PROTOKOLL
Norges speiderforbund
SPEIDERSTYRETS MØTE 8. – 10. September 2017
Til stede:
Speidersjef May-Britt Roald
Visespeidersjef Karl-Erik Onstad
Styremedlem Mats Brunsvik
Styremedlem Steinar Klokk
Styremedlem Tone Ødegaard
Styremedlem Andy Hyde
Styremedlem Christina Eide
Generalsekretær Knut Harald Ulland
Forfall:
Møtet ble gjennomført på Leikvinjar Resort.
Referent: Knut Harald Ulland
Håvard Laache Otto deltok i møtet for å orientere om WOSM verdenskonferansen i
Baku i august 2017. Tone Ødegård orienterte om status/planer WAGGS med fokus på
verdenskonferansen i India i september 2017.
Karen Johanne Strømstad kom på besøk lørdag 9. september for å informere og diskutere Speidersport relevante tema med SST.
Dokumenter legges ut på Teamwork.
SAKER TIL VEDTAK
SAK 39/17/V

PROTOKOLL

Følgende dokumenter foreligger:
•

Protokoll fra Speiderstyrets møte 10. juni 2017.

Vedtak
Protokoll fra Speiderstyrets møte 10. juni 2017 godkjennes.
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SAKER TIL ORIENTERING
SAK 40/17/O
ORGANISASJONSUTVIKLING – KRETS(MODELL)
I SST-sak 32/17 den 10. juni ble det vedtatt at… «Det nedsettes en arbeidsgruppe ledet av GS som skal utarbeide et utkast til ny kretsmodell med tilhørende organisering, oppgaver og ressurser til neste SST-møte 6. sept. 2017.». Se dokument 40/17.
I denne saken ble SST informert om fremdrift i arbeidet.
Speiderstyret diskuterte og ga innspill til det videre arbeid i regi av prosjektet «ny
kretsmodell».
SAK 41/17/O
SPEIDERBASEN
I forrige styremøte i juni 2017 ba speiderstyret GS lage en sak som utreder «status
bruk av speiderbasen i dag» og planer for videreutvikling fremover. Se dokument
41/17.
Speiderstyret tok saken om Status bruk av Speiderbasen til orientering.
SAK 42/17/O

GS RAPPORT

I denne saken ble Speiderstyret orientert om administrasjonens arbeid i juli og august 2017. Se dokument 42/17.
Speiderstyret kommenterte at det er et mål og videreutvikle rapporten slik at den
bedre kan kobles til strategiske mål og overordnede analyser/informasjon som er relevant for SST.
I neste styremøte den 17. – 18. nov. ønsker SST at GS lager en egen sak på budsjett
2018. Denne saken skal også fremheve forslag til disponering av strategiske midler
2018 (vedtatt av Speidertinget).
SAKER TIL DISKUSJON
SAK 43/17/D

STYRET EVALUERER SEG SELV

Alle styremedlemmer hadde fylt ut styreevalueringsskjema i forkant. Resultatene fra
spørreundersøkelsen ble delt ut. Felles analyse og vei fremover ble klargjort.
SAK 44/17/D

ORGANISASJONSUTVIKLING - SENTRALT

I denne saken diskuterte Speiderstyret videre arbeid i lys av Speidertinget 2016 sitt
vedtak: Speiderstyret prioriterer å arbeide videre med funnene i rapporten (Fremtidens Speiderforbund) fra arbeidsgruppe organisasjonsstruktur. Se dokument
44/17.
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Speiderstyret diskuterte saken og fremhevet at det er ønskelig å jobbe videre med
spørsmålene identifisert i sakspapiret.
SAK 45/17/D

PROGRAM KL/KS, 27 – 29/10/17

I møtet presenterte GS forslag til program. Se dokument 45/17.
Speiderstyret hadde noen kommentarer og innspill til programmet. GS følger opp.
EVENTUELLT
Neste landsleier (2021)
For å styrke prosessen som skal identifisere sted for neste landsleier presenterte Karl
Erik ett konsept inspirert av danskene. Det ble enighet om at GS konkretiserer konseptet gjennom å lage en plan for hvordan en slik prosess kan gjennomføres i praksis.
Konseptet presenteres i KL/KS 27 – 29. okt. 2017.
Oppfølging av vedtak i verdenskonferansene
Som en del av diskusjonen innledningsvis (info. fra WAGGGS og WOSM) ble det
foreslått å styrke koblingen til NSF gjennom å foreslå vedtak/saker som bør følges
opp av NSF. GS lager en egen sak på dette til neste styremøte i november 2017.
Det bør utredes fordeler og evt. ulemper ved å la NSF sine kvinnelige medlemmer bli
medlemmer i både WAGGGS og WOSM.
Arrangere en Olave Baden Powell Society (OB-PS) samling i Norge
Norge har blitt forespurt av OB-PS i London om å organisere et OB-PS treff i Norge
om 2-3 år. Vanligvis er det 2-300 deltakere på disse samlingene. OB-PS medlemmer
i Norge er interessert i å arrangere treffet, som vil kunne by på inspirasjon, PR for
speidersaken i Norge og involvering av kjente norske personligheter. Det vil også gi
norske speidere en mulighet til å «vise seg frem» for internasjonale medlemmer. Dette krever at Spf påtar seg rollen som arrangør. Før det sendes en endelig søknad krever dette vedtak i Spf-styret.
Vedtak
Speiderstyret støtter Spf sitt vedtak om å gi tilslutning til at de norske medlemmene
av OB-PS står som vertskap for neste OB-PS arrangement i Norge i 2020.
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