
Speidernes fellesorganisasjon   
 

Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo 

Telefon: 22 99 22 30 Faks: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no 

Side 1 av 7 

 

PROTOKOLL FRA SPF-SJEFENES MØTE 14. JANUAR 2016 
 
Til stede: 

Speidersjef May-Britt Roald (leder) 
Landssjef Anders Østeby 

Generalsekretær Jens Morsø 

Generalsekretær Heidi Furustøl 
 

Referent: 
Generalsekretær Jens Morsø 

 

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret til Norges speiderforbund. 
 

 
SAKER TIL VEDTAK 
 
SAK 1/1/16/V NM I SPEIDING 2018 – UTLYSNING AV ARRANGØR 

 

Arrangør av NM i speiding 2018 er ennå ikke utlyst. Allikevel har en krets meldt interesse for å være ar-
rangør av stevnet i 2018. For å ha formalitetene på plass er det nødvendig å utlyse arrangør av NM i spei-

ding 2018. 
 

Sjefene gjennomgikk utkast til utlysningstekst og diskuterte søknadsfristen som skal passe med, at arrangør 

av NM i speiding 2018 kan oppnevnes på Spf-styremøtet 7. mars 2016. 
 

Følgende vedtak ble gjort: 

Utlysning av arrangør av NM i speiding 2018 legges ut på begge forbunds hjem-

mesider snarest. Søknadsfristen settes til 22. februar 2016. Se vedlegg. 

SAK 2/1/16/V ROVERNES BEREDSKAPSGRUPPER – VIDERE SAMARBEID 

 

Sjefene diskuterte videre behandling av saken om Rovernes Beredskapsgrupper med henblikk på en anbefa-
ling til Spf-styremøtet 7. mars 2016. 

 
Diskusjonen tok utgangspunkt i anbefalingene til rapporten fra Arbeidsgruppe Speidernes Beredskapsarbeid 

datert 14. mars 2014. Arbeidsgruppen anbefalte at dagens Rovernes Beredskapsgrupper legges ned og en-

ten erstattes med Speidernes Beredskapsgrupper eller at beredskapsarbeidet legges helt ned, og at det vur-
deres en annen form for samfunnsengasjement. Videre anbefalte arbeidsgruppen at Speidernes beredskaps-

telefon 09123 opprettholdes, og at ordningen eies av Spf. 
 

Sjefene så at det var nødvendig med en nærmere sondering av muligheter frem til sjefsmøtet 23. februar 

2016, hvor de vil utarbeide en anbefaling til Spf-styret. 
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SAKER TIL ORIENTERING 

 
SAK 3/1/16/O WORLD SCOUT JAMBOREE 2015 – RAPPORT 

 

Sjefene diskuterte rapporten fra den norske kontingentledelsen til World Scout Jamboree 2015 og forberedte 
presentasjon av rapporten til Spf-styremøtet 7. mars 2016. 

 
Rapporten peker på flere punkter som Spf kan ta tak i for å optimere arbeidet med å legge til rette for norsk 

deltagelse på jamboreer, men sjefene tok tak i de punktene som syntes mest relevante på nåværende tids-

punkt: 
 

1. Oppnevning av kontingentledelsen 
Det foreslås, at Spf oppnevner to personer som utarbeider forslag til prosjektorganisasjon for plan-

leggingsfasen. Planen godkjennes av Spf. De to personene er samtidig likestilte kontingentledere og 
fra hvert sitt forbund. Medlemmer av prosjektorganisasjonen oppnevnes av Spf. 

 

2. Deltagelse på jamboree 
Speiding er for alle. Det er imidlertid ikke sikkert at jamboreedeltagelse er den beste speideropple-

velsen for alle. Dette gjelder både for troppsledere, speidere og stab. Kommende kontingentledelser 
må derfor være forberedt til å måtte si nei til søkere selv om fyller de formelle kravene, fordi andre 

forhold gjør, at de ikke er egnet til å være med på jamboree. Kontingentledelsene må således være 

tydelige på krav og forventninger til søkerne. Det må blant annet være obligatorisk å delta på sam-
linger og å arbeide i patruljer etter speidermetoden, og manglende deltakelse på samlinger må få 

konsekvenser. Dette bør innarbeides i avtaler med både speidere, ledere og stab. 
 

3. Sekretariat 

Summen av prosjekter innen Spf er nå så stor at det bør være grunnlag for en egen stilling som føl-
ger opp Spf-prosjekter. Dette skal være en stilling som har kompetanse og erfaring, slik at den kan 

støtte prosjektene og bidra til at tiltak iverksettes, hvis leveransene ikke har ønsket kvalitet og/eller 
fremdrift. 

 
Sjefene så muligheter innen alle punktene: 

 

1. Spf utlyser og oppnevner to likestilte kontingentledere som får i oppdrag å utarbeide forslag til orga-
nisering av prosjektet. Forslaget godkjennes av Spf-styret, og medlemmer av prosjektorganisasjonen 

utlyses og oppnevnes av Spf-styret. 
 

Spf utvikler mandat for ledelsen av prosjektorganisasjonen. 

 
2. Kontingentlederne utarbeider forslag til krav og forventninger til søkerne. Forslaget godkjennes av 

Spf-styret. 
 

3. Oppgaver og tilgjengelige ressurser må sees i sammenheng, og generalsekretærene bør se på mu-
ligheten til å opprette en egen stilling som følger opp Spf-prosjekter som World Scout Jamboree, 

World Scout Moot, Roverway og Explorer Belt, så dette kan tas inn i forbindelse med evaluering av 

Spf. 
 

Følgende vedtak ble gjort: 

Sjefene innstiller til Spf-styret på Spf-styremøtet 7. mars 2016, at følgende følges 
opp av sekretariatet: 
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Utlysning av verv som kontingentleder for World Scout Jamboree 2019 og utvik-

ling av mandat for ledelsen av prosjektorganisasjonen basert på avtroppende kon-

tingentledelses anbefalinger. Kandidater og utkast til mandat forelegges til god-
kjenning/oppnevning på Spf-styremøtet 19. mai 2016. 

 
Oppgaver og tilgjengelige ressurser må sees i sammenheng. Generalsekretærene 

bør se på muligheten for å opprette en egen stilling som følger opp Spf-prosjekter 

som World Scout Jamboree, World Scout Moot, Roverway og Explorer Belt, så 
dette kan tas inn i forbindelse med evaluering av Spf. 

 
SAK 4/1/16/O ARBEIDSGRUPPE EVALUERING – RAPPORT 

 
Sjefene diskuterte den foreløpige rapporten fra Arbeidsgruppe Evaluering og forberedte presentasjon av rap-

porten og forslag til tiltak til Spf-styremøtet 7. mars 2016. 

 
Den foreløpige rapporten peker på flere forbedringspunkter innen Spf som Spf-styret kan diskutere, men sje-

fene tok tak i de tre punktene som syntes mest relevante på nåværende tidspunkt: 

1. Spf bør bli tydeligere på hvor Spf vil, og arbeidet bør forenkles. Spf arbeid og mål for de neste 510 
årene bør tydeliggjøres. 

 

2. Spf bør ha en felles front ut mot samfunnet. Spf bør se på hva som tjener speidingen best: sam-
funnskontakt og arbeid mot beslutningstakere gjennom paraplyer som Frivillighet Norge, Landsrådet 

for Norges barn og unge og Norsk Friluftsliv eller gjennom to samarbeidende speiderforbund. 
 

3. Spf bør endre sammensetning av Spf-representantskapet ved å fjerne representantene, men be-

holde styrene i de to forbundene. Spf-beslutningsstruktur bør bli mer effektiv, samtidig som den de-
mokratiske legitimiteten beholdes. 

 
Sjefene så muligheter innen alle tre forbedringspunkter: Utvikling av en strategiplan for Spf, fremskynding 

av Patrulje Løvebakken, og en endring Spf-vedtektene rundt sammensetning av Spf-representantskapet. 

Følgende vedtak ble gjort: 

Sjefene innstiller til Spf-styret på Spf-styremøtet 7. mars 2016, at følgende følges 

opp av Spf-styret og fremmes av Spf-styret for Spf-representantskapet: 
 

Utkast til strategi for Spf basert på Arbeidsgruppe Evaluering sine spørsmål. 
  

Fremskyndelse av arbeidet med Patrulje Løvebakken i henhold til Spf-represen-

tantskapets vedtak i 2015 samt evalueringskomiteens anbefaling om at Spf bør 

drive direkte myndighetskontakt. 

Forslag til vedtektsendringer i Spf både for sammensetning av Spf-representant-

skapet samt ulike forslag til speiderloven(e) enten i eller utenfor Spf. 

SAK 5/1/16/O EUROPEAN GUIDES AND SCOUTS CONFERENCE 2016 

 
Sjefene ble orientert om status i planleggingen av European Guides and Scouts Conference 2016: 
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WOSM Europe jobber fortsatt på å klargjøre registreringssystemet. Informasjonsbrevet fra vertslandet ble 
ferdig 4. desember 2015. WAGGGS og WOSM Europe har lagt på litt mer informasjon om registreringssyste-

met, og brevet sendes ut, når systemet er klart for registreringer. Det forventes klart til IC-forum 15.-17. 

januar 2016 i Polen. 
 

Det er opprettet offisielle som WAGGGS og WOSM Europe bruker til å formidle informasjon om arrangemen-
tet. Per nå er det bare WOSM Europe som har tilgang til å legge ut info på disse sidene. Prosjektgruppen har 

laget en artikkel til medlemsbladene til Norges KFUK-KFUM-speidere, Norges speiderforbund og St. Georgs 

Gildene i Norge. Artikkelen kommer med i de neste numrene av bladene.  

Planning Team Europe forventes på besøk i Oslo 19.-21. februar 2016. De skal ha møte med prosjektgrup-
pen og besøke Oslofjord Konferansesenter.  

Prosjektleder deltar på IC-forum 15.-17. januar 2016 i Polen for å presentere EGSC, få en oversikt over hvor 
mange som kommer fra hver delegasjon, forberede deltakere og svare på spørsmål. Medlemmer av pro-

sjektgruppen reiser til Vestfold for å være med på ledersamling og møte lokale nøkkelpersoner, presentere 
konferansen og svare på spørsmål. Samtidig skal de innom Roverkongressen i februar 2016 for å rekruttere 

unge stabsmedlemmer. 

Det mangler fortsatt en kommunikasjonsansvarlig i staben. Ellers har 15 personer sendt søknad som stab i 

september 2015. Det planlegges å utlyse stab på nettsider og i sosiale medier i løpet av februar 2016. 

Følgende vedtak ble gjort: 

Orienteringen om status i planleggingen av European Guides and Scouts Confe-

rence tas til etterretning. 
 

SAK 6/1/16/O SPEIDERLOVEN - STATUS 
 

Sjefene orienterte gjensidig hverandre om status i behandling av speiderloven i respektive forbund. 

 
 

SAKER TIL DISKUSJON 
 

SAK 7/1/16/D SPF-SJEFENES MØTER 

 
Sjefene diskuterte hensikten med Spf-sjefenes møter og møtenes frekvens. Bakgrunnen er at Sjefene har 

nok av møter fra før. Antall møter mellom sjefene må derfor avpasses etter behovet, og innholdet i møtene 
må være relevant. 

 
Sjefene var enige om, at det er behov for jevnlige møter mellom sjefene dels for å forberede saker til Spf-

styret, dels for å avklare mindre saker av administrativ karakter, og dels for å opprettholde et godt samar-

beidsklima mellom forbundene. Sjefene valgte derfor å fastholde nåværende møteplan. 
 

SAK 8/1/16/D WORLD SCOUT JAMBOREE 2015 – FORDELING AV OVERSKUDD 
 

Sjefene diskuterte fordeling av overskuddet fra den norske kontingentens deltakelse på World Scout Jambo-

ree 2015. 
 

Kontingentledelsen har ennå ikke avsluttet regnskapet, og det er derfor heller ikke lukket ennå, men mye 
tyder på et stort overskudd som blant annet kan tilskrives god økonomistyring, tidlig reservasjon av flybillet-

ter og at sikkerhetsmarginen er i behold til tross for endringer i valutakurser. 
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I forbindelse med avslutning av regnskapet for norske kontingenter på World Scout Jamboree i tidligere år 
har det blitt avsatt et beløp til start av neste kontingentledelse og promotering av neste jamboree. Det reste-

rende overskudd har blitt fordelt mellom Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges speiderforbund, og har gått 

inn i de respektive forbunds driftsregnskap. 
 

Kontingentledelsen til World Scout Jamboree 2015 fikk overført 300.000 kroner fra overskuddet etter delta-
gelsen på World Scout Jamboree 2011. Av det resterende overskuddet etter deltagelsen på World Scout 

Jamboree 2011 ble 50.000 kroner satt av til utgifter som ikke hadde blitt krevd tilbakebetalt på tidspunktet 

for avslutning av regnskapet, og hvert av forbundene mottok 100.000 kroner. 
 

Overskuddet etter deltagelsen på World Scout Jamboree 2015 er vesentlig større enn overskuddet etter del-
tagelsen på World Scout Jamboree 2011. Det er derfor rimelig å se på en ytterligere fordeling av overskud-

det enn tidligere år. 
 

Det bør fortsatt avsettes et beløp til start av neste kontingentledelse og promotering av neste jamboree. Og 

forbundene bør fortsatt motta et beløp til deres respektive driftsbudsjett. Sistnevnte beløps størrelse til hvert 
forbund bør avspeile den prosentvise fordeling av forbundenes deltagere på World Scout Jamboree 2015. 

Den norske deltagelsen på World Scout Jamboree 2019 kan forventes å bli likeså stor som på World Scout 

Jamboree 2015. Et beløp til start av neste kontingentledelse og promotering av World Scout Jamboree 2019 

svarende til beløpet til start av kontingentledelsen og promoteringen av World Scout Jamboree 2015 vurde-

res å være passende. 

Selv om kontingentledelsen til World Scout Jamboree 2015 har vært mye selvgående og selvhjulpen, så har 

sekretariatet allikevel brukt flere ressurser i forbindelse med denne jamboree enn i forbindelse med den for-
rige. Det er derfor rimelig å tildele forbundene 50 % av overskuddet som fordeles ut ifra en prosentvis for-

deling i forhold til antall deltagere fra de respektive forbundene. 
 

Den resterende del av overskuddet brukes til øking av norske speideres deltagelse i internasjonale aktivite-

ter, i tråd med de respektive forbundenes ønsker om fastholdelse av speidere gjennom internasjonalt enga-
sjement, og i tråd med medlemmenes forventninger til Speidernes fellesorganisasjon om klok disponering av 

overskudd. Den resterende del av overskuddet fordeles mellom forbundene ut ifra en prosentvis fordeling i 
forhold til antall deltagere fra de respektive forbundene. Forbundene setter av midlene i respektive forbund 

til fordeling i forbindelse med internasjonale aktiviteter, ungt lederskap og demokratiopplæring på interna-

sjonale arenaer ut ifra kriterier som settes opp av IC og godkjennes av Spf-styret. 
 

Følgende vedtak ble gjort: 

Sjefene innstiller følgende til Spf-styret på Spf-styremøtet 7. mars 2016: 
 

Overskuddet etter deltagelsen på World Scout Jamboree 2015 fordeles slik: 

 
Forbundene tildeles 50 % av overskuddet som fordeles ut ifra prosentvis fordeling 

av antall deltagere fra de respektive forbundene. 
 

Det settes av et beløp til start av neste kontingentledelse og promotering av World 
Scout Jamboree 2019 svarende til beløpet til start av kontingentledelsen og pro-

moteringen av World Scout Jamboree 2015. 

 
Det settes enn videre av 50.000 kroner til utgifter som ikke har blitt krevd tilbake-

betalt på tidspunktet for avslutning av regnskapet. 
 

mailto:nsf@speiding.no


Speidernes fellesorganisasjon   
 

Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo 

Telefon: 22 99 22 30 Faks: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no 

Side 6 av 7 

 

Den resterende del av overskuddet settes av til internasjonale aktiviteter innen de 
respektive forbundene. Midlene fordeles ut ifra prosentvis fordeling av antall del-

tagere fra de respektive forbundene. 

  
IC setter opp kriterier for tildeling av midler til internasjonale aktiviteter, ungt le-

derskap og demokratiopplæring på internasjonale arenaer til godkjenning på Spf-
styremøtet 7. mars 2016. 

 

SAK 9/1/16/D WORLD SCOUT JAMBOREE 2019 – NORSK KONTINGENTLEDELSE 
 

Sjefene diskuterte prosess rundt oppnevning til den norske kontingentledelsen til World Scout Jamboree 
2019 på bakgrunn av anbefalinger for den norske kontingentledelsen til World Scout Jamboree 2015. Se sak 

3/1/16/O. 
 

Følgende vedtak ble gjort: 

Sekretariatet utlyser verv som kontingentleder for World Scout Jamboree 2019 og 

utvikler mandat for ledelsen av prosjektorganisasjonen basert på avtroppende 
kontingentledelses anbefalinger. Kandidater og utkast til mandat forelegges til 

oppnevning/godkjenning på Spf-styremøtet 19. mai 2016. 
 

SAK 10/1/16/D EXPLORER BELT 2016 – KRITERIER FOR TILDELING AV BELTE 

 
Sjefene diskuterte kriterier for tildeling av belte i forbindelse med Explorer Belt. Saken var kommet opp etter 

at arrangørene av Explorer Belt 2016 hadde spurt, om de også kan få beltet, når aktiviteten er gjennomført. 
 

Sjefene forholdt seg til reglementet for Explorer Belt og til tidligere praksis, både i Norge og i utlandet. Her 

har arrangør ikke anledning til at få beltet. Det er bare deltagere som gjennomfører Explorer Belt, som kan 
få og bære beltet. 

 

Følgende vedtak ble gjort: 

Det er bare deltagere som gjennomfører Explorer Belt, som kan få og bære beltet. 

 
Verken deltagere som ikke gjennomfører Explorer Belt, eller arrangører av Explo-

rer Belt som ikke selv har gjennomført aktiviteten tidligere, har anledning til å få 

og bære beltet. 
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Vedlegg til protokoll fra Spf-sjefenes møte 14. januar 2016 
 

 

ARRANGØR AV NM I SPEIDING 2018 

Har dere lyst til å ta imot hundrevis av speidere som skal kjempe om å bli Norges beste i speiding 
sommeren 2018? Nå har dere muligheten!  

Norgesmesterskapet i speiding holdes fortrinnsvis tredje helg i juni, og Speidernes fellesorganisasjon søker 

teknisk arrangør for arrangementet i 2018. Kretser og/eller grupperinger fra begge forbund – f.eks. 3-4 

større speidergrupper eller nettverk – oppfordres til å søke. Det forutsettes at arrangørstaben settes sam-

men av ressurser fra begge forbund. 

Motiverende og engasjerende 

NM i speiding skal være motiverende, engasjerende og inspirere patruljene til mest mulig speiderfaglig kom-

petanse, og arrangementet skal synliggjøre norsk speiding. Arrangementet skal:  

 Bidra til å oppnå formålene til Norges KFUK-KFUM speidere og Norges speiderforbund. 

 Bidra til vennskap mellom patruljer og mellom ledere på tvers av forbund og geografi. 

 Gi opplevelser som motiverer til videre innsats i speideren. 

 Gi deltakende patruljer utfordringer i speiderkompetanse på en slik måte at det kan kåres en nor-

gesmester i speiding. 

Rammen for arrangementet og aktivitetene mellom konkurransene anses som like viktig som oppgavene og 

selve konkurransen. Arrangementet skal være attraktivt for alle deltakende patruljer. Selve norgesmester-

skapet følger et nærmere spesifisert reglement der øvelser og poenggivning er beskrevet. 
 

"Gulrota": to bonuspatruljer fra kretsen 
De kretsene hvor NM i speiding blir arrangert får med to ekstra patruljer til mesterskapet, én NSF-patrulje og 

én KFUK-KFUM-patrulje! 
 

Søknadsfrist: 22. februar 2016 

Frist for å sende inn søknad er 22. februar 2016. Søknader sendes til: nsf@speiding.no. 

mailto:nsf@speiding.no
mailto:nsf@speiding.no

