Norges speiderforbund
PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE
25.–27. SEPTEMBER 2020
Møtet ble gjennomført på forbundskontoret og på Google Hangouts Meet.
Til stede:
speidersjef Håvard Djupvik
visespeidersjef Birgitte (Birdy) Heneide
styremedlem Eirik Ulltang Birkeland
styremedlem Silje Kroken
styremedlem Peer-Johan Ødegaard
styremedlem Ole Christian Wigestrand
styremedlem Ane Nørstebø Laache
varamedlem Henrik Moum Grimstad
Fra Komite speiding deltok:
KS-leder Andreas Eikrem Bjørndalen (i sak 91, sak 92, i deler av sak 94, sak 95 og sak 100)
Arnt Øvreness (i sak 91, sak 92, i deler av sak 94, sak 95 og sak 100)
Martin Olaisen (i sak 91, sak 92, i deler av sak 94, sak 95 og sak 100)
Ingeborg Kolstad (i sak 91, sak 92, i deler av sak 94, sak 95 og sak 100)
Anders Nordby (i sak 91 og sak 100)
Leder av valgkomiteen Hanne Mette Lundberg deltok i deler av sak 94.
Ordstyrer til Speidertinget 2020 Karen Johanne Strømstad deltok i deler av sak 94.
Fra forbundskontoret deltok:
generalsekretær Knut Harald Ulland
Ingrid Stene Kvist (referent)
Lykke Juhler (i sak 91, sak 92, i deler av sak 94, sak 95, sak 100).

SAKER
SAK 89/9/20 PROTOKOLLER
Protokoll fra Speiderstyrets møte 21.–23. august 2020 er godkjent.

SAK 90/9/20 RUNDEN RUNDT BORDET
Speiderstyret orienterte hverandre om hva som har skjedd siden siste møte. Orientering fra
Speidernes fellesorganisasjon og internasjonal speiding.

SAK 91/9/20 ORIENTERINGER
Speiderstyret ble orientert om og diskuterte kommunikasjonsplaner framover, kommende webinarer
og tematreff og status for bruken av strategiske midler.

SAK 92/9/20 PROSJEKT SPEIDERSOMMER 2021
Speiderstyret fikk en orientering fra Harald Schytz om tanker for leirsommeren 2021. Det opprettes
en prosjektgruppe som skal jobbe med et tilbud som både skal bidra til fellesskap i organisasjonen og
gi støtte til alle landets sommerleirer sommeren 2021.

SAK 93/9/20 MEDLEMSKAP I VERDENSORGANISASJONENE
Speiderstyret diskuterte medlemskap i verdensorganisasjonene med hensyn til om det er
hensiktsmessig og/eller aktuelt å melde jentene i Norges speiderforbund inn i WOSM (i tillegg til i
WAGGGS).

SAK 94/9/20 SPEIDERTINGET 2020
Speiderstyret arbeidet med forberedelser til Speidertinget.
Ordstyrer Karen Johanne Strømstad møtte Speiderstyret til en samtale om gjennomføring av
Speidertinget, om sakene og rammene.
Valgkomiteens leder Hanne Mette Lundberg orienterte Speiderstyret om kandidater som stiller til
valg til Speiderstyret og valgkomiteens innstilling.

SAK 95/9/20 SPEIDER- OG ROVERFORUM 2020
Speiderstyret arbeidet med forberedelser til Speider- og Roverforum, gjennomgang av sakene og
hvem som støtter arrangementet.

SAK 96/9/20 STYRESEMINAR FOR SST ETTER SPEIDERTINGET
Speiderstyret arbeidet med form og innhold på styreseminaret for det nye Speiderstyret som blir
valgt på Speidertinget 2020. Styreseminaret gjennomføres 27.–29. november 2020.

SAK 97/9/20 MIDLER TIL DRIFT / FRIE MIDLER
Speiderstyret ble orientert om forbundskontorets arbeid med å skaffe frie midler og prosjektmidler.

SAK 98/9/20 ROYALTYAVTALE MED SPEIDER-SPORT
Speiderstyret behandlet forslag til ny royaltyavtale med Speider-sport AS. Det er behov for en ny
avtale i kjølvannet av at Speider-sport AS også håndterer salget for andre aktører enn Norges
speiderforbund.
Vedtak:
Speiderstyret godkjenner ny avtale med Speider-Sport AS om salgsrettighet og markedsføring i NSFs
markedsføringskanaler. Speiderstyret ber generalsekretær om å sluttføre avtalen.

SAK 99/9/20 FRIVILLIGHETSBAROMETERET
Speiderstyret fikk en orientering om frivillighetsbarometeret og hva undersøkelsen ga av svar på
spørsmålene om Norges speiderforbund.
Vedtak:
Speiderstyret ønsker at NSF er med i undersøkelsen hvert år.
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SAK 100/9/20 UNGFRITID.NO FOR REKRUTTERING
Speiderstyret fikk en orientering om Ung Fritid. Ungfritid.no er et verktøy for rekruttering av barn og
unge som utvikles av Frivillighet Norge i høst. Ungfritid.no tilbyr speidergrupper, kretser og korps å
registrere seg og presentere sin aktivitet, slik at barn og unge enkelt kan finne nye fritidsaktiviteter
de kan delta på i frivillige organisasjoner.
Vedtak:
Norges speiderforbund ønsker å delta i prosjektet Ung Fritid og tilrettelegge for at grupper, kretser
og korps kan bruke verktøyet.

SAK 101/9/20 OPPNEVNINGER
Speiderstyret så på behov for ressurspersoner.
Vedtak:
● Øystein Bøhler oppnevnes til leder/kontaktperson av Nettverk for friluftsliv til 30. september
2022.
● Harald Schytz oppnevnes til prosjektleder for leirsommer 2021 til 31.12.2021.
● Martine Firing oppnevnes som nestleder i prosjektgruppa for leirsommer 2021 til 31.12.2021.
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