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Protokoll Spf representantskapsmøte 6. -7. juni 2015 

Tilstede:  

Anders Østeby (leder Spf og Landssjef KFUK-KFUM-speiderne), May-Britt Roald (nestleder Spf og Speidersjef 

Norges speiderforbund), Sindre Nesse (styremedlem KFUK-KFUM-speiderne) Vemund Ovesen 

(direkterepresentant KFUK-KFUM-speiderne), Anne-Line Evenstad Dahlen (styremedlem KFUK-KFUM-

speiderne), Karen Marie Engeseth (direkterepresentant KFUK-KFUM-speiderne), Hilde Opsal (styremedlem 

KFUK-KFUM-speiderne), Stian Seland (direkterepresentant Norges speiderforbund), Bjarne Lohmann Madsen 

(direkterepresentant KFUK-KFUM-speiderne), Ragnhild Stokke Lundetræ (styremedlem KFUK-KFUM-

speiderne), Tone Ødegaard (styremedlem Norges speiderforbund) , Karl-Erik Onstad (visespeidersjef Norges 

speiderforbund), Arne Nørstebø (direkterepresentant Norges speiderforbund), Knut Slettebak 

(direkterepresentant Norges speiderforbund), Maja Leonora Skålvold (direkterepresentant KFUK-KFUM-

speiderne), Hanne Mette Lundberg (styremedlem Norges speiderforbund), Martin Grønfjell (styremedlem 

KFUK-KFUM-speiderne), Ingeborg Korme (direkterepresentant Norges speiderforbund), Tolleiv Strand Ree 

(styremedlem KFUK-KFUM-speiderne), Heidi Furustøl (generalsekretær Spf/KFUK-KFUM-speidere), Jens 

Morsø (generalsekretær Norges speiderforbund) 

Forfall:  

Gunvor Meling (viselandssjef KFUK-KFUM-speiderne), Henrik Vagle Dalsgaard (IC og styremedlem KFUK-

KFUM-speiderne), Thea Hilding (IC og styremedlem Norges speiderforbund), Mats Brunsvik (styremedlem 

Norges speiderforbund) Vidar Hagen (styremedlem Norges speiderforbund)  

Referent: Heidi Furustøl  

 

Tema: Møte i representantskapet 6. -7. juni 2015. 

Tid: 6.-7 juni 

Sted: Bryne kirke 

 

Saker til behandling: 

D = saker som legges frem for diskusjon 

O = saker til orientering 

V = saker som krever vedtak 

 

Møtet startet 6. juni kl 1415 
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Saksliste 

Sak 1/15 Konstituering (V) 

Valg av ordstyrer 

Godkjenning av forretningsorden 

Valg av to protokollunderskriver 

Valg av referent 

Valg av tellekorps 

Valg av ordstyrer 

Forslag til vedtak: Anders Østeby,  leder i Spf,  foreslås som ordstyrer. 

Vedtak: Anders Østeby, leder i Spf, ble valgt til ordstyrer ved akklamasjon 

Godkjenning av forretningsorden 

Presisering av stemmerett-fordeling – hvert forbund har 10 stemmer som fordeler seg på følgende måte:  

 Direkterepresentantene har en stemme hver, i alt 4 stemmer  

 Styret har resterende stemmer, i alt seks stemmer 

Forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes. 

Vedtak: Forretningsorden ble godkjent ved akklamasjon 

Valg av to protokollunderskriver 

Forslag til vedtak: Stian Seland  fra Norges speiderforbund og Karen Marie Engeseth fra KFUK-KFUM-

speiderne velges til protokollunderskrivere 

Vedtak: Stian Seland  fra Norges speiderforbund og Karen Marie Engeseth fra KFUK-KFUM-speiderne ble 

valgt til protokollunderskrivere ved akklamasjon 

Valg av referent 

Forslag til vedtak: Heidi Furustøl, generalsekretær i Spf, velges til referent 

Vedtak: Heidi Furustøl, generalsekretær i Spf, valgt til referent ved akklamasjon 

Valg av tellekorps 

Forslag til vedtak: Heidi Furustøl og Jens Morsø, generalsekretærene i hvert forbund, foreslås valgt til 

tellekorps 

Vedtak: Heidi Furustøl og Jens Morsø, generalsekretærene i hvert forbund, ble valgt til tellekorps ved 

akklamasjon 
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Sak 2/15 Årsmelding 2014 (V)  

Presentasjon av årsmeldingen for Spf 2014 ved leder i Spf. 

-Spørsmål til adgang til protokoll fra sjefsmøter (Ingeborg Korme): (svar) Sjefsmøtet er forberedende instans 

for styremøtet, og innspill fra sjefsmøtet inngår i beskrivelse av behandling og vedtak fra styremøtet. 

Endringer til årsmelding pkt 3.2:  

 må legges til eget kulepunkt om arbeidet til nedsatt speiderlovskomite 

  eget kulepunkt Explorer Belt 2014,  

 stryke JOTA JOTI arrangement mai,  

 endre NM i speiding fra 2014 til 2015. 

Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner årsmeldingen for 2014 

Vedtak: Representantskapet godkjente årsmeldingen for 2014 med de endringer som fremkom i møtet ved 

akklamasjon 

Sak 3/15 Arbeidsplaner 2015/2016 (V) 

Presentasjon av arbeidsplanen 2015/2016 ved nestleder i Spf 

- Tilleggsforslag til arbeidsplanen:  

Tillegg 2015 

 Gjennomgå Spf organisasjonsevalueringen (vedtatt på representantskapsmøtet 2014) og ta stilling 

til eventuelle tiltak (Maja Leonora Skålvold)  

 Explorer Belt 2016 (Ingeborg Korme) 

 Roverway 2016 (Ingeborg Korme) 

 Delta i nordisk prosjekt for unge talspersoner (Ingeborg Korme) 

 

- Tillegg 2016 

 Gjennomgå organisasjonsevalueringen (vedtatt på representantskapsmøtet 2014) og ta stilling til 

eventuelle tiltak (Maja Leonora Skålvold)  

 Explorer Belt 2016 (Ingeborg Korme)  

 Roverway 2016 (Ingeborg Korme)  

 Delta i nordisk prosjekt for unge talspersoner (Ingeborg Korme)  

 Evaluere deltakelsen på WSJ 2015 og arbeide for rammer for oppnevning av kontingentledelse til 

WSJ 2019 (Karen Marie Engeseth) 

Forslag til vedtak: 1. Arbeidsplan for 2015 vedtas. Foreløpig arbeidsplan for 2016 vedtas med mulighet for 

endringer ved neste møte i representantskapet 

Votering: 20 stemte for 0 stemte imot  0 avholdne 

Vedtak: 1. Arbeidsplan for 2015 vedtas med tilleggsendringer. 2. Foreløpig arbeidsplan for 2016 med 

tilleggsendringer vedtas med mulighet for endringer ved neste møte i representantskapet. 



Speidernes fellesorganisasjon   
 

Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo, besøksadresse: Grubbegata 4 

Telefon: 22 9915 50 E-post: Post@kmspeider.no 

4/10 

 

Sak 4/15 Vedtektsendring (V) 

Presentasjon av 2.gangsbehandling av vedtekter ved nestleder i Spf. 

 § 8 Representantskapets oppgaver 

 § 16 økonomi 

Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar 2.gangsbehandling av §§8 og 16 

Votering: 20 stemte for 0 stemte imot  0 avholdne 

Vedtak: Representantskapet vedtok 2. gangsbehandling av §§ 8 og 16 enstemmig 

 

Sak 5/15 WAGGGS og WOSM policydokument 2015/2016 (V) 

Begge IC-er måtte melde forfall til representantskapsmøtet og policydokumentet ble derfor presenterte av 

nestleder i Spf.  

Momenter i diskusjonen:  

 Det bør fokuseres mer på WAGGGS (Ingeborg Korme) 

 På neste ordinære representantskapsmøte bør det være et særlig fokus på internasjonalt arbeid 

(Knut Slettebak).  

 Spf-styret kan foreta redaksjonelle endringer i dokumentet. IC-ene må jobbe videre med å legge 

frem nytt policydokument 2017-2019 frem til neste representantskapsmøte.  

Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar forslaget til policydokument for WAGGGS og WOSM med 

redaksjonelle endringer. Policydokumentet oversettes til engelsk og deles med WAGGGS og WOSM sine 

Europakontorer. 

Votering: 20 stemte for  0 stemte imot  0 avholdne 

Vedtak: Representantskapet vedtok forslaget til policydokument for WAGGGS og WOSM med redaksjonelle 

endringer. Policydokumentet oversettes til engelsk og deles med WAGGGS og WOSM sine Europakontorer. 

 

Sak 6/15 Organisasjonsgjennomgang av Spf 10 år (O)  

Det ble orientert om arbeidet i prosjektgruppa. 

Bakgrunn: Representantskapet 2014 ønsket en evaluering av Speidernes fellesorganisasjon. Styret i Spf 

nedsatte en arbeidsgruppe som skulle presentere en evalueringsrapport med tiltak innen 31.12 2014. På 

bakgrunn av rapporten skulle styret fremme eventuelle saker til representantskapsmøte i 2015. 

Arbeidsgruppen kom sent i gang og kunne ikke levere rapport innen årsskiftet. Arbeidsgruppen fikk 

forskjøvet frist til Spf styremøte i april, men dette lot seg ikke gjøre og Spf styret har derfor forlenget 

mandatet til arbeidsgruppen med levering av rapport til Spf styremøte høsten 2015. Eventuelle saker for 

representantskapsmøte vil bli presentert på representantskapsmøte 2016. 
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Momenter i diskusjon:  

 Mandatet ønskes tilsendt så det er mulig å forholde seg til resultatet (Karen Marie Engeseth). 

Forslag til vedtak: Representantskapsmøte utsetter behandlingen av organisasjonsgjennomgangen av Spf til 

repskapsmøte våren 2016. 

Votering: 20 stemte for 0 stemte imot  0 avholdne 

Vedtak: Representantskapsmøtet utsatte behandlingen av organisasjonsgjennomgangen av Spf til 

repskapsmøte våren 2016. 

 

Sak 7/2015 Speiderloven - vedtektsendring 1.gangsbehandling (V) 

Leder og nestleder i Spf-styret innledet til saken. Endringer i speiderloven krever 2/3-flertall i 

representantskapet på to påfølgende representantskapsmøter. 

Følgende mulige løsninger på Speiderloven ble presentert: 

1. To forskjellige lover i Spf (motstrider signaler fra Speider- og Landstingene og komiteens 

høringsprosesser) 

2. Loven ut av Spf (motstrider signaler fra Speider- og Landstingene og komiteens 

høringsprosesser) 

3. Kun endre dagens §1 til ny §1a og § 1b og beholde resten av dagens lov (Speidertingets 

vedtak om anbefaling til Spf kun ny §1b og beholde dagens Speiderlov) 

4. Speiderlovskomiteens forslag §§ 2-7, og ny paragraf §1a og §1b for hvert av forbundene 

(Landstingets vedtak om å anbefale ny§ 1a og speiderlovskomiteens forslag §§2-7)  

5. Beholde dagens speiderlov (motstrider signaler fra Speider- og Landstingene og komiteens 

høringsprosesser) 

6. Ny §1a og §1b og blanding av ny §§2-7 med gammel speiderlov (Alle paragrafer unntatt §1 er 

likt for begge forbund). I realiteten KFUK-KFUM-speidernes sitt Roverting og PF-tings forslag til Landsting. 

Spf styret anser løsningsforslagene 3, 4 og 6 som det mest realistiske for begge forbund. 

Bakgrunn 

Spf-styre ønsker å fortsette med en felles speiderlov for hele speiderbevegelsen i speider-Norge. Det er en 

oppfatning at det er speiderloven og speidingens sterke verdigrunnlag som knytter oss sammen til en 

speiderbevegelse. Vårt sterke verdigrunnlag vil bidra til at hele speiderbevegelsen vokser og styrker seg. Det 

er med dette perspektivet at Spf-styre fremmer en innstilling til en ny speiderlov felles for speider-Norge. 

Prosessen etter at speiderloven har blitt behandlet på henholdsvis speiderting og landsting er; den 27.04 

drøftet Spf styremøte forslag til ny speiderlov og ba Spf sjefsmøte om å legge frem forslag til ny speiderlov 
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til Spf styremøte den 27.05.15. Spf styremøtet beslutten den 27.05.15 å innstille på et omforent forslag som 

er en mellomting mellom speiderlovskomiteens forslag og dagens speiderlov, med begge tingenes 

anbefalinger som vedlegg til innstillingen. Spf-styret mener at begge forbund skal ha ulik paragraf en; §1 en 

speider søker sin tro og respekterer andres (Norges speiderforbund) og §1 en speider er åpen for Gud 

(KFUK-KFUM-speiderne) og at det kun er på forbunds/nasjonalt nivå at valget av en av de to paragrafene 

kan tas. Dette betyr videre at Speidernes fellesorganisasjon vil ha felles speiderlov for forbundene men med 

ulik §1 for det enkelte forbund.  Beslutningen om de to alternative §1 i speiderloven tas av forbundene og 

ikke av Spf, men legges frem for Spf til uttalelse, så snart det lar seg gjøre. 

Representantskapets beslutningsmyndighet 

Speidernes fellesorganisasjons Representantskapsmøte beslutter speiderloven. Ingen av representantene har 

bundet mandat fra sine respektive speiderting/landsting og representantskapet har dermed reell 

beslutningsmyndighet. Representantskapets beslutning må dog fattes innenfor det som kan sies å være et 

handlingsrom avgrenset av de innspill som kom i den omfattende høringsprosessen til speiderlovskomiteen, 

på påvirkningstorg og i plenumsdebattene på de respektive speiderting/landsting, samt tingenes vedtatte 

anbefalinger til Spf. 

Om prosessen etter representantskapsmøtet 

Med en ny speiderlov vil dagens vedtekter måtte endres. Dette innebærer endringer i § 2 Medlemskap og 

1.gangsbehandling av vedtektsendringen. Det kreves en 2. gangsbehandling av speiderloven i 

representantskapet for at vedtektsendringen skal tre i kraft. Et nytt representantskapsmøte kan tidligst kalles 

inn med 4 ukers varsel. Det mest realistiske er å innkalle til et nytt representantskapsmøte etter sommeren 

hvor representantskapets 2.gangsbehandling kan gjennomføres. 

Deretter må endringene i speiderloven oversendes WAGGGS og WOSM for godkjenning. Både WAGGGS og 

WOSM er blitt forespurt om muligheten for å ha to forskjellige § 1 i speiderloven og de ser ikke at dette skal 

være en hindring for å få speiderloven godkjent. Men for at endringene i speiderloven skal bli godkjent er 

det krav om at speiderloven inneholder noe om åndelighet spirituality. Det er dermed ikke krav om at Gud 

må nevnes, men den åndelige dimensjonen skal være en tydelig del av speiderloven. Begge alternativer til 

§1 tilfredsstiller dermed kravet WAGGGS og WOSM stiller for at en ny versjon av speiderloven kan 

godkjennes. 

Forslag til vedtak :  Spf-styremøte innstiller på følgende forslag til ny speiderlov til Speidernes 
fellesorganisasjons  representantskapsmøte og legger samtidig ved Speidertingets og Landstingets 

anbefaling til ny speiderlov.   

 

Spf-styrets innstilling til ny speiderlov (endringer uthevet i farger): 

§2 Medlemsforbundene skal: 

 være en opplæringsbevegelse som er frivillig, selvstendig og partipolitisk uavhengig. 

 være åpne for medlemskap for gutter og/eller jenter, menn og/eller kvinner, uten hensyn til religion, 

rase eller nasjonalitet. Medlemskapet er frivillig. 

 legge til rette for deltakelse av unge mennesker i de besluttende organisasjonsledd. 

 
Medlemsforbundene har felles speiderlov, valgspråk og speiderbønn som fastsettes av Spf. Speiderloven har 

to valgfrie §1 som kan velges av det enkelte forbund og valg av speiderlovens §1 fremlegges Spf for 
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uttalelse. Speiderløftet fastsettes av det enkelte medlemsforbund etter at det har vært fremlagt for Spf til 
uttalelse. Endringer i speiderlov og speiderløfte skal oversendes WAGGGS og WOSM for godkjenning. 

 

Speiderloven lyder:  

§ 1 En speider søker sin tro og respekterer andres (Alternativ 1, Norges speiderforbund)  

§ 1 En speider er åpen for Gud (Alternativ 2, KFUK-KFUM speiderne) 

§ 2 En speider er til å stole på 

§ 3 En speider kjenner naturen og tar vare på den 

§ 4 En speider er en god venn 

§ 5 En speider er nøysom 

§ 6 En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker 

§ 7 En speider tar ansvar og viser vei 

§ 8 En speider gjør sitt beste, selv i motgang og vansker 

§ 9 En speider er hjelpsom og hensynsfull 

 

Det ble deretter foreslått å ta en prøvevotering over Spf-styrets forslag til vedtak. 

Prøvevotering: 10 stemte for forslag til vedtak, 10 stemte imot forslag til vedtak.  

Forslaget ble trukket. 

Forslag fra Stian Seland (endringer uthevet i farger) 

På bakgrunn av at de respektive tingene har vedtatt ulike anbefalinger til ny speiderlov, finner 

representantskapsmøtet det ikke mulig å vedta ny felles speiderlov for Spf. Da ingen av tingene har vedtatt 

at speiderloven skal ligge til Spf, har representantskapsmøtet fattet førstegangsvedtak om å ta speiderloven 

ut av Spf og la det enkelte forbund velge sin speiderlov. Representantskapsmøtet vil oppfordre landsstyret 

og speiderstyret om å konsulerte eget forbund fram mot neste representantskapsmøtet om hvor vidt det er 

ønskelig å ta speiderloven ut av Spf. 

§ 2. Medlemsforbundene 

Medlemsforbundene skal: 
 være en opplæringsbevegelse som er frivillig, selvstendig og partipolitisk uavhengig. 

 være åpne for medlemskap for gutter og/eller jenter, menn og/eller kvinner, uten hensyn til religion, 

rase eller nasjonalitet. Medlemskapet er frivillig. 

 legge til rette for deltakelse av unge mennesker i de besluttende organisasjonsledd. 

 
Medlemsforbundene har felles speiderlov, valgspråk og speiderbønn som fastsettes av Spf. Speiderlov og 

sSpeiderløftet fastsettes av det enkelte medlemsforbund etter at det har vært fremlagt for Spf til uttalelse. 

Endringer i speiderlov og speiderløfte skal oversendes WAGGGS og WOSM for godkjenning. 
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Speiderloven lyder: 

1. En speider er åpen for Gud og Hans ord. 

2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre. 
3. En speider er hjelpsom og hensynsfull. 

4. En speider er en god venn. 
5. En speider er ærlig og pålitelig. 

6. En speider kjenner naturen og verner om den. 

7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre. 
8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker. 

9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv. 
10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker. 

 

Votering: 10 stemte for Stian Selands forslag, 10 stemte imot Stian Selands forslag 

Vedtak: Forslaget falt 

Forslag om ny protokollunderskriver 

Stian Seland direkte valgt delegat og protokollunderskriver forlot møtet kl 12.40 og Arne Nørstebø ble 

foreslått som protokollunderskriver  

Vedtak: Arne Nørstebø ble valgt som protokollunderskriver ved akklamasjon 

 

Forslag fra Vemund Ovesen (endringer uthevet i farger) 

§ 2. Medlemsforbundene  

Medlemsforbundene skal:  

 være en opplæringsbevegelse som er frivillig, selvstendig og partipolitisk uavhengig.  

 være åpne for medlemskap for gutter og/eller jenter, menn og/eller kvinner, uten hensyn til religion, 

rase eller nasjonalitet. Medlemskapet er frivillig.  

 legge til rette for deltakelse av unge mennesker i de besluttende organisasjonsledd.  

Medlemsforbundene har felles speiderlov, valgspråk og speiderbønn som fastsettes av Spf. Speiderloven har 

to valgfrie §1 som kan velges av det enkelte forbund og valg av speiderlovens §1 fremlegges Spf for 

uttalelse. Speiderløftet fastsettes av det enkelte medlemsforbund etter at det har vært fremlagt for Spf til 

uttalelse. Endringer i speiderlov og speiderløfte skal oversendes WAGGGS og WOSM for godkjenning.  

Speiderloven lyder:  

1.En speider er åpen for Gud (Alternativ 1.  

1.En speider søker sin tro og respekterer andres (Alternativ 2) 

2.§2 En speider er en god venn  
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3.§3 En speider kjenner og tar vare på naturen  

4.§4 En speider er til å stole på  

5.§5 En speider er nøysom  

6.§6 En speider arbeider for fred  

7.§7 En speider tar ansvar og viser vei 

Votering: 10 stemte for Vemund Ovesens forslag, 10 stemte imot Vemund Ovesens forslag 

Vedtak: forslaget falt 

 

Forslag fra Maja Leonora Skålvold, Arne Nørstebø, Knut Slettebak, Vemund Ovesen (endringer i 

farger) 

§ 2. Medlemsforbundene  
Medlemsforbundene skal:  

 være en opplæringsbevegelse som er frivillig, selvstendig og partipolitisk uavhengig.  

 være åpne for medlemskap for gutter og/eller jenter, menn og/eller kvinner, uten hensyn til religion, 

rase eller nasjonalitet. Medlemskapet er frivillig.  

 legge til rette for deltakelse av unge mennesker i de besluttende organisasjonsledd.  

 

Medlemsforbundene har felles valgspråk og speiderbønn som fastsettes av Spf. Medlemsforbundene kan 
ha hver sin speiderlov innenfor Spf. Dennes besluttes i representantskapet ved enstemmig 

vedtak (ti (10) stemmer) fra det enkelte medlemsforbunds delegater. Speiderløftet fastsettes av 
det enkelte medlemsforbund etter at det har vært fremlagt for Spf til uttalelse. Endringer i speiderlov og 

speiderløfte skal oversendes WAGGGS og WOSM for godkjenning.  

 
Speiderloven lyder, for Norges Speiderforbund:  

1. En speider søker sin tro og respekterer andres. 
2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.  

3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.  
4. En speider er en god venn.  

5. En speider er ærlig og pålitelig.  

6. En speider kjenner naturen og verner om den.  
7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.  

8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.  
9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.  

10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker. 

For Norges KFUK-KFUM-speidere:  

1. En speider er åpen for Gud. 

2. En speider er en god venn.  

3. En speider kjenner og tar vare på naturen. 

4. En speider er til å stole på.  

5. En speider er nøysom.  
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6. En speider arbeider for fred.   

7. En speider tar ansvar og viser vei.   

  

Forslag til vedtak (ikke til vedtektene) 

På bakgrunn av at de respektive tingene har vedtatt ulike anbefalinger til ny speiderlov, finner 

representantskapsmøtet det ikke mulig å vedta ny felles speiderlov for Spf. For å kunne velge å beholde 

speiderloven i Spf vedtar Representantskapet derfor to alternative speiderlover, og oppfordrer Landsstyret 

og Speiderstyret om å konsultere eget forbund fram mot neste representantskapsmøte om mulighetene for å 

samle seg om en felles speiderlov, om speiderloven skal løftes ut av Spfs vedtekter eller om følgende vedtak 

skal andregangsvedtas. Det forutsettes nært samarbeid i konsultasjonsperioden.  

Votering: 14 stemte for forslaget og 6 stemte imot  

Vedtak: forslaget ble vedtatt  

2 Protokollmerknader fra direkterepresentant Stian Seland: 

1.Undertegnede reagerer på vedtaket som ble fattet av representantskap i sak 7. Da tingene i 

medlemsforbundene har vedtatt ulike anbefalinger til ny speiderlov, og ingen av tingene har vedtatt at 

speiderloven skal ligge i Spf, mener undertegnede det korrekte ville være å gjøre førstegangsvedtak om 

løsning 2, om å ta speiderloven ut av Spf, samt vedta en oppfordring om konsultasjon i eget forbund. 

Undertegnede registrerer at et 2/3 flertall i representantskap ikke valgte å støtte et slikt vedtak. 

2. Undertegnede mener det er svært beklagelig at Spf-styret ikke satte av nok tid til behandling av sak 7 i 

representantskapet, og at møteledelsen ikke på et tidligere tidspunkt så at det var på behov for mer tid, som 

førte til at en deltaker måtte forlate møtet før møteslutt. Jeg mener det videre det er svært kritikkverdig av 

et forbund å ikke komme med skriftlige forslag til alternative vedtak innen programfestet møteslutt, og 

dermed bidro til at møtet gikk over tiden.  

Sak 8/15 Gjensidig orientering fra forbundene ved Landssjefen og Speidersjefen (O) 

 Det ble prioritert å bruke mere tid på behandlingen av speiderloven og det ble derfor ikke brukt tid 

på gjensidig orientering. 

 

Representantskapsmøte ble avsluttet 7. juni kl 13.05. 

 

 

Karen Marie Engeseth  Stian Seland  Arne Nørstebø 

Protokollunderskriver Protokollunderskriver (tom kl 12.40)    Protokollunderskriver (fom kl 12.40) 


