Norges speiderforbund

Retningslinjer for oppstart og endring i speidergrupper
Jfr. §§ 2-2-7, 2-3-9 og 5-1-7 i Norges speiderforbunds lover.
Oppstart av ny speidergruppe
En speidergruppe startes etter anbefaling fra den kretsen og eventuelt korpset speidergruppa
skal tilhøre. Speidergruppa godkjennes av Speiderstyret.
Det skal før oppstart gjøres en vurdering av om det er godt nok grunnlag for oppstart med
hensyn til lederressurser, potensial for rekruttering av medlemmer og konkurrerende
speidergrupper.
Kretsen og/eller korpset skal oppnevne en mentor som følger opp speidergruppa i
oppstartsprosessen.
Ved oppstart skal det gjennomføres et stiftelsesmøte med valg av gruppestyre og andre
tillitsvalgte i gruppa, etter de bestemmelser som står i NSFs lover § 2-2.
Skjema for registrering av ny speidergruppe skal sendes til forbundet, etter godkjenning fra
kretsen og evt. korpset. Forbundskontoret står for den praktiske registreringen.
Navngivning av speidergrupper
Krav til en speidergruppes navn:
Gruppenavnet skal være tilknyttet et stedsnavn.
Navnet skal slutte på speidergruppe eller speidargruppe.
Sjøspeidergrupper skal bruke sjøspeidergruppe i navnet.
Korpsgrupper skal ha korpsets forkortelse i gruppenavnet (BK, FSK, FA, MS eller
MSK).
Navneendring godkjennes av Speiderstyret etter anbefaling/ønske fra gruppetinget og i
samråd med kretsstyret/korpsstyret.
Sammenslåing av speidergrupper
Sammenslåing av to eller flere speidergrupper krever vedtak i gruppetinget til hver av
gruppene. Dersom en gruppe har for få medlemmer til å gjennomføre gruppeting, kan vedtak
gjøres av kretsstyret. Er en eller flere av gruppene korpsgruppe, må også vedtak gjøres av
korpsstyret.
Hvilket navn den nye speidergruppa skal ha, vurderes etter regler for navngivning av
speidergrupper.

Nedleggelse av en speidergruppe
Speiderstyret kan legge ned en speidergruppe som ikke driver i henhold til kravene for
speidergrupper, jfr. Norges speiderforbunds lover. Nedleggelse gjøres i samråd med
kretsstyret eller korpsstyret.
Kretsstyret og korpsstyret kan også vedta nedleggelse av en speidergruppe.
En speidergruppe kan også legge ned seg selv dersom de mener det ikke er grunnlag for
videre drift. Det kreves et vedtak i gruppetinget.
Forvaltning av speidergruppas eiendeler etter nedleggelse, skjer etter bestemmelser i Norges
speiderforbunds lover § 5-1.
Ansvar
Speiderstyret kan delegere godkjenningsansvar til forbundskontoret for gjennomføring av
oppstart, nedleggelse, sammenslåing og navngivning av speidergrupper. Speiderstyret skal
involveres i spesielle tilfeller. Speiderstyret holdes orientert om alle endringer i grupper.
Vedtatt av Speiderstyret 2.2.2019, erstattet Retningslinjer for nye grupper.

