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Sak nr.: 60/7/16/V 

Dok. nr.: 35/16 

 
 

Norges speiderforbund 
 

 

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 1. JUNI 2016 
 

 
Til stede: 

Speidersjef May-Britt Roald 
Visespeidersjef Karl-Erik Onstad 

Styremedlem Hanne Mette Lundberg 

Styremedlem Tone Ødegaard 
Styremedlem Vidar Nyløkken Hagen 

 
Avbud: 

Styremedlem Mats Brunsvik 

Styremedlem Thea Hilding 
 

Referent: 
Generalsekretær Jens Morsø 

 
Møtet ble gjennomført på forbundskontoret. 

 

Partneransvarlig, Asbjørn Hove, deltok i sak 58/6/16/V. 
Leder av medlemsservice, Brede Udahl, deltok i hele møtet. 

 
 

SAKER TIL VEDTAK 

 
SAK 57/6/16/V PROTOKOLLER OG REFERATER 

 
Protokollen fra Speiderstyrets møte 20.-22. mai 2016 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og 

offentliggjort 27. mai 2016. 

 
Følgende vedtak ble gjort: 

 
Protokollen fra Speiderstyrets møte 20.-22. mai 2016 godkjennes. 

 
SAK 58/6/16/V ØKONOMI 

[Oppfølging av sak 2/1/16/V] 

 
Speiderstyret diskuterte ulike former for medlemskap. 

 
Norges speiderforbund har gjennom mange år forsøkt å få til ordninger for støttemedlemmer. Styret 

ser at samfunnet har endret seg når det gjelder frivillighet. Styret opplever at flere ønsker å assosieres 

med speidersaken, og at tidligere medlemmer ønsker å ha en løsere tilknytning til gruppe eller for-
bund. I strategien har Norges speiderforbund ambisjoner om å være synlig, nå flere og oppleves som 

en attraktiv organisasjon å samarbeide med. Styret ser derfor at det ligger muligheter gjennom å tilby 
ulike former for medlemskap for privatpersoner, bedrifter og organisasjoner.  

 

Følgende vedtak ble gjort: 
 

Forbundskontoret bes utrede ulike muligheter for medlemskap. Disse skal presen-
teres fore Speiderstyret på styremøtet 19.-21. august 2016. 
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SAKER TIL DISKUSJON 

 

SAK 59/6/16/D SPEIDERTINGET 2016 
[Oppfølging på sak 56/5/16/D] 

 
Speiderstyret fortsatte forberedelsene til Speidertinget 2016: 

 

Miniseminar 
Mulige tema: Ny på speidertinget, Internasjonal speiding og Friluftsskolen. 

 
Gjester 
Gjesteliste utarbeides, og invitasjon sendes ut etter avklaring med speidersjef.  
 
Ordstyrere 
Arbeidsutvalget innkaller til eget møte med ordstyrere 21. juni 2016 på forbundskontoret. 
 

SAK 60/6/16/D EVENTUELT 
 

Eiendommen Dronningen 
Styret ønsket at det iverksettes tiltak for å sikre eiendommen mot ytterligere forfall. Forbundskontoret 
følger opp sammen med Eiendomsstyret. Styret ser det som viktig å forvalte eiendommene slik at 

verditap unngås.  
 

Europakonferansen 2016 
Spf-sekretariatet (forbundskontoret til Norges speiderforbund) har 1. juni 2016 bedt WOSM Europe 

starte prosessen med å overføre deltakeravgiften til Norge primo juni 2016. Kursforskjellen mellom 

Euro og kroner er for tiden gunstig for den norske arrangøren. 
 

Gjenopprettelse av Kirkenes FA speidergruppe  
Kirkenes FA speidergruppe har vært lagt ned i en periode, men ønskes nå gjenopprettet. 

 

Styret diskuterte kretstilhørighet og anbefalte Hålogaland krets, fordi det er den mest aktive krets i 
den nordligste delen av landet, og som har et godt støtteapparat i kretsen. Forbundskontoret tar kon-

takt med Frelsesarmeens speidere – korps og krets og gruppe – og avtaler videre fremdrift.  
 

World Scout Jamboree 2019 
Søknadsfristen til den norske kontingentledelsen er gått ut 30. mai 2016. Syv personer har søkt, herav 
en kvinne. Det blir intervju med aktuelle kandidater. 


