Sak nr.: 20/2/16/V
Dok. nr.: 09/16
Norges speiderforbund
PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 22.-24. JANUAR 2016
Til stede:
Speidersjef May-Britt Roald (deltok ikke i sakene 1/1/16/V, 2/1/16/V, 4/1/16/V, 8/1/16/O, 10/1/16/D og
18/1/16/V)
Visespeidersjef Karl-Erik Onstad
Styremedlem Hanne Mette Lundberg
Styremedlem Mats Brunsvik (deltok ikke i sakene 1/1/16/V, 2/1/16/V og 10/1/16/D)
Styremedlem Tone Ødegaard
Styremedlem Vidar Nyløkken Hagen
Avbud:
Styremedlem Thea Hilding
Referent:
Generalsekretær Jens Morsø
Møtet ble gjennomført på forbundskontoret.
Konsulent Tom Lantz deltok i sak 10/1/16/D.

SAKER TIL VEDTAK
SAK 1/1/16/V

PROTOKOLLER OG REFERATER

Protokollen fra Speiderstyrets møte 27.-29. november 2015 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent
og offentliggjort 7. desember 2015.
Følgende vedtak ble gjort:
Protokollen fra Speiderstyrets møte 27.-29. november 2015 godkjennes.
Protokollen fra Arbeidsutvalgets møter 14. desember 2015 og 12. januar 2016 ble gjennomgått.
Følgende vedtak ble gjort:
Protokollene fra Arbeidsutvalgets møter 14. desember 2015 og 12. januar 2016 tas
til etterretning.
SAK 2/1/16/V

ØKONOMI

Speiderstyret diskuterte prinsipper rundt støttemedlemskap og andre typer medlemskap.
Følgende vedtak ble gjort:
Arbeidsutvalget bes utarbeide et saksgrunnlag til styremøtet 6. april 2016.
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SAK 3/1/16/V
BUDSJETT 2016
[Oppfølging av sak 87/11/15/V og sak 96/12/15/V]
Speiderstyret diskuterte prioriteringer innenfor budsjettets rammer etter innspill fra Komité speiding.
Styret så, at det var nødvendig å forhøye komiteens budsjett for 2016 til drift av komiteen og nettverkene og til utvikling av nye prosjekter til støtte for Strategisk Plan 2015-2024. Styret ønsket imidlertid
å ta en siste runde på budsjettpostene med komiteen i forbindelse med styremøtet 24. februar 2016.
Styret valgte å ta opp øvrige budsjettposter i forbindelse med styremøtet 24. februar 2016.
SAK 4/1/16/V
LOKALER TIL FORBUNDSKONTORET ETTER DESEMBER 2016
[Oppfølging på sak 108/13/15/V]
Speiderstyret fulgte opp på vedtaket fra styremøtet 27.-29. november 2015 på bakgrunn av tilbakemelding fra Oslo Turn AS.
Oslo Turn AS er innstilt på å forlenge kontrakten med Norges speiderforbund i tre år med mulighet for
forlengelse i ytterligere tre år, men uten mulighet for oppsigelse med et års varsel i leieperioden, og til
en pris svarende til dagens leie justert med anslått KPI de neste to årene. Styret var tilfreds med dette
tilbudet.
Følgende vedtak ble gjort:
Norges speiderforbund inngår en ny tre års leieavtale, med mulighet for forlengelse i tre år, med Oslo Turn AS gjeldene fra 1. januar 2017, og til en pris svarende til
dagens leie justert med anslått KPI de neste to årene.
SAK 5/1/16/V
FRILUFTSSKOLEN
[Oppfølging på sak 114/1/16/D]
Speiderstyret fortsatte diskusjonen rundt Norges speiderforbunds eventuelle deltakelse i Friluftsskolen.
Styringsgruppa i Friluftsskolen som i dag består av representanter for initiativtakerne, Den Norske
Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL), ønsker ikke å formalisere fullt partnerskap,
før Norges speiderforbund (NSF) har vist seg som en stor aktør i bruken av Friluftsskole-konseptet.
Dette er først og fremst av hensyn til andre organisasjoner som allerede har tatt i bruk konseptet, og
som ikke er tilbudt partnerskap. Styringsgruppa presiserer at NSF er en ønsket partner i fremtiden,
blant annet som følge av at NSF er en landsdekkende organisasjon for barn og ungdom. Dersom NSF
velger å satse i 2016, ønsker styringsgruppa i Friluftsskolen at det etableres en møteplass, og da trolig
i forbindelse med eksisterende møter i styringsgruppa.
Styret vurderte at et formelt medlemskap i styringsgruppa ikke trenger å være er en forutsetning for å
satse. Friluftsskolen er etablert som et åpent konsept der den enkelte arrangør har stor frihet til å
tilpasse opplegget. Styringsgruppa har per desember 2015 kun noe oppdatering på nett og fordeling
av 40 gjenværende utstyrspakker som løpende praktisk oppgave. Det øvrige håndteres av organisasjonene som tilbyr friluftsskoler. NSF står fritt til å ta initiativ, dersom NSF ser behovet for at Friluftsskolen bør utvikles videre på den ene eller andre måten.
Hver enkelt tilbyder må selv skaffe til veie ressurser til drift og prosjektledelse sentralt, og til å dekke kostnadene for gjennomføring av hvert enkelt tilbud, ca. 50.000 kroner pr. arrangement. Her benytter de nåværende partnere aktivitetsmidler fra Miljødirektoratet, Frifondmidler fra Kulturdepartementet via Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og tippemidler. Resten (50 %) av
kostnadene dekkes ved deltakeravgift/egenandel – maksimalt 1.000 kroner pr. deltaker. På bakgrunn
av søknadsfrister og styrets eventuelle vedtak om å delta i Friluftsskolen har forbundskontoret søkt
om aktivitetsmidler til å lage opp til 10 pilot-friluftsskoler i regi av lokale speidergrupper og kretser.
Svar på søknadene forventes først i slutten av april eller starten av mai 2016. Det vurderes at muligheten for å få hel eller avkortet støtte er god.
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Styret så, at dette tiltaket er en mulighet til å fremme og til å vise frem ungt lederskap, og til å få
ungdom til å bli værende lengere i speideren. I tillegg er det en mulighet til å få flere unge til å jobbe
aktivt med speidermetoden, herunder patruljesystemet.
Styret så også, at ansettelse av en sentral prosjektleder er en forutsetning for igangsettelse, men
størrelsen på stillingen kan tilpasses antall piloter. Styret så imidlertid viktigheten av å ha en sentral
og operativ prosjektleder på plass raskt for å kunne støtte speidergruppene og for å lykkes.
Følgende vedtak ble gjort:
Norges speiderforbund oppretter et engasjement som nasjonal prosjektleder for
Friluftsskolen på forbundskontoret i opptil 50 % stilling fra mars til desember
2016 med mulighet for forlengelse, hvis prosjektet slår an.
Norges speiderforbund lyser ut de fem første pilotprosjektene til frivillige grupper/kretser i løpet av februar 2016 med søknadsfrist 15. mars 2016. Tildelingskriterier: «først til mølla-prinsippet». Grupper som søker om å arrangere et pilotprosjekt må kort beskrive hvordan de ser for seg å organisere og gjennomføre etableringen av en Friluftsskole, og de må ha utpekt en lokal prosjektleder (krav til kompetanse) og legge ved en kort begrunnelse for valget. Forbundet må ta forbehold
om at vi får tilsagn til gjennomføring.
Norges speiderforbund vil evaluere pilotprosjektene fortløpende og ta endelig beslutning om videreføring i løpet av høsten 2016, med henblikk på å etablere Friluftsskolen som et langvarig aktivitetstilbud i regi av speidergruppene til unge
primært mellom 10 og 13 år.
Det legges til grunn at pilotprosjektene i hovedsak finansieres av aktivitetsmidler.
Ved eventuell videreføring av prosjektet skal det sees på muligheten for å finansiere det ved en kombinasjon av aktivitetsmidler og partnermidler, der de sistnevnte,
sammen med økningen i antall unge medlemmer, i stadig økende grad finansierer
engasjementet på forbundskontoret.
SAK 6/1/16/V

OPPNEVNING

Speiderstyret gjennomgikk oppdatert oversikt over oppnevnte i nasjonale utvalg og diskuterte oppnevning av nye medlemmer eller re-oppnevning av nåværende medlemmer i utvalgene.
SAK 18/1/16/V

AVSLUTNING AV PROSJEKTET INSPIRATORENE

Speiderstyret diskuterte avslutning av prosjektet Inspiratorene etter innspill fra Komité speiding.
Styret opprettet prosjektet i 2007/2008 etter idé fra Det Danske Spejderkorps’ undersøkelse Den Attraktive Spejdergruppe og fra korpsets gruppeutviklingsteam Rejseholdet og Inspirationsholdet. I starten var det ansatt en egen prosjektkoordinator på forbundskontoret som jobbet med tilrettelegging for
opplæring av Inspiratorer, utvikling av ulike moduler samt koordinering mellom speidergrupper og
Inspiratorer.
Etter at den ansatte prosjektkoordinator sluttet, var det flere forsøk på å finne frivillige til å drive prosjektet, uten særlig suksess. I tillegg ba færre og færre grupper om støtte fra Inspiratorene. I dag er
det tre speidergrupper som er i gang med årsopplegg, og alle tre har samme Inspirator, som er innstilt på å følge disse gruppene, så lenge de selv ønsker det.
Prosjektet har utarbeidet mye godt materiell innen gruppeutvikling, materiell som også kan brukes av
ledertrenere og kursstaber. Materiellet kan også være aktuelt å bruke for fremtidige prosjektansatte
som skal jobbe med vekst i speidergrupper og med start av nye speidergrupper. Det er mange som
har fått opplæring som Inspirator, og disse ressursene må Norges speiderforbund sikre benyttes på
andre områder, enten på krets- eller forbundsnivå.
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Følgende vedtak ble gjort:
Prosjektet Inspiratorene avsluttes.
Materiell og verktøy utarbeidet i forbindelse med prosjektet forvaltes videre av
Komité speiding i samarbeid med forbundskontoret for bruk i Norges speiderforbunds ledertrening, prosjekter og aktiviteter.
Speidergrupper som er i gang med årsopplegg, fullfører dette i samarbeide med
tildelt Inspirator.
Inspiratorene takkes for god innsats.
SAK 19/1/16/V
Saken er unntatt offentlighet.

SAKER TIL ORIENTERING
SAK 7/1/16/O

ADMINISTRASJONENS RAPPORT

Speiderstyret ble orientert om forbundskontorets arbeid i perioden november og desember 2015.
Følgende vedtak ble gjort:
Administrasjonens rapport for november og desember 2015 tas til etterretning.
SAK 8/1/16/O

INTERNASJONALT

Speiderstyret ble orientert om status i prosjektet WAGGGS Growth, WAGGGS Gender Initiative og
arbeidet med Internasjonalt utvalg.

WAGGGS Growth

Det gjenstår noen gruppeintervju, innen analysearbeidet kan settes i gang, og prosjektet kan avsluttes.
IC WAGGGS legger en plan for avslutning av gruppeintervju og kontakter tidligere prosjektgruppemedlemmer for å høre, om de kan hjelpe med å analysere resultatene.

WAGGGS Gender Initiative

[Oppfølging på sak 67/6/15/D]
Speidersjefen deltar våren 2016 på et nordisk møte om hvordan jobbe metodisk med kjønnsbalanse
innen de enkelte nordiske speiderforbundene, med henblikk på å se hvilke muligheter Norges speiderforbund har for å være med i dette prosjektet.

Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg er i gang, og utvalgsmedlemmene er veldig engasjerte og interesserte i utvalgets
arbeid.

Friends of Scouting in Europe

IC WOSM orienterte om Friends of Scouting in Europe, en støtteordning innen the European Scout
Foundation til fordel for speiderforbund i Øst- og Sør-Europa, og oppfordret til å verve flere norske
støttemedlemmer hertil, særlig i forbindelse med Europakonferansen 2016.
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SAK 9/1/16/O

ARBEIDSGRUPPE REVISJON GRUNNREGLER

Speiderstyret ble orientert om status i Arbeidsgruppe Revisjon Grunnregler sitt arbeid.
Arbeidsgruppen har gjort en stor innsats for å involvere hele organisasjonen, og har fått mange nyttige tilbakemeldinger. Gruppen forventes å levere rapport i henhold til mandat, så funn herfra kan tas
opp på samlingen for krets- og korpsledere 11.-13. mars 2016.

SAKER TIL DISKUSJON
SAK 10/1/16/D

VIDEREUTVIKLING AV MEDLEMSSYSTEMET

Speiderstyret diskutere videreutvikling av medlemssystemet på bakgrunn av innspill fra ansatte i Norges speiderforbund.
Både forventninger og behov til et medlemssystem er i stadig utvikling. Bakgrunnen for innspillet er å
få et medlemssystem som svarer til disse forventningene og behovene, sammen med en driftsmodell
som gjør, at medlemssystemet kan holdes oppdatert, også når det i tiden fremover kommer nye forventninger og behov.
Innspillet går på å endre organiseringen rundt oppfølging av medlemssystemet. Det er ønskelig at det
settes av tid og ressurser til å jobbe med oppfølging av medlemssystemet som et utviklingsprosjekt i
et første trinn. Herfra kan man se i hvilken retning det er nødvendig å gå for å løfte medlemssystemet
til det nivået som forventes av brukerne i dag, og ut fra det starte med et annet trinn som da vil være
mer konkret.
I et første trinn som strekker seg over et helt år, må nåværende situasjon analyseres, behov og mulige tiltak vurderes, og prosessen evalueres, før neste trinn introduseres. I hele forløpet er det viktig å
informere organisasjonen om arbeidet.
Videre forslag til prosess innebærer en satsing på utvikling, implementering, synliggjøring og markedsføring som vil være avhengig av en strategisk tilnærming og gjennomtenkte tiltak basert på tilbakemeldinger og behov.
For å oppnå målsettingen vurderes det nødvendig å avsette en hel stilling (100 %) til oppfølging av
medlemssystemet. En hel stilling vil gi mulighet for å kombinere daglig drift med videreutvikling av
både system og ny driftsmodell.
Det er flere organisasjoner som benytter systemet bak medlemssystemet til Norges speiderforbund
(NSF), og enda flere organisasjoner har meldt deres interesse. Et mer organisert samarbeid om medlemssystemet med disse organisasjonene, både økonomisk og praktisk, kan gi NSF langt mer valuta
for pengene og gjøre medlemssystemet til det systemet NSF trenger.
Styret så viktigheten av å videreutvikle medlemssystemet, og ønsket at forbundskontoret jobbet videre med tiltaket. Her, som i alt annet, skal speidergruppene være i fokus, og speidergruppene trenger
tekniske løsninger som letter hverdagen, og som letter tilgangen til ekstern økonomisk støtte.
Følgende vedtak ble gjort:
Forbundskontoret gis mandat til å nedsette en arbeidsgruppe bestående av en eller flere ansatte i Norges speiderforbund, en eller flere representanter for brukerne
og systemutvikler med henblikk på videreutvikling av medlemssystemet.
Forbundskontoret bes samtidig utarbeide et forslag til finansiering av hele prosessen rundt videreutvikling av medlemssystemet.
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SAK 11/1/16/D

STRATEGISKE MIDLER 2016

Speiderstyret diskuterte tildeling av strategiske midler til kretser og korps i 2015 og ønsket innretning
for tildeling av strategiske midler til kretser og korps i 2016.
Styret så, at vedtaket til Speidertinget 2014 ga rom for å tildele strategiske midler til kretser og korps
både på bakgrunn av søknader og på bakgrunn av styrets vurdering av, hvor behovet for å støtte
regionale tiltak er stort.
Styret vil bruke samlingen for krets- og korpsledere 2016 til å diskutere tildeling på bakgrunn av styrets diskusjon og innkomne søknader, før styret beslutter endelig tildeling i 2016. Se vedlegg.
SAK 12/1/16/D

SAMLING FOR KRETS- OG KORPSLEDERE VÅREN 2016

Speiderstyret diskuterte tema og innhold på samlingen for krets- og korpsledere 11.-13. mars 2016.
Med bakgrunn i at kretsene har utfordret Speiderstyret på at samlingen blir en politisk og strategisk
arena, ønsket styret at rammene gir rom for dialog og gode diskusjoner og innspill på saker til speidertinget.
Styret diskuterte videre, hvilke nye saker som er aktuelle å legge frem for speidertinget, og som
trenger å sonderes på samlingen for krets- og korpsledere 2016.
Temaet for samlingen er «Blikket mot framtida der speiding når flere, og patruljen tar ansvar for at
speiderne kommer ut.»
Innholdet på samlingen forventes å bli speidermetoden og ledelse inn i det 21. århundre, trender i
frivillighet og ungdomsengasjement, rekruttering og ettervekst, strategiske tiltak 2017-2018, strategiske midler til regionale tiltak 2016, og landsleir stort og smått. Videre forventes speidertingssaker,
grunnregler, lovendringer og organisasjonsstruktur å komme med i programmet.
SAK 13/1/16/D

SPEIDERLOVEN

Speiderstyret diskuterte inntrykk fra debatten rundt speiderloven på samlingen for krets- og korpsstyrer høsten 2015, og diskuterte tilnærming til temaet på Spf-representantskapsmøtet 16.-17. april
2016.
SAK 14/1/16/D

KOMMUNIKASJONSPLAN FOR 2016

Saken utsettes til styremøtet 24. februar 2016.
SAK 15/1/16/D

ÅRSPLAN 2016

Speiderstyret diskuterte styrets årsplan. Styret gjorde ikke endringer i årsplanen, men ønsket et fellesmøte med Komité speiding i løpet av året.
Styret har satt av flere helger til styremøter i løpet av 2016. Behandling av saker på møtene tilstrebes
avsluttet lørdag ettermiddag, så styret kan bruke søndag til arbeidsøkter for styrets medlemmer og
forberedelser til speidertinget.
Med et styremedlem på utenlandsopphold er arbeidskapasiteten redusert. Dette innebærer at styret
har måttet omfordele oppgaver tilpasset kapasiteten til de enkelte styremedlemmene. Visespeidersjefen overtar som følge herav vervet som kontaktperson til Eiendomsutvalget fra styremedlem Mats
Brunsvik.
Det internasjonale arbeidet krever mer i 2016 hvor Norge er vertskap for Europakonferansen, og der
Norges speiderforbund også skal få i gang Internasjonalt utvalg i tillegg til ordinært styrearbeid.

Side 6 av 10

SAK 16/1/16/D
SPEIDERTINGET 2016
[Oppfølging på sak 113/13/15/D]
Speiderstyret fortsatte forberedelsene til Speidertinget 2016:

Tidsplan

Styret gjennomgikk tidsplanen opp mot Speidertinget 2016.

Innkomne forslag

Styret diskuterte, hvordan og når styret ønsket å behandle innkomne forslag til lover og saker.
Styret diskuterte også, hvilke forslag styret selv kunne tenke seg å fremme.

Henstillinger fra Speidertinget 2014

Styret gjennomgikk henstillinger fra Speidertinget 2014 og diskuterte, hvor langt styret var kommet i
arbeidet med dem.
Styret ønsket å se nærmere på alternative valgmetoder til verv, og hvordan det kan legges til rette for
at flere får lyst til å ta på seg verv. Norges speiderforbund har noe å lære fra andre land, som er flinkere til å jobbe målrettet med rekruttering til ulike verv på alle nivå i organisasjonen. Målrettet rekruttering og ettervekst, «succession planning», kan være en vei å gå for å øke engasjementet til å påta
seg et verv hos flere og hos ungdommer spesielt.

Styrets beretning

Styret brukte deler av styremøtet til å skrive styrets beretning til årsmeldingen 2014-2015.

Lovutvalget

Styret ønsket å ha innstilling av nytt medlem til Lovutvalget i høring hos utvalget så tidlig som mulig.
Styret så at behovet for Lovutvalget sin kompetanse har endret seg i løpet av de siste årene. Dette
bør vurderes ved valg av nytt medlem til utvalget. Samtidig bør det sees på retningslinjene vedrørende Lovutvalget, og det bør vurderes om noe av utvalgets kompetanse også skal sitte i Ressursgruppen.

Tiltaksplan 2017-2018

Styret ønsket at utvikling av tiltaksplan 2017-2018 gjøres i dialog med krets- og korpslederne på samlingen 11.-13. mars 2016. Styret ønsket også å få innspill fra ungdomsmiljøene i Norges speiderforbund. Styret vil ha fokus på å få innspill i forbindelse med besøk på krets- og korpsting.
SAK 17/1/16/D

LANDSLEIR 2017

Speiderstyret diskuterte styrets egen bruk av landsleir. Styret har gode erfaringer fra de siste to landsleirene med å besøke speidergrupper. På landleiren i 2013 i Stavanger besøkte styret over 50 speidergrupper, gjennomførte lunsj for krets- og korpsledere og stabsavslutning, og arrangerte leirkonferanse. Styret ønsker også å være aktiv på landsleiren i 2017 i Bodø.
SAK 18/1/16/D

REKRUTTERING TIL INTERNASJONALE VERV

På IC-forum 14.-17. januar 2016 i Gdansk i Polen ble IC kjent med at de finske speiderne i seks år har
jobbet målrettet med et konsept om å utvikle speidere innen internasjonal speiding. IC så det som
relevant å gå sammen med de islandske speiderne som har avtalt med de finske speiderne å bli lært
opp i konseptet, med henblikk på å gi denne muligheten for utvikling til medlemmene av Internasjonalt utvalg. IC undersøker, hva som skal til for å bli med, og hvordan det kan finansieres.
Styret ønsket å legge til rette for at flere blir motivert til å ta på seg verv. Erfaringsoverføring fra
andre land gir god erfaring som kan inspirere flere og spesielt unge til å se mulighetene og gjøre organisasjonen bedre til å legge til rette for å ta på seg verv både lokalt, regionalt og nasjonalt. Styret
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støttet IC forslag om se på hvordan en kan utvikle speidere gjennom program for internasjonal speiding. IC undersøker, hva som skal til for å bli med, og hvordan det kan finansieres.
Følgende vedtak ble gjort:
Norge tar kontakt med Island for å høre om det er mulig å søke om økonomisk
støtte sammen til utvikling gjennom internasjonal speiding.
IC holder kontakten med Finland for å klarlegge detaljer rundt samarbeidet, og utarbeider et rammeverk for hvordan Norges speiderforbund skal arbeide med forberedelse til internasjonale konferanser fremover.
SAK 19/1/16/D
REKRUTTERING AV NY GENERALSEKRETÆR
[Oppfølging på sak 115/13/15/D]
Speiderstyret fortsatte arbeidet rundt rekruttering av ny generalsekretær.
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Vedlegg til Speiderstyrets protokoll fra styrets møte 22.-24. januar 2016

Fra dobbeltside i Speideren # 1/2016 (16+)
Kretsene satser på kompetanseheving
Tekst: Kirvil Kaasa Foto: Ivar Anton Nøttestad
Speidertinget 2014 vedtok en bevilgning til regionalt arbeid på 500 000 kroner for hvert
av årene 2015 og 2016. Flere kretser søkte om støtte i første tildelingsrunde. Kompetanseheving er et stikkord for prosjektene som fikk tilsagn.
Det er kretsene som kan søke om prosjektstøtte for tiltak som faller inn under et eller flere av de strategiske overskriftene Speidere vil ut, Patruljen tar ansvar og Speiding når flere.
Speiderstyret understreket overfor alle som ville søke at prosjekter som innebærer nytenking, som
bidrar til utvikling og til ungt lederskap i praksis, ville bli prioritert.
Romsdal og Nordmøre, Nord-Trøndelag, Follo (på vegne av flere), Hordaland, Vesterlen, Fredrikstad
og Gudbrandsdal krets fikk dele potten for 2015. Her forteller noen av dem hva midlene går til:
Vesterlen: Vekst gjennom ledertrening
– På Sør-Vestlandet er det mange som vil bli speidere, men gruppene mangler speiderledere. Vesterlen krets har vekst gjennom ledertrening som sitt strategiske prosjekt, forteller Ivar Anton Nøttestad.
– Prosjektet startet med samling av gruppeledelsene en helg i høst. Målet var å få gruppene til å tro
på vekst, og sammen med kretsen utarbeidet de en plan til årsmøtet i kretsen. I forslaget legger vi
stor vekt på ledertrening for yngre ledere, helt nye ledere og utdanning av ledertrenere som kan drive
ledertreningen, forklarer Nøttestad.
Follo: Camp Education i samarbeid med andre kretser
– Hele summen som ble tildelt region Vikenspeiderne gikk til lederkurshelgen «Camp Education». Vi
hadde cirka 200 deltagere, de fleste under 26 år, forteller en fornøyd prosjektleder Vidar Falck-Muus.
Arrangører var Follo, Østre Østfold, Fredrikstad, Oslospeiderne og Asker og Bærum krets.
– Prosjektet hadde fokus på emnekurs, ordinære lederkurs og lederkurs tilpasset roveralder. Vi legger
stor vekt på den sosiale rammen for arrangementet – god mat, underholdning, kro og hygge. Alt dette
vil vi satse på også i 2016, i tillegg til at vi får flere gode dagskurs og et forsterket fokus på førerpatruljen.
Fredrikstad: Skogdager for skoleelever
– Fredrikstad krets skal arrangere skogdager i mai på speiderstedet Pernes for alle sjetteklassinger i
Fredrikstad kommune i samarbeid med Skogselskapet i Østfold og kommunen, sier prosjektleder Gunnar Stromness-Andresen.
– Skogdagene går over to dager, hvor det er ventet totalt 600 elever til flotte dager med friluftsliv og
læring.
Nord-Trøndelag: Flere prosjekter
Nord-Trøndelag krets har fått støtte til satsinger under alle de tre strategioverskriftene «Speidere vil
ut», «Patruljen tar ansvar» og «Speiding når flere»: – Vi vil blant annet arrangere en stor inspirasjonstur for kretsens grupper, sende ledere på nasjonalt kurs i friluftsliv og arrangere kurs i kretsen med
temaet «alternative friluftslivsaktiviteter», forteller kretsleder Inger Fjellhaug. – For å engasjere patruljene i enda større grad vil vi arrangere samlinger for kretsens patruljeførere og -assistenter, og
dessuten legge bedre til rette for patruljedeltakelse på kretsting og andre kretsarrangementer. Peffkurs sammen med nabokretser er også noe vi vil legge til rette for.
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– For å nå flere som ikke allerede er speidere skal vi oppmuntre gruppene våre til å ta med ikkespeidere på tur, for eksempel på Friluftslivets dag, og til å lage egne aktiviteter for dem, forteller Fjellhaug.
Hordaland: Smart deling av aktivitetsideer
Hordaland krins har fått strategiske midler til å lage og trykke aktivitetsheftet «Aldri t/rådløs» som de
er veldig stolte av: – Vi ønsker at speidergruppene i kretsen skal dele gode ideer som inspirasjon for
hverandre for å skape gode arrangementer i alle speidergruppene, forteller kretssekretær Endre Helland, og forklarer at mange grupper har bidratt med innhold til heftet. – Inspirasjon til nytenkning er
viktig for at både speidere og ledere skal oppleve progresjon i aktivitetene. Heftet gir ikke fullstendig
oppskrift på et godt arrangement, men er ment som en katalysator for egen fantasi. Slik skapes gode
og spennende opplevelser for speidere og ledere.
Frist for å søke om tildeling av strategiske midler i 2016 er 29. februar.

Bildetekst:

Vesterlen krets har fått strategiske midler til satsing på ledertrening for å få vekst. Her viser ledere i
kretsen hvilken del av treningen de har valgt å delta på.
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