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Vedtatt av representantskapet, 11. juni 2017 
 

§ 1 Navn og formål  
Speidernes fellesorganisasjon (Spf) (engelsk: Guides and Scouts of Norway) er en 
sammenslutning av speiderforbund i Norge. Spf er medlem i verdensforbundene The World 
Organization of The Scout Movement (WOSM) og The World Association of Girl Guides and 
Girl Scouts (WAGGGS). Gjennom Spf er medlemsforbundene en del av den internasjonale 
speiderbevegelsen.  
 
Spf skal:  

- Bidra til å utvikle og styrke speiderarbeidet i Norge.  
- Tilby internasjonale opplevelser til forbundenes medlemmer.  
- Være en aktiv bidragsyter til utvikling av speiding internasjonalt.  
- Være en felles møteplass for speiderbevegelsen i Norge.  

 

§ 2 Medlemskap  
Selvstendige speiderforbund med nasjonalt siktemål som baserer arbeidet sitt på de 
grunnleggende prinsippene til WAGGGS og WOSM kan tas opp som medlemmer.  
 

§ 3 Samarbeid 
Øvrig samarbeid mellom medlemsforbundene nedfelles i separate samarbeidsavtaler.  
 

§ 4 Årsmøtet  
4.1 Årsmøtets sammensetning 
Årsmøtet er Spfs øverste organ og består av:  

- Styrene i hvert medlemsforbund.  
- Styret i Spf.  
- Generalsekretærer i medlemsforbundene.  
- IC-ene.  

 
4.2 Årsmøtet innkalles av styret med minst 30 dagers varsel. Dagsorden og sakspapirer 
sendes medlemmene minst 14 dager før møtet.  
 
4.3 Årsmøtets oppgaver 

- Godkjenne årsmelding.  
- Vedta budsjett og godkjenne regnskap.  
- Godkjenne medlemssøknader.  
- Behandle saker meldt inn fra medlemsforbundene eller styret.  
- Fastsette arbeidsplan.  
- Endre vedtekter.  

 
4.4 Medlemsforbundene har likt antall stemmer på årsmøtet. Øvrige medlemmer av 
årsmøtet har tale- og forslagsrett.  
 



4.5 Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall.  
 
4.6 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom styret eller et medlemsforbund krever det. 
Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst fire (4) ukers varsel.   
 
 
4.7 Årsmøtene kan bare behandle saker som oppført på dagsorden. 
 

§ 5 Styret  
5.1 Styrets sammensetning  
Hvert medlemsforbund oppnevner tre medlemmer til styret etter bestemmelser i eget 
forbund. Ingen kan tjenestegjøre i samme verv lengre enn seks år sammenhengende. Styret 
konstituerer seg selv årlig. International Commisioners (IC) til verdensforbundene har 
møterett i styret.  
 
5.2 Styrets oppgaver  

- Forberede årsmøtet.  
- Oppnevne delegasjoner og fastsette prioriteringer inn mot beslutningsstrukturene i 

verdensforbundene.  
- Organisere deltakelse på internasjonale arrangementer i regi av verdensforbundene 

for norske speidere.  
- Oppnevne IC til hvert av de to verdensforbundene i samråd med 

medlemsforbundene.  
 

§ 6 Administrasjon  
Spf har intet eget sekretariat, men styret kan gjøre avtale om sekretariats- og 
administrasjonstjenester. Driftskostnader knyttet til Spf deles likt mellom 
medlemsforbundene. Hvert medlemsforbund betaler for deltakelsen til sine representanter i 
styret og sine IC-er.  
 

§ 7 Økonomi  
Spf har egen økonomi.  
 

§ 8 Stemmeregler og vedtektsendringer 
Endringer i vedtektene og opptak av nye medlemmer må vedtas av årsmøtet med 2/3 
flertall. Slike vedtak må godkjennes av samtlige medlemsforbund før de trer i kraft. I alle 
andre saker gjør styret vedtak med alminnelig flertall.  
 
 

§ 9 Uttredelse og oppløsning  
9.1 Et medlemsforbund som vil gå ut av Spf, tar ikke med rettigheter som er i Spf. 
Økonomiske forpliktelser betales ut det kalenderår uttredelse finner sted.  
 
9.2 Spf kan oppløses hvis medlemsforbundene er enige. Dette krever behandling og vedtak 
med 2/3 flertall på årsmøtet.  
 



Verdier som er igjen etter avsluttende oppgjør, deles likt mellom medlemsforbundene.  


