Sak nr.: 70/9/16/V
Dok. nr.: 40/16
Norges speiderforbund
PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19.-21. AUGUST 2016
Til stede:
Speidersjef May-Britt Roald
Visespeidersjef Karl-Erik Onstad
Styremedlem Hanne Mette Lundberg
Styremedlem Mats Brunsvik
Styremedlem Thea Hilding
Styremedlem Tone Ødegaard
Styremedlem Vidar Nyløkken Hagen
Referent:
Generalsekretær Jens Morsø
Møtet ble gjennomført på forbundskontoret.
Påtroppende generalsekretær, Trond Stenhaug, ble presentert for Speiderstyret og deltok i møtet
fredag.
Partneransvarlig, Asbjørn Hove, deltok i sak 62/7/16/V, 63/7/16/V og 64/7/16/V.

SAKER TIL VEDTAK
SAK 61/7/16/V

PROTOKOLLER OG REFERATER

Protokollen fra Speiderstyrets møte 1. juni 2016 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og offentliggjort 10. juni 2016.
Følgende vedtak ble gjort:
Protokollen fra Speiderstyrets møte 1. juni 2016 godkjennes.
SAK 62/7/16/V
ØKONOMI
[Oppfølging på sak 58/6/16/V]
Speiderstyret fortsatte diskusjonen rundt ulike muligheter for medlemskap fra styremøtet 1. juni 2016.
Styret ser at det er flere mulige typer medlemskap å tilby, men ser også at det ikke er mulig å komme
i mål med alle typer medlemskap på en gang. Styret ønsker derfor å fokusere på en type medlemskap
som kan gagne både Norges speiderforbund og de enkelte speidergrupper, og som kan etableres
relativ raskt. Styret ønsker derfor å introdusere støttemedlemskap.
Støttemedlemskap skal kunne tegnes av både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. Støttemedlemskap er et givermedlemskap, hvor en kan velge å støtte speiderforbundet eller en speidergruppe
med en kontingent – periodisk eller en enkelt gang. Støttemedlemskap skal ikke gi giveren noen plikter, ei heller noen demokratiske rettigheter, mulighet til å inneha verv i speiderforbundet eller noen
form for krav om deltakelse på speiderforbundets aktiviteter og arrangementer. Til gjengjeld skal støttemedlemmer kunne motta informasjon om driften i speiderforbundet, for eksempel gjennom Speideren og andre publikasjoner, forutsatt at de ikke har reservert seg mot dette.
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Det vurderes å være et stort potensial for økte inntekter ved støttemedlemskap. Det finnes ca. 1 million personer i Norge som har vært medlem i Norges speiderforbund. Dette er kanskje den målgruppen som har lavest terskel for å etablere et støttemedlemskap. Det finnes ca. 30.000 foreldre til dagens medlemmer. Mange av de er potensielle kandidater for å tegne støttemedlemskap i speiderforbundet.
Styret noterer seg at forbundskontoret har gjennomført en grundig anbudsrunde blant relevante leverandører av en webløsning for registrering og administrasjon av støttemedlemskap, og stiller seg bak
kontorets anbefaling til løsning.
Styret ønsker å iverksette støttemedlemskap snarest, og vil fortsette å vurdere andre former for medlemskap løpende.
Følgende vedtak ble gjort:
Det vedtas å opprette støttemedlemskap i Norges speiderforbund til gagn for speiderforbundet og de enkelte speidergrupper. Støttemedlemskap skal kunne tegnes
av både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. Støttemedlemskap er et givermedlemskap. Forutsatt at giveren ikke også er ordinært medlem, gir støttemedlemskap ikke giveren noen plikter, ei heller noen demokratiske rettigheter, mulighet til å inneha verv i speiderforbundet eller noen form for krav om deltakelse på
speiderforbundets aktiviteter og arrangementer. Til gjengjeld kan støttemedlemmer motta informasjon om driften i speiderforbundet, for eksempel gjennom Speideren og andre publikasjoner, forutsatt at de ikke har reservert seg mot dette.
Det skal utarbeides retningslinjer for støttemedlemskap som skal godkjennes av
styret, innen ordningen trer i kraft.
Forbundskontoret inngår avtale med valgt leverandør om leveranse av webløsning
for registrering og administrasjon av støttemedlemskap.
Styret godkjenner fremlagte budsjett med en kostnadsramme på inntil 350.000
kroner i 2016.
Styret ønsker at løsningen kan lanseres samtidig som ny hjemmeside.
SAK 63/7/16/V
SAMARBEID MED VITENSENTERFORENINGEN
[Oppfølging på sak 54/5/16/O]
Speiderstyret diskuterte mandat for Nasjonal prosjektgruppe Vitensenter.
Følgende vedtak ble gjort:
Det etableres en «Nasjonal prosjektgruppe Vitensenter» med et eget mandat. Se
vedlegg.
Verv i prosjektgruppen utlyses på www.speiding.no, og prosjektgruppemedlemmer oppnevnes så snart som mulig.
Det avsettes inntil 30.000 kroner i 2016. I tillegg til dette skal prosjektgruppen
søke ekstern økonomisk støtte til utvikling av konseptet og drift av prosjektet.
SAK 64/7/16/V

DELTAKELSE I CAMP VILLMARK 2017

Speiderstyret diskuterte økonomisk ramme for Norges speiderforbunds deltakelse i Camp Villmark 31.
mars – 2. april 2017 på Norges Varemesse på Lillestrøm.
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Norges Varemesse ved messen Camp Villmark kommer til å satse ytterligere på barn, ungdom og
friluftsliv de kommende år. I dette legger de både produkter, tjenester og aktiviteter innen friluftsliv,
rettet mot barn, ungdom og familier. Bakgrunnen for satsingen er tydelige tilbakemeldinger fra publikum, samt deres egen strategi om å løfte Camp Villmark til å bli en messe for friluftlivsinteresserte
mennesker i alle aldre. Dette er også kjernemålgruppen til Norges speiderforbund i forhold til rekruttering av både nye medlemmer og støttemedlemmer.
Norges Varemesse/Camp Villmark ønsker i den forbindelse å knytte til seg samarbeidspartnere som
kan bidra med relevante produkter og aktiviteter for publikum. De mener at Norges speiderforbund og
Camp Villmark vil ha gjensidig nytte av å samarbeide om et aktivitetsområde rettet mot barn og ungdom. Konseptet omtales som «Barnas Camp Villmark».
Barnas Camp Villmark blir en av de viktigste attraksjonene på messen, og Norges Varemesse vil derfor
bruke betydelige ressurser på å markedsføre dette aktivitetstilbudet mot både eksisterende og nye
besøkende. Norges Varemesse ønsker å lage Barnas Camp Villmark i samarbeid med speiderforbundet. Det forventes rundt 25.000 besøkende på messen.
Styret ser potensialet i et samarbeid med Norges Varemesse om Barnas Camp Villmark, og støtter
forbundskontorets plan om å involvere lokale kretser i arbeidet med å etablere og drifte et attraktivt
aktivitetsområde for barn og ungdom.
Følgende vedtak ble gjort:
Det vedtas at forbundskontoret kan inngå avtale med Norges Varemesse om gjennomføring av Barnas Camp Villmark på Camp Villmark 31. mars - 2. april 2017 på
Lillestrøm.
Endelig plan for arrangementet og budsjett utarbeides og fremlegges for styret
senest i januar 2017.
SAK 65/7/16/V

OPPNEVNING

Speiderstyret diskuterte innstillinger til verv i nasjonale utvalg.
Følgende vedtak ble gjort:

Komité speiding
Følgende oppnevnes til Komité speiding fra 1. august 2016 til 31. juli 2018:
Martin Fjeldstad Olaisen fra Follo krets.

Nasjonal prosjektgruppe Vitensenter
Følgende oppnevnes til Nasjonal prosjektgruppe Vitensenter fra 1. august 2016 til
30. september 2017:
Asbjørn Hove fra forbundskontoret, og
Ksenia Sazonova fra forbundskontoret.
Asbjørn Hove oppnevnes som leder av prosjektgruppen.
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SAKER TIL ORIENTERING
SAK 66/7/16/O

ADMINISTRASJONENS RAPPORT

Speiderstyret ble orientert om administrasjonens arbeid i mai og juni 2015.
Følgende vedtak ble gjort:
Administrasjonens rapport for mai og juni 2016 tas til etterretning.

SAKER TIL DISKUSJON
SAK 67/7/16/D
BEREDSKAP I NSF
[Oppfølging på sak 53/5/16/O]
Speiderstyret fortsatte diskusjonen rundt beredskap i Norges speiderforbund.
Speidernes Beredskap jobber med å definere seg selv og sin rolle i organisasjonen for å være i tråd
med speiderforbundets verdigrunnlag.
Styret vil fortsette å følge opp videre arbeid gjennom et tett samarbeid med Speidernes Beredskap.
SAK 68/7/16/D

SPEIDERTINGET 2016

Speiderstyret fortsatte behandling av forslag til lover og saker til Speidertinget 2016, og diskuterte
form og innhold på tinget.
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Vedlegg til Speiderstyrets protokoll fra styrets møte 19.-21. august 2016

Mandat for Nasjonal prosjektgruppe Vitensenter
Mål
 Det etableres samarbeidsavtaler med to-tre vitensentre i første fase (pilot) og gjennomføre inspirerende og engasjerende aktiviteter i samarbeid med vitensentrene, slik at speidergruppene er i
bedre stand til å ta vare på nåværende medlemmer og rekruttere nye medlemmer – spesielt ungdom.
 Det utvikles konsepter for å gi ungdom gode opplevelser og livslang læring gjennom spennende
aktiviteter, positive erfaringer og mestring ute i naturen og i samfunnet.
 Vitensentrene skal oppleve at samarbeidet med Norges speiderforbund er inspirerende og verdifullt.
 Omdømme skal forsterkes og synlighet for speidergruppene skal økes, og antall besøkende til
vitensentrene skal økes.
Rammer
1. Organisering
 Nasjonal prosjektgruppe Vitensenter består av inntil fem medlemmer og ledes av den ansatte
på forbundskontoret som har ansvar for oppfølging av avtalen med Vitensenterforeningen.
 Medlemmer av nasjonal prosjektgruppe Vitensenter oppnevnes av Speiderstyret.
 Lokale/regionale prosjektgrupper består av inntil fem personer
 Lokale/regionale prosjektgrupper bør inneha medlemmer med kompetanse innen prosjektledelse og kompetanseutvikling, samt interesse for naturvitenskap og teknologi.
 Lokale/regionale prosjektgrupper rapporterer til Nasjonal prosjektgruppe Vitensenter.
 Nasjonal prosjektgruppe Vitensenter rapporterer til generalsekretær.

2. Tid
 Nasjonal prosjektgruppe Vitensenter oppnevnes snarest mulig, og er ønsket å være operativ
fra 1. september 2016.
 Nasjonal prosjektgruppe Vitensenter rapporterer til generalsekretær hvert kvartal.
 Nasjonal prosjektgruppe Vitensenter skal levere årlige evalueringsrapport til generalsekretæren senest 1. april hvert år.
3. Metode
Nasjonal prosjektgruppe Vitensenter skal:
 Etablere lokale/regionale prosjektgrupper, to-tre prosjektgrupper i første fase (2016-2017).
 Ta utgangspunkt i Norges speiderforbunds lover, langtidsmål for 2015- 2024, arbeidsplan for
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2017 og 2018, og retningslinjer til speiderforbundet, og offentlig pålagte lover.
Analysere nåværende aktivitetstilbud innen naturvitenskap og teknologi for ungdommer i
speiderforbundet, og sørge for at nye aktiviteter gjøres tilgjengelig i Speiderbasen.
Identifisere nye aktivitetstilbud for ungdommer hos vitensentrene, i første omgang hos de totre vitensentrene som det skal etableres et samarbeid med først (pilotene).
Søke å involvere flest mulige speidergrupper i speiderforbundet, i alle faser i arbeidet, i de regionene der det skal etableres en samarbeidsavtale med et vitensenter.

Nasjonal prosjektgruppe Vitensenter bør:
 Se til andre sammenlignbare samarbeidsprosjekter i andre organisasjoner, f.eks. scout science
i England: https://members.scouts.org.uk/supportresources/4438/science-and-technologyactivity-badge?moduleID=10&cat=9,88,783
Nasjonal prosjektgruppe Vitensenter kan:
 Være representert på aktiviteter og i fora i Norges speiderforbund, hvor gruppa finner det
hensiktsmessig å være til stede.
 Innhente støtte eller uttalelser fra eksterne ressurspersoner.
4. Økonomi
 Det legges til grunn at det avsettes inntil 30.000 kroner i 2016.
 I tillegg søker Nasjonal prosjektgruppe Vitensenter ekstern økonomisk støtte til utvikling av
konseptet og drift av prosjektet.
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