PROTOKOLL
Norges speiderforbund
SPEIDERSTYRETS (SST) MØTE 12. – 14. JANUAR 2018
Til stede:
Speidersjef May-Britt Roald
Visespeidersjef Karl-Erik Onstad
Styremedlem Steinar Klokk
Styremedlem Tone Ødegaard
Styremedlem Andy Hyde
Styremedlem Christina Eide
Styremedlem Mats Brunsvik (deltok ikke på sak 1, 5 og 11)
Generalsekretær Knut Harald Ulland
Forfall:
Møtet ble gjennomført på Forbundskontoret i Oslo.
Referent: Knut Harald Ulland
SAKER TIL VEDTAK
SAK 1/1/18
PROTOKOLLER
Protokoll fra Speiderstyrets møte 17.-19. november 2017.
Vedtak:
Protokoll fra Speiderstyrets møte 17.-19. november 2017 ble godkjent.
Sak 2/1/18
INTERNATIONAL COORDINATOR (IC) ROLLEN I NSF
I STT-møtet 17 november vedtok SST å utrede hva som skal være ICenes rolle i NSF
og hvordan denne rollen best kan støttes av forbundskontoret.
Innspill:
Strukturering av det internasjonale arbeidet ses i sammenheng med SSTs tidligere
vedtak om at NSF ønsker mer prosjektbasert arbeid. Målet er at det internasjonale arbeidet i større grad henger sammen med øvrige satsninger i forbundet. Formålet/arbeidet til internasjonalt utvalg bør sees på.
Forslag til vedtak
GS legger fram nytt forslag til mandat for IC på neste møte.
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Sak 3/1/18
EVALUERING LANDSLEIER 2017
Det har vært et omfattende arbeid i kjølvannet av landsleieren 2017 for å evaluere hva
vi bør lære og bygge videre på. Evalueringen er oppsummert i egen rapport. Leirsjef
Peer Johan og viseleirsjef Kurt og kommunikasjonssjef Birgitte Heneide presenterte
rapport med anbefalinger til arbeidet med neste landsleir.
Vedtak:
Rapporten fra NSF landsleir Nord 2017 ble tatt til orientering. Speiderstyret takker
landsleirkomiteen med stab for at Nord 2017 ble en flott leir med mange gode speideropplevelser.
Sak 4/1/18
ORGANISERING AV SPEIDERNES BEREDSKAP
I mange år har det eksistert retningslinjer for Rovernes Beredskapsarbeid. Arbeidet
med å revidere disse retningslinjene har pågått over tid. I SST-møtet 18. november
ble et forslag til hvordan Speidernes Beredskapsarbeid best kan organiseres inn i NSF
sentralt presentert. Ett utvalg har arbeidet med å foreslå oppdaterte retningslinjer.
Vedtak
Saken ble ikke behandlet. Det legges opp til en STT-behandling av saken når utredningen og sak fra GS foreligger.
Sak 5/1/18
FORMAT FOR GS-RAPPORTERING 2018
I flere av styremøtene har SST etterlyst ett format på denne rapporten som gir bedre
rom for analyser og kobler arbeidet i administrasjonen bedre opp mot arbeidsplan
vedtatt av speidertinget. Denne saken inneholder forslag til format på dette.
Forslag til vedtak:
SST ber om at det utarbeides en medlemsanalyserapport til SST-møtet 8 – 9 juni
2018.
SST ber om at skissert format for GS-rapport benyttes fra og med SST-møte 3 mars.
Sak 6/1/18

STRUKTURERING AV NSFs POLITISKE
PÅVIRKNINGSARBEID
Et langtidsmål i perioden 2015 – 2024 er «speidere bidrar konstruktivt i samfunnsdebatten og oppleves som engasjerte, løsningsorienterte og reflekterte». For å nå
dette målet er det behov for å strukturere det politiske påvirkningsarbeidet til NSF.
Denne saken foreslår en prosess som skal definere en struktur.
Forslag til vedtak:
SST ber om at det utarbeides et forslag til struktur for NSFs politiske påvirkningsarbeid innen neste styremøte 3. mars 2018.
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Sak 7/1/18
KOMMUNIKASJONSSTRATEGI
Norges speiderforbund har i dag et dokument «Kommunikasjonsstrategi», utarbeidet
i 2012, sist revidert november 2016, og forankret i strategi for 2015–2024. Denne saken foreslår prosess for hvordan spisse strategien ytterligere.
Innspill:
- Trenger å bli flinkere til å fortelle hvem vi er. Hvilken fortelling skal vi alle
bruke? For eksempel når vi skal representere NSF på forskjellige arenaer.
- Målet er at alle ledere skal kunne fortelle hva speiding er/betyr for barn og
ungdom.
Forslag til vedtak:
SST ber om at det utarbeides et forslag til justert kommunikasjonsstrategi innen
neste SST-møte 3. mars 2018.
Sak 8/1/18
GJENNOMGANG AV LEDERTRENING OG PROGRAM
Informasjon om struktur, innhold og oppbygging av dagens ledertrening og speiderprogram i NSF (ved Martin Olaisen, Komite Speiding).
Forslag til vedtak:
Informasjonen om ledertrening og program ble tatt til etterretning.
Sak 9/1/18
OPPFØLGING AV KRETSENE – VÅR 2018
SST har arbeidet med organisasjonsutvikling sentralt høsten 2017. Ett viktig tiltak i
denne sammenheng er å binde organisasjonen bedre sammen gjennom å planlegge
enda bedre møtepunkter og innhold i møter mellom SST-medlemmer og krets.
I denne saken skal det planlegges fordeling ansvar/roller, budskap og plan vår 2018.
Innspill:
-

holdninger som må endres knyttet til stjeling av flagg/bannere må jobbes med
inn mot neste landsleier – målet er at denne ukulturen stoppes. Dette adresseres av alle SST-medlemmer i møte med kretsene.
informere om prosess inn mot kommunene for å finne hovedpartner og sted
for neste landsleier
budskapet fra styremedlemmene bør være det samme inn mot alle grupperinger/organisasjonsledd (sjøspeidere/ledertrenere)
bør representasjonen på tinget gjøres om på? Diskusjon med kretsene.

Forslag til vedtak:
SST ønsker å følge opp kretsene våren 2018 i tråd med rammene i saksfremlegget, i
tillegg kommer punktene i innspillene. GS lager forslag til ramme for presentasjon på
disse tema.
Sak om forbedret demokratisk system på Speidertinget utvikles av arbeidsgruppe i
forkant av KL/KS-møtet i mars 2018.
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Sak 10/1/18 RETNINGLINJER GRENSEOVERSKRIDENDE SEKSUELL
ADFERD, TRAKASSEING OG VOLD
SST har vedtatt retningslinjer for å håndtere grenseoverskridende seksuell adferd,
vold og trakassering. Det vises til vedtakssak 96/13/16 hvor ressursgruppa som skal
støtte GS i disse sakene ble avviklet.
Forslag til vedtak:
SST hadde en gjennomgang gjeldende retningslinjer for grenseoverskridende seksuell, vold og trakassering.
GS vurderer retningslinjene og foreslår justeringer dersom det er behov.
Sak 11/1/18
VEDTATTE RAMMER
Informasjon om vedtatt «styreinstruks», «mandat for speiderstyrets arbeidsutvalg»
og dokumenter «organisering av det sentrale NSF» er vedlagt. Hensikten med saken
er å informere styret om disse styringsdokumentene for å sikre felles forståelse. Dokumentene bør oppdateres i lys av arbeidet «organisasjonsutvikling sentralt».
Innspill:
- AU bør bestå av to medlemmer, speidersjef og visespeidersjef
- trenger ikke sende AU-sakene til alle styremedlemmer i forkant
- AU bør innlede om arbeidet/vedtak i AU i styremøtene
Forslag til vedtak:
SST ble orientert om vedtatte styringsdokumenter.
Basert på innspill fra SST i møte - GS legger frem forslag, i lys av innspillene, til justert mandat for AU i neste styremøte.

Side 4 av 4

