Grunnregler og lover
for Norges speiderforbund (NSF)
(Sist endret på Speidertinget 2020)

§1

Grunnregler

§ 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:
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.

§ 1-4

NSFs verdigrunnlag uttrykkes gjennom speiderloven, speiderløftet og valgspråket.
Speiderloven, speiderløftet og valgspråket vedtas av Speidertinget.

§ 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.»

§2

Organisasjon

§ 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 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
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• 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 påbegynte ti betalende medlemmer blant speidere i tropp
som ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret.
§ 2-2-5 Gruppetinget skal ha minst to møter i året, og innkalles med minst en ukes varsel av
gruppeleder, eller når minst 1/3 av gruppetingets medlemmer krever det.
Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og
dens arbeidsenheter driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de
mål som er satt for arbeidet.
§ 2-2-6 Gruppetingets møter ledes av valgt ordstyrer. Det føres protokoll fra gruppetingets møter.
§ 2-2-7 Gruppetinget skal behandle:
1 Konstituering av gruppetinget:
a) valg av ordstyrer(e), tellekorps, referent(er) og to personer til å
underskrive protokollen
b)godkjenning av innkalling
c) godkjenning av saksliste
d)godkjenning av forretningsorden
2 Saker:
a) godkjenning av årsmelding
b) godkjenning av regnskap og revisjonsberetning
c) godkjenning av arbeidsplan
d) godkjenning av budsjett og fastsettelse av gruppekontingent
e) innsendte saker
3 Valg av:
a) gruppeleder
b) gruppestyremedlemmer
c) regnskapsfører
d) revisor
e) gruppens representanter til kretstinget og eventuelt korpstinget
f) 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, regnskapsfører og revisor skal være tre forskjellige personer som ikke er i
nær familie eller har en annen nær relasjon til hverandre.

2

Revisor skal være myndig og kan ikke være medlem av gruppestyret. Revisor gir sin
revisjonsberetning til gruppetinget.
Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall.
§ 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.

§ 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
representanter for speidergrupper som oppfyller § 2-2-1.
Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver
påbegynte ti betalende medlemmer ved siste årsskifte. Det velges også vararepresentanter.
Representanter og vararepresentanter skal velges av og blant gruppetingets medlemmer.
Gruppestyrets medlemmer er vararepresentanter for gruppeleder.
Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være under 26 år ved utgangen av det
kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter under 26 år,
mister gruppen disse stemmene på kretstinget.
Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter.
Valgkomiteen, regnskapsfører og revisor har talerett ved behandling av relevante saker.
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§ 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), tellekorps, referent(er) og to personer til å underskrive
protokollen
b) godkjenning av innkalling
c) godkjenning av saksliste
d) godkjenning av forretningsorden
2 Saker:
a) godkjenning av årsmelding
b) godkjenning av regnskap og revisjonsberetning
c) godkjenning av arbeidsplan
d) godkjenning av budsjett og fastsettelse av kretskontingent
e) innsendte saker
3 Valg av:
a) kretsleder
b) visekretsleder
c) kretsstyremedlemmer og eventuelt varamedlemmer
d) valgkomité
e) revisor
f) kretsens representanter og vararepresentanter til Speidertinget
g) to representanter samt vararepresentanter til Speiderforum. Ved dette valget har
bare kretstingets speiderrepresentanter stemmerett.
h) to representanter samt vararepresentanter til Roverforum. Ved dette valget har
bare kretstingets roverrepresentanter stemmerett.
i) andre valg
Kretstingets medlemmer, kretsstyret og gruppeting kan fremme saker for kretstinget. Hvis
ikke kretstinget har fastsatt noe annet, skal saker som skal behandles av kretstinget, være
sendt kretsstyret senest en måned før kretstinget møtes.
§ 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.
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§ 2-3-7 Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder og minimum to styremedlemmer.
Kretstinget avgjør hvordan styret skal organiseres, og om det skal velges varamedlemmer.
Kretsleder, regnskapsfører og revisor skal være tre forskjellige personer som ikke er i nær
familie eller har en annen nær relasjon til hverandre.
Revisor skal være myndig og kan ikke være medlem av kretsstyret. Revisor gir sin
revisjonsberetning til kretstinget.
§ 2-3-8 Kretsstyret innkalles til styremøte med minst en ukes varsel av kretsleder eller når minst
1/3 av styrets medlemmer krever det. Det føres protokoll fra møtene.
For at kretsstyret skal være vedtaksdyktig, må minst halvparten av styrets medlemmer
delta i møtet.
Vedtak fattes med alminnelig flertall.
§ 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.
● 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.

§ 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.
5

§ 2-4-5 Korpsstyret består av korpsleder/korpssjef, visekorpsleder/visekorpssjef og minimum to
styremedlemmer. Korpstinget avgjør hvordan styret skal organiseres, og om det skal
velges varamedlemmer.
Korpsleder, regnskapsfører og revisor skal være tre forskjellige personer som ikke er i nær
familie eller har en annen nær relasjon til hverandre.
Revisor skal være myndig og kan ikke være medlem av korpsstyret. Revisor gir sin
revisjonsberetning til korpstinget.
§ 2-4-6 Korpsstyret innkalles til styremøte med minst en ukes varsel av korpsleder eller når minst
1/3 av styrets medlemmer krever det. Det føres protokoll fra møtene.
For at korpsstyret skal være vedtaksdyktig, må minst halvparten av styrets medlemmer
delta i møtet.
Vedtak fattes med alminnelig flertall.
§ 2-4-7 Korpsstyret står for den daglige ledelsen av korpset.
Korpsstyret skal:
a) arbeide for å fremme Norges speiderforbunds mål i sine medlemsgrupper
b) bidra til start av nye grupper, holde jevnlig kontakt med den enkelte gruppe og gi
relevant støtte og råd i det løpende arbeidet
c) arbeide for å fremme speidingen innenfor det kirke- eller religionssamfunnet eller
den organisasjonen korpset er tilknyttet
d) godkjenne ledere i korpsets speidergrupper og i korpset i tråd med forbundets og
korpsets bestemmelser
e) være bindeledd mellom forbundet og korpsets medlemmer

§ 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, fem valgte representanter for forbundets speiderforum og fem
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.
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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 tellekorps, redaksjonskomite, referent(er) og to personer til å underskrive
protokollen
b) godkjenning av innkalling
c) godkjenning av saksliste
d) godkjenning av forretningsorden
2 Saker:
a) godkjenning av årsmelding for de to foregående årene og rapporter
b) godkjenning av 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) speiderstyremedlemmer
d) to ordstyrere for kommende speiderting
e) valgkomité for kommende speiderting
f) lovutvalg
g) revisor
h) klagenemnd
i) 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.
§ 2-5-4 Valg
Forberedes av valgkomité:
● speidersjef, visespeidersjef og fem speiderstyremedlemmer
● ett medlem av lovutvalget for seks år
● ett medlem av klagenemnda for seks år
● eventuelle suppleringsvalg
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Forberedes av Speiderstyret:
● fem medlemmer av valgkomité for to år
● to ordstyrere for to år
● revisor
Valgbare er alle som
● har sagt seg villige til å motta valg,
● fyller kravene til å være tillitsvalgt, ref. § 3-2-1-§ 3-2-5, og
● følger kravene til å være tillitsvalgt, ref. retningslinjer om ledere og tillitsvalgte.
Ansatte i et organisasjonsledd i Norges speiderforbund, eller i et selskap eid av Norges
speiderforbund, kan ikke inneha tillitsverv i Speiderstyret eller valgkomiteen.
Det er ikke tillatt å sette fram benkeforslag ved valg forberedt av valgkomiteen.
Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall.
§ 2-5-5 Speidertingets møte ledes av de valgte ordstyrerne. Det føres protokoll over alle framsatte
forslag og alle vedtak. Protokollen underskrives av ordstyrerne og to valgte medlemmer av
Speidertinget.
§ 2-5-6 Utgiftene til Speidertingets møter dekkes etter Speidertingets bestemmelse. Speidertinget
gir retningslinjer for valgkomiteens og lovutvalgets arbeid.
§ 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.
● Gi innstilling i alle saker som skal behandles av Speidertinget.
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●
●
●

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.
§ 2-5-8 Speiderstyret har syv medlemmer, og ledes av speidersjefen. Speiderstyret avholder møte
når speidersjefen eller minst tre av medlemmene krever det.
Innkalling og saksliste må sendes ut minst en uke før møtet.
Speiderstyret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede.
Saker som ikke er nevnt i innkallingen, kan bare behandles hvis minst fire medlemmer
stemmer for det.
Det føres protokoll for Speiderstyrets møter. Speiderstyret fastsetter nærmere
retningslinjer for sitt arbeid, og kan i den forbindelse også delegere myndighet til utvalg
sammensatt av en del av styrets medlemmer. Alle styrets medlemmer har rett til å fremme
saker for Speiderstyret.

§3

Medlemmer og funksjoner

§ 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
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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.
§ 3-2-5 Speiderstyret kan med 2/3 flertall vedta å tilbakekalle en ledergodkjenning dersom
lederen forsømmer sin forpliktelse i henhold til godkjenningen.
§ 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.
§ 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.
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Den som får en eksklusjonssak mot seg, skal gis skriftlig varsel om saken og begrunnelse
for denne.
Før et vedtak om eksklusjon kan fattes av Speiderstyret, skal vedkommende normalt gis
anledning til å forklare seg muntlig. Under den muntlige redegjørelsen er speidersjef,
visespeidersjef og generalsekretær til stede. Vedkommende har anledning til å ha med seg
en tillitsperson etter eget ønske. Vedkommende kan også velge å gi en skriftlig forklaring i
stedet for eller i tillegg til den muntlige redegjørelsen. Dersom det er fastslått ved dom at
vedkommende har begått straffbare forhold, kan Speiderstyret bestemme at
vedkommendes forklaring kun skal gis skriftlig, innen en frist på tre uker.
Vedtak om eksklusjon kan påklages skriftlig innen en frist på tre uker. Klagen behandles
av klagenemda. Vedtak i klagesak om eksklusjon fattes med alminnelig flertall.
Speiderstyret fastsetter retningslinjer for saksbehandling og klagebehandling i forbindelse
med eksklusjon.

§4

Merke og profil

§ 4-1

Forbundets merke omfatter de internasjonale speidermerker, lilje og kløver.

§5

Økonomi og administrasjon

§ 5-1

Økonomisk ansvar

§ 5-1-1 Speidergrupper, kretser, korps og forbundet har selvstendig økonomi.
§ 5-1-2 Alle organisasjonsledd har selv ansvar for å skaffe til veie de midlene de trenger for å drive
virksomheten sin.
§ 5-1-3 Midler som er skaffet til veie eller skaffes til veie med speiding som formål av en
foreldreforening eller lignende, tilhører det organisasjonsleddet midlene er samlet inn til,
og skal disponeres av dette organisasjonsleddet.
§ 5-1-4 Speiderstyret kan gi nærmere retningslinjer for organisasjonsleddenes disponering av
midler og eiendom.
§ 5-2

Budsjett og regnskap

§ 5-2-1 Organisasjonsleddenes årsmøter skal vedta budsjett for drift og investeringer for ett år
framover. For forbundet skal Speidertingets ordinære møte vedta budsjetter for de to
kommende årene.
§ 5-2-2 Alle organisasjonsledd skal føre regnskap i overensstemmelse med god regnskapsskikk.
Organisasjonsleddenes årsmøter skal godkjenne årsregnskapet. For forbundet skal
Speidertingets ordinære møte godkjenne separate årsregnskaper for de to siste årene.
§ 5-2-3 Revisoren for hvert organisasjonsledd skal gå gjennom årsregnskapet og levere en
revisjonsberetning til årsmøtet.
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§ 5-3

Økonomiske forpliktelser

§ 5-3-1 Hvert enkelt 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 organisasjonsleddet hente inn godkjenning fra Speiderstyret på forhånd.
§ 5-3-2 Det kreves forhåndsgodkjenning fra Speiderstyret dersom en gruppe, en krets eller et
korps skal gjøre følgende disposisjoner:
● ta opp lån, stille kausjon eller inngå lignende forpliktelser
● gjøre avtale om kjøp, salg, pantsettelse, leie, lån eller annen form for disponering
av fast eiendom, fartøy, motorkjøretøy eller andre eiendeler av vesentlig verdi
● overføre verdier over 0,1 G til enheter utenfor Norges speiderforbund som gave
eller før oppgjør ved nedleggelse
● opprette eller delta i drift av en juridisk enhet som er uavhengig av Norges
speiderforbund. Enhetens vedtekter må også godkjennes.
● opprette formålsbestemte fond. Fondets vedtekter må også godkjennes.
Forbundet har ikke ansvar for organisasjonsleddenes gjeld eller andre forpliktelser. Personer som
tar opp lån eller inngår avtaler på vegne av et organisasjonsledd uten nødvendig godkjenning, står
personlig ansvarlig for å oppfylle avtalene.
§ 5-4

Forvaltning av grupper

§ 5-4-1 Dersom en gruppe oppløses, tar kretsstyret over forvaltningen av gruppens midler,
eiendeler og eiendom, og midler skaffet til veie av foreldreforening eller lignende.
Kretsstyret har også anledning til å gjøre dette i grupper som ikke lenger oppfyller
minimumskravene til en speidergruppe i § 2-2-1, etter samtykke fra Speiderstyret. For
grupper som tilhører et korps, er det korpsstyret som har denne myndigheten.
Midler og eiendeler etter en oppløst gruppe skal fortrinnsvis benyttes til å styrke
speiderarbeidet i samme område som den oppløste gruppen.
§ 5-5 Kontingent
§ 5-5-1 Speidertinget og Speiderstyret vedtar retningslinjer for kontingent. Kretstinget vedtar
kretskontingenten, og gruppetinget vedtar gruppekontingentsatsen(e). Korpskontingent reguleres
i korpsavtalene.
§ 5-6 Forbundets administrasjon
§ 5-6-1 Forbundskontoret er Norges speiderforbunds sekretariat og skal støtte Speiderstyret og
forbundets øvrige organer i det løpende arbeidet. Kontoret ledes av en generalsekretær.
Speiderstyret gir instruks for generalsekretæren og kontorets øvrige ledelse.
§ 5-6-2 Speiderstyret ansetter generalsekretær på åremål og fastsetter vedkommendes lønns- og
arbeidsvilkår. Ansettelse og utarbeiding av stillingsinstrukser til andre stillinger kan
delegeres til generalsekretæren eller et ansettelsesråd.
§ 5-6-3 Arbeidsavtaler med fast ansatte i kretsene eller gruppene skal godkjennes av Speiderstyret
før de trer i kraft. Det samme gjelder vesentlige endringer i slike avtaler.
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§6

Oppløsning

§ 6-1

Vedtak om oppløsning av forbundet krever 2/3 flertall ved to på hverandre følgende møter
i Speidertinget. Det skal avholdes valg av representanter til Speidertinget mellom de to på
hverandre følgende møtene i Speidertinget. I et vedtak om oppløsning skal Speidertinget
avgjøre hvorledes forbundets samlede verdier skal disponeres etter at alle forpliktelser er
dekket.
Mottatte gavemidler skal disponeres i tråd med forbundets formål.

§7

Lovverk

§ 7-1

Grunnregler:
For endringer i § 1 (Grunnregler) kreves 2/3 flertall ved to på hverandre følgende møter i
speiderting før endringene er gyldige. Det skal avholdes valg av representanter til
Speidertinget mellom de to på hverandre følgende møtene i Speidertinget.

§ 7-2 Lover:
For endringer av lovene kreves 2/3 flertall i Speidertinget.
For endringer i § 6, § 7-1 og § 7-2 kreves 2/3 flertall ved to på hverandre følgende møter i
Speidertinget før endringene er gyldige. Det skal avholdes valg av representanter til
Speidertinget mellom de to på hverandre følgende møtene i Speidertinget.
§ 7-3

Retningslinjer:
Retningslinjer opprettes og endres av Speiderstyret med 2/3 flertall med mindre annet er
fastsatt i lovene.
--------------------- 0000000 ------------------
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