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Norges speiderforbund 
 
 
PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) MØTE 25. 
AUGUST 2017 
 
 
Til stede: 
Speidersjef   May-Britt Roald 
Visespeidersjef Karl-Erik Onstad 
 
Referent:  
GS   Knut Harald Ulland 
 
SAKER TIL VEDTAK 
 

SAK 8/1/17/V            ENDRING AV STYRESAMMENSETNINGEN I STOREBRANDS 

SPEIDERGUTTFOND 

Saken dreier seg om å oppnevne styremedlemmer i fondet/stiftelsen.  

 
Vedtak: Speiderstyrets arbeidsutvalg velger følgende til nytt styre i Storebrands 
speiderguttfond: 
 
- Styreformann og kontaktperson Brede Udahl 
- Styremedlem Bodil Tærud Day 
- Varamedlem Birgit Torsæter 
 
 
SAKER TIL DISKUSJON (D)/ORIENTERING (O) 
 

SAK 9/1/17/D PLANLEGGING SST MØTE 8 – 10. Sept. 2017 
 
I denne saken presenterte GS forslag til saksliste for møtet, følgende momenter ble spilt inn 
på sakslisten og i de forskjellige sakene: 
  
SAKSLISTE 
Legg til to saker:  

- hva skjer i WOSM og WAGGS?  
Tone tar WAGGS, GS ber Håvard Otto om å komme og informere fra WOSMs 
verdenskonferanse i Baku. 

- styret evaluerer seg selv 
skjema og prosedyre som har blitt benyttet tidligere sendes styremedlemmene innen 
28/8. 

 
SAK 40/17/O SPEIDERBASEN 
Analysen/faktagrunnlaget som presenteres i saken bør legges til grunn for videreutviklingen. 
Hva er nytteverdien av Speiderbasen i dag? Hva er kvalitet på innholdet? I hvilken retning 
bør innholdet i Speiderbasen videreutvikles? Bør det være mer ferdigutviklede 
program/opplegg gruppelederne bare kan benytte? Husk å ta med Speidersport som en 
partner/innspillfunksjon i videreutviklingen.  
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SAK 41/17/O GS RAPPORT 
GS informerte om at SST allerede har godkjent/bedt om videreutvikling av formatet 
da formatet/rapporten har vært identisk i manga år med informasjon på veldig 
forskjellige nivåer. Informasjonen bør skreddersys med tanke på SST. Det har ikke 
vært tid til å utvikle ett helhetlig nytt format derfor blir rapporten til SST 8 – 10/9 
være ad-hoc med info. fra noen områder som personalsituasjonen, medlemsutvikling 
og økonomi. Nytt format bør utformes i lys av kravene til årsmelding – slik at disse 
rapportene kan forenkle arbeidet med årsmeldingen. 
 
 
Sak 42/17/O REKRUTTERINGSPLAN «DET STORE 

SPEIDERLØFTET» 
Viktig at vi jobber videre på en måte som gjør at flest mulig grupper tar Speider Venn 
i bruk. 
 
SAK 43/17/D       NY KRETSMODELL/ORGANISASJONSUTVIKLING 
Enighet om analyse og spørsmål som bør diskuteres i SST slik det er lagt fram i 
saken. Når det gjelder kretsmodellen er det bra om vi kan planlegge å besøke 
korpsstyrene for å få innspill til hvordan korpsene kan best passe inn i en fremtidig 
kretsmodell. GS lager ett konkret forslag/opplegg for å gjennomføre en slik runde.   
Det er også ønskelig at GS i SST-møtet presenterer konkrete eksempler på 
«Kompleks organisasjonsstruktur og manglende evne til å prioritere» og eksempler 
på hva som kan være «Forbedringspotensiale i forvaltningen av frivilliges 
engasjement»? 
 
SAK 44/17/D PROGRAM KL/KS, 27 – 29/10/17  
Programmet ser lovende ut – fint med rød tråd.  
 
Noen punkter: 

- fint om vertskapet får en plass i programmet til å presentere seg selv. 
- lag en «teaser» (dyreparken/foredragsholder og send til kretslederne for å få 

flest mulig til å komme. GS følger opp.  
- Spør Nils Christian Apeland om han kan bidra ift «veksttema» 
- Komite Speiding må gis en mulighet til å presentere hva de syns er viktig. GS 

tar kontakt med KS-leder.  
- GS følger opp kretsansatt for å lande div. praktiske detaljer/logistikk ifm 

programmet. Karl Erik støtter opp/kvalitetssikrer underveis.    
 


