Sak nr.: 1/1/17/V
Dok. nr.: 02/17
Norges speiderforbund
PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 8. DESEMBER 2016
Til stede:
Speidersjef May-Britt Roald
Visespeidersjef Karl-Erik Onstad
Styremedlem Andy Hyde
Styremedlem Christina Eide
Styremedlem Steinar Klokk
Styremedlem Tone Ødegaard
Avbud:
Styremedlem Mats Brunsvik
Referent:
Møtet ble gjennomført på telefon.

SAKER TIL ORIENTERING
SAK 95/13/16/O

ORIENTERING GENERALSEKRETÆRSKIFTE

Speidersjef redegjorde for overgang til ny generalsekretær. Generalsekretær Jens Morsø sin åremålskontrakt utgår 31. januar 2017, men etter avtale fratrer han stillingen fra nyttår. Brede Udahl, avdelingsleder for medlemsservice, overtar fra 1. januar 2017 som konstituert generalsekretær inntil en ny
generalsekretær er på plass.
Følgende vedtak ble gjort:
Overgangsordningen for generalsekretær tas til orientering.

SAKER TIL VEDTAK
SAK 96/13/16/V

RESSURSGRUPPA MOT TRAKASSERING, OVERGREP OG VOLD

Speidersjefen redegjorde for et utvidet evalueringsmøte mellom representanter fra Speiderstyret og
ressursgruppa.
Ressursgruppa mot seksuell trakassering, overgrep og vold fungerer som en rådgiver og støtte for
forbundets ledelse i håndtering av saker som omhandler seksuell trakassering, overgrep og vold.
Gruppa ble etablert 2013 etter ønske fra nåværende generalsekretær. Gruppas mandat har både vært
å bidra til forebyggende arbeid og å være til støtte for generalsekretær og ledelse i håndtering av
beredskapssaker.
Speideren skal være et trygt sted for barn og unge. Speiderstyret ser derfor nødvendigheten av å
jobbe todelt, både å jobbe forebyggende, og å ha en beredskap om situasjoner skulle oppstå.
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Å arbeide forebyggende for trygge barn og ledere i møte med mobbing, trakassering og overgrep er
et satsningsområde i forbundets arbeidsplan. I løpet av 2017 vil det igangsettes flere tiltak som skal
bidra til det forebyggende arbeidet. Forbundet vil bant annet innføre opplegget «Trygge møter» som
Scouterna i Sverige har utviklet og tatt i bruk.
Speiderstyret ønsker også å ha et godt beredskapsarbeid om situasjoner skulle oppstå. Det er generalsekretær som er den viktigste representanten for forbundet i slike svært krevende saker. Speiderstyret ønsker at den til enhver tid sittende generalsekretær ser eget behov og bygger sitt kompetansenettverk.
Speiderstyret avvikler ressursgruppa i sin nåværende form ved årsskiftet. Vi vil, sammen med neste
generalsekretær, se på nye løsninger der det forebyggende arbeidet ivaretas av prosjektgrupper,
mens beredskapsarbeidet inntil videre legges til generalsekretær.
Følgende vedtak ble gjort:
Ressursgruppa i sin nåværende form avvikles den 31. desember 2016.

SAK 97/12/16/V
KONSTITUERING OG OPPNEVNINGER INNEN SPEIDERSTYRET
[Oppfølging av sak 85/12/16/V]
Speiderstyret fordelte hvem som er kontaktpersoner mot kretser og korps.
Følgende vedtak ble gjort:

Speidersjef May-Britt Roald:
Blå Kors Speidere
Frelsesarmeens speidere
Frikirkens speiderkorps
Metodistkirkens speiderkorps
Misjonsforbundets Speiderkorps

Visespeidersjef Karl-Erik Onstad:
Aust-Agder krets
Follo krets
Grenland krets
Helgeland krets
Hålogaland krets
Nord-Troms krets
Nord-Trøndelag krets
Oslospeiderne
Salten krets
Sørlandet krets
Sør-Trøndelag krets
Vestfold krets

Styremedlem Andy Hyde:
Asker og Bærum krets
Romerike krets
Nedre Buskerud krets
Vesterlen krets

Styremedlem Christina Eide:
Glåmdal krets
Gudbrandsdal krets
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Hedmark krets
Vestoppland krets
Øvre Buskerud krets

Styremedlem Mats Brunsvik:
Romsdal og Nordmøre krets
Sunnmøre krets

Styremedlem Steinar Klokk:
Fredrikstad krets
Sogn og Fjordane krets
Østre Østfold krets

Styremedlem Tone Ødegaard:
Hordaland krins
Ryvarden krets
Tele-Busk krets
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