler

Kostnader til anskaffelse av midler

 - Kostnader leirsted  866 126  496 164 

 - Avskrivning leirsted 4, 8  197 782  67 700 

Kostnader til organisasjonens formål

Leder- og programutvikling

 - Drift  1 733 167  1 593 967 

 - Arrangementer  2 333 905  3 543 536 

Internasjonalt arbeid  963 284  772 676 

Jamboree  24 789 516 

Kommunikasjon

 - Kommunikasjon, profil, markedsføring  3 005 587  2 991 041 

 - Medlemsblad  682 707  547 163 

Organisasjon  4 849 870  1 518 827 

Program  1 831 644  1 613 938 

Administrasjonskostnader  3 388 629  3 228 322 

Sum forbrukte midler 8  44 642 217  16 373 333 

Årets aktivitetsresultat 9  1 863 639  3 460 909 

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital 5, 9  1 471 356  2 468 211 

Avsatt til annen egenkapital med selvpålagte restriksjoner 5, 9  392 283  8 992 698 

Overført fra annen egenkapital 5  8 000 000 

Sum overføringer  1 863 639  3 460 909
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Data Tekst Noter 2015 2014 

Eiendeler  -    -   

Varige driftsmidler  -    -   

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 4  2 353 200  352 697 

Skip og flytende installasjoner 4  466 001  422 501 

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4  2 497 499  2 452 000 

Sum varige driftsmidler  5 316 700  3 227 198 

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap 11  271 156  271 156 

Bundne fondsmidler 6  1 392 556  1 261 146 

Obligasjoner 7  20 923 704  20 452 797 

Andre langsiktige fordringer 11  1 300 000  2 300 000 

Sum finansielle anleggsmidler  23 887 416  24 285 098 

 -    -   

Sum anleggsmidler  29 204 117  27 512 296 

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer  2 022 778  9 029 837 

Andre kortsiktige fordringer  1 594 141  1 309 080 

Sum fordringer  3 616 919  10 338 917 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6  11 311 139  18 883 255 

Sum omløpsmidler  14 928 058  29 222 172 

 -    -   

Sum eiendeler  44 132 175  56 734 468 

Egenkapital og gjeld

Opptjent egenkapital

Egenkapital 5, 9  11 723 533  10 252 177 

Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner 5  1 252 328  1 118 703 

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 5  21 475 035  21 040 114 

Udisponert resultat

Sum opptjent egenkapital  34 450 896  32 410 995 

Sum egenkapital  34 450 896  32 410 995 

BALANSE 2015
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Data Tekst Noter 2015 2014 

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld  2 055 758  1 055 067 

Skyldig offentlige avgifter  593 686  503 330 

Annen kortsiktig gjeld  7 031 835  22 765 077 

Sum kortsiktig gjeld  9 681 279  24 323 473 

 -    -   

Sum gjeld  9 681 279  24 323 473 

 -    -   

Sum egenkapital og gjeld  44 132 175  56 734 468

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

Prinsipp for inntektsføring
Salgsinntekter, tilskudd og deltagerkontingenter bokføres når de er opptjent, dvs når betingelsene for å motta inntek-
tene er oppfylt og det er rimelig sikkert at inntektene vil bli mottatt. For inntektsføring i hht optjeningsprinsippet i ideelle 
organisasjoner er følgende kriterier oppfylt: 1) Organisasjonen har juridisk rett til inntekten, 2) det må være rimelig 
sikkerhet at inntekten vil bli mottatt og 3) inntekten må kunne måles med tilstrekkeli pålitelighet. Medlemskontingent 
inntektsføres etter kontantsprinsippet. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. 
Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaf-
felseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler 
vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjennvinnbart beløp dersom dette er lavere enn balanseført verdi. 
Gjennvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp 
på etableringstidspunktet.

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

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

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

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

Ved fordeling av kostnader er følgende fordelingsnøkler lagt til grunn:

Kostnader  Fordelingsnøkkel
Lønn   På aktivitetsområde
Andre kostnader  Konkret vurdering

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

Endring i fordeling av kostnader på aktiviteter
Det er i 2015 gjort en endring i fordelingen av forbrukte midler på aktiviterer. Dette for å vise en mer rettmessig forde-
ling av kostnader på de forskjellige aktivitetene i forbundet. Tilsvarende tall er korrigert for 2014 for å kunne vise 
sammenlignbare tall. 

NOTE 2 TILSKUDD
Forbundet har mottatt følgende tilskudd 2015 2014
Frifond - videreformidlet *
Frifond - Adm. Godtgjørelse 168 701 158 091
Støtte fra Norad/UD - videreformidlet 562 500 383 000
Støtte fra Justisdepartementet - RBS 0 155 000
Støtte fra Miljødirektoratet 1 180 000 0
Støtte fra Gjensidigestiftelsen 500 000 0
Støtte fra Sparebankstiftelsen DnB 950 000 0
Momskompensasjon 799 086 2 690 786
Andre tilskudd, Studieforbundet/LNU/Gjensidige etc. 2 663 508 118 222
Sum mottatte tilskudd 6 823 795 3 505 099

* Frifond - videreformidlet til lokallag (ikke en del av inntekten) 3 205 333 3 003 742

NOTE 3 ANSATTE, GODTGJØRELSE
Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret er 11,5. Av disse er 2 årsverk knyttet til prosjekt (FÅ 15/EGSC 16/Nord 2017). 

 Generalsekretær
Ytelser til ledende personer: 2015 2014
Lønninger 665 328 650 792
Pensjon 39 840 36 742
Andre ytelser 23 279 8 026
Sum 728 447 695 560

Lønnskompensasjon til speidersjef inkludert sosiale kostnader er kr 88 170 i 2015. Ingen ledende personer har lån eller 
fått sikkerhetsstillelse fra organisasjonen.

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

Revisjonshonorar (Beløpene er esklusive mva)
 2015 2014
Pålagt revisjon og særattestasjoner 163 250 156 275 
Utarbeidelse av årsregnskap 19 000 19 000 
Annen bistand 7 750 
Sum 182 250 183 025 
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NOTE 4 DRIFTSMIDLER, INVENTAR
Tomter, 

bygninger o.a. 
fast eiendom

Skip og  
flytende 

installasjoner

Drifsløsøre, 
inventar  

o.a. utstyr Sum
Anskaffelseskost 01.01 394 372 1 301 707 7 873 019 9 569 098
Tilgang 2 097 785 114 000 561 356 2 773 141
Avgang 0
Anskaffelseskost 31.12 2 492 157 1 415 707 8 434 375 12 342 239
Akkumulerte avskrivninger 01.01 41 675 879 206 5 421 020 6 341 901
Avskrivning avgang driftsmiddel 0
Årets avskrivninger 97 282 70 500 515 856 683 638
Akkumulerte avskrivninger 31.12 138 957 949 706 5 936 876 7 025 539
Bokført verdi 2 353 200 466 001 2 497 499 5 316 700
Avskrivningssats 1/2/20% 5 % 10/’20/25%

Eiendommene står oppført med en samlet bokført verdi på kr 2 353 200. Organisasjonen har tidligere avholdt takster/
verdivurderinger på alle eiendommer med unntak av Dronningen leirsted og Solstølen.

Sted: Takst / Verdivurdering: Takst avholdt:
Tredalen (Rødstua) 2 000 000 10/21/08
Tredalen (Hovedhus m/Cabin) 6 000 000 10/21/08
Stornes 1 950 000 10/14/08
Renså 550 000 10/29/08
Leikvinjar 3 200 000 10/23/08
Sum 13 700 000

NOTE 5 EGENKAPITAL

Annen 
egenkapital

EK med 
selvpålagte 

restriksjoner

EK med 
eksterne 

pålagte 
restriksjoner

Sum

Egenkapital pr 1.1.2015 10 252 177 21 040 114  1 118 703 32 410 993
Årets resultat 1 471 356 392 283 1 863 639
Årets bevegelse i EK med selvpålagte restriksjoner 42 639 42 639
Årets bevegelse i EK med eksterne pålagte restriksjoner  133 625 133 625
Egenkapital pr 31.12.2015 11 723 533 21 475 035 1 252 328 34 450 896

NOTE 6 BUNDNE MIDLER
Bundne fondsmidler: 2015 2014
Storebrandsfondet 849 617 712 318
Fr. Walters legat 169 948 169 948
H. Møller-Gasmanns Minnefond 232 763 236 438
Lederfondet 140 228 142 442
Sum bundne fondsmidler 1 392 556 1 261 146

Bundne bankinnskudd: 
Skattetrekkskonto 285 214 244 568 
Tilskudd Norad 155 257 161 962 
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NOTE 7 OBLIGASJONER
 Anskaffelses-kost Markedsverdi Bokført verdi
Alfred Berg KOMBI 10 000 000 15 108 238 15 108 238
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon 5 000 000 4 843 221 4 843 221
Aksjer Storebrand 0 34 858 34 858
Aksjer Knif Forsikring AS 5 199 7 351 7 351
Alfred Berg Obligasjon  1 472 975 1 472 975
Sum obligasjoner 15 005 199 21 466 643 21 466 643

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

NOTE 8 KOSTNADER ETTER ART
 2015 2014
Varekjøp 0 64 404
Lønnskostnad (inkl prosjektført lønn) 9 121 340 7 334 424
Avskrivning eiendommer 167 792 67 700
Avskrivning driftsmidler etc 515 856 419 500
Andre driftskostnader 40 077 031 10 766 594
Sum kostnader etter art 49 882 018 18 652 621

NOTE 9 ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT
Av årets aktivitetsresultat på kr 1 863 639 gjelder kr 398 149 økning i Sikringsfondet. Sikringsfondet ble opprettet i 
2006 av speiderstyret med midler fra forbundets salg av aksjer i Øvre Vollgate 9 AS i Oslo. Fondets grunnkapital ved 
opprettelsen var på 10 millioner kroner. Fondets kapital kan plasseres i aksjer og verdipapirer med lav til moderat 
risiko og kort bindingstid. Kapital skal ikke plasseres i aksjer eller verdipapirer i virksomheter som medvirker til uetiske 
handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelse av grunnleggende humanitære prinsipper, krenkelse av 
menneskerettighetene, korrupsjon eller alvorlige miljøødeleggelser. Bruk av sikringsfondet avgjøres av Speiderstyret.

NOTE 10 INNSAMLEDE MIDLER 
Posten viser hva som ble innsamlet til Speideraksjonen 2015. Beløpet, med fratrekk av faktiske kostnader (aktivitetsma-
teriell), er overført til Flyktnighjelpen (80%) og resterende (20%) til Norges speiderforbunds bistandsprosjekter.

NOTE 11 INVESTERING I SPEIDER-SPORT A/S
Norges Speiderforbund  eier 100 % av aksjene i Speider-Sport AS, som gir Norges Speiderforbund flertall av stemmene 
i selskapet. Speider Sport AS har forretningskontor i Fredrikstad. Årsresultatet for perioden  01.01-31.12.2015 var på kr 
263 821. Balanseført egenkapital var pr 31.12.2015 kr 2 903 966.

 2015 2014
Lån til Speider-Sport* 1 300 000 2 300 000

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