Speiderdemokrati
for
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Introduksjon
Når du skal delta i demokratiske arenaer i
Norges speiderforbund kan det være mye å holde
styr på. Prosjektgruppen for Speider- og
Roverforum 2014 lagde derfor en liten oversikt over
ting som kan være kjekt å vite som representant på
forum. Dette er en utvidet og oppdatert utgave som
også kan brukes på gruppeting, kretsting, korpsting
og Speidertinget. Forklaringene kan i noen tilfeller
være litt forenklede, men vil kunne være til hjelp for
alle som skal delta i speiderdemokratiet.
Håper dette heftet kan komme til nytte!
En håndbok i enkelt speiderdemokrati, utgitt første gang til
Speider- og Roverforum 2014. Forsidefoto: Christopher Dambakk.
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Om Norges speiderforbund
Speidertinget er forbundets øverste myndighet.
Arrangeres hvert andre år med valgte
representanter fra hele landet. Mange av de
viktigste beslutningene i forbundet tas her.
Speiderstyret er valgt av Speidertinget til å lede
forbundet i perioden mellom hvert speiderting.
Speiderstyret tar avgjørelse i alle saker som ikke
andre har fått ansvar for, og i saker som ikke er så
viktige at Speidertinget må bestemme det.
Kretsting er kretsens øverste myndighet. Det
består av kretsstyrets medlemmer og valgte
representanter for gruppene. Kretsstyret velges
av kretstinget og står for den daglige ledelsen av
kretsen.
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Gruppeting er gruppas besluttende organ. Det
består av alle gruppas medlemmer fra 12 år og
oppover, samt representanter for speidere i tropp
som ikke har fylt 12 år.
Korpstinget er korpsets øverste myndighet. Det
består av representanter som velges i tråd med
Norges speiderforbunds lover for valg til
korpstinget. Korpstinget velger korpsstyre og
representanter til Speidertinget.
Komité speiding har ansvaret for speiderprogrammet og ledertreningen. De jobber blant
annet med å følge opp nasjonale arrangementer,
kurs og opplæring i forbundet.
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Forbundskontoret er speiderforbundets ansatte.
Kontoret følger opp og støtter grupper, kretser,
prosjektgrupper, Speiderstyret, komiteer osv. i
deres arbeid. Kontoret jobber også med nettsider,
bladet Speideren, arrangementer, økonomi med
mer.
Speidernes fellesorganisasjon (Spf) er en
sammenslutning av de to speiderforbundene
i Norge, Norges speiderforbund og Norges
KFUK-KFUM-speidere. Forbundets medlemskap i
WAGGGS og WOSM ivaretas gjennom denne
sammenslutningen, og forbundene samarbeider
om flere prosjekter og arrangementer gjennom
Spf, for eksempel NM i speiding.
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Ord og uttrykk
Delegat/representant
Person som er valgt til å representere en gruppe,
krets eller korps på et ting eller forum. På
gruppeting kan alle medlemmer fra og med det
kalenderåret de fyller 12 år stille. I tillegg kan én
representant for hver påbegynte ti betalende
medlemmer blant speidere i tropp under 12 år
stille. Til kretstinget velges gruppeleder og én valgt
representant for hver påbegynte ti betalende
medlemmer i gruppa.
Til Speider- og Roverforum kan hver krets og hvert
korps stille med to valgte representanter.
Til Speidertinget kan hver krets og hvert korps stille
med krets-/korpsleder + valgte representanter
basert på medlemstallet i kretsen/korpset. I tillegg
er Speiderstyret representanter på Speidertinget.
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Konstituering
Rammene rundt møtet, f.eks. valg av tellekorps,
ordstyrere og referenter, forretningsorden.
Forretningsordenen er de reglene som gjelder for
behandling av saker og valg på forum/ting.
Plenum
Når alle representantene er samlet og kan delta i
diskusjonen.
Minglepause
Pause du kan bruke til å bli kjent med de andre
representantene, og utveksle meninger og
erfaringer.
Vedtak
Det som blir besluttet av representantene på møtet.
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Visjon
Visjonen vår er en kort tekst som forteller hvor
Norges speiderforbund ønsker å være i fremtiden.
Langtidsmål
Langtidsmålene er vedtatt av Speidertinget, og er
mål vi ønsker å nå, slik at vi kan oppnå visjonen.
Målene blir justert på hvert speiderting.
Arbeidsplan
En plan for to år av gangen som beskriver tiltak
som skal jobbes med i den kommende perioden.
Disse skal bidra til å nå langtidsmålene og oppnå
visjonen.
Årsmelding og regnskap
En årsmelding inneholder styreberetning (styrets
beskrivelse av siste toårsperiode) og annen
informasjon om forbundet i perioden, og regnskap
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som viser hva pengene har blitt brukt til i perioden.
Speiderstyrets innstilling
På Speidertinget er Speiderstyret forpliktet til å si sin
mening i alle saker. Speiderstyrets innstilling er det
som styret ønsker skal bli vedtatt i hver enkelt sak.
Dissens
Nå en innstilling til vedtak ikke er enstemmig, er
det tatt dissens. Det vil si at en eller flere markerer
at de er uenige i innstillingen.
Orienteringer
Informasjonssaker som tas opp på Ting/forum.
I disse sakene skal det ikke gjøres noe vedtak.
Grunnregler
Grunnreglene sier noe om hva som er det grunnleggende og viktigste ved Norges speiderforbund.
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Endringer i grunnreglene krever 2/3 flertall på to
påfølgende møter i Speidertinget før endringene er
gyldige.
Lover
Norges speiderforbund forteller hvordan grupper,
krets, korps og det nasjonale speiderforbundet skal
organiseres og hvilke regler som gjelder. For
endringer av lovene kreves 2/3 flertall i
Speidertinget.
Retningslinjer
Retningslinjer sier noe om hvordan vi skal håndtere forskjellige situasjoner og områder i Norges
speiderforbund. Eksempler på områder hvor det
er retningslinjer er speiderdrakten og polititattest.
Retningslinjer opprettes og endres av Speiderstyret
med 2/3 flertall med mindre annet er fastsatt i
lovene.
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Møte-, tale- og stemmerett
Møterett betyr at du har rett til å være til stede i
møtesalen. Talerett gir deg i tillegg rett til å ta ordet
i forsamlingen og delta i debatten.
Stemmerett betyr at du også kan avgi stemme ved
valg og avstemninger.
Alle valgte representanter til gruppeting, kretsting,
korpsting og Speider- og Roverforum har møte-,
tale- og stemmerett. Til Speidertinget har alle
representanter for kretser og korps og
Speiderstyret møte-, tale- og stemmerett. I tillegg
har generalsekretær, leder for Komité speiding,
leder for eiendomsstyret og leder for lovutvalget
møte- og talerett.
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Å ta ordet i forsamlingen
Det er to måter å be om ordet på i en debatt: Du kan
be om å holde et innlegg, eller komme med en
replikk til et innlegg. Replikk er en kommentar eller
et spørsmål til et innlegg som nettopp ble holdt.
Innlegg: Rekk opp delegatnummeret med en
finger foran. Normalt kan et innlegg vare i maks tre
minutter.
Replikk: Rekk opp delegatnummer med to fingre
foran. Det tillates vanligvis ikke replikk til replikk.
For å avbryte replikk eller innlegg (ikke ønske å få
ordet likevel): Søk blikkontakt med ordstyrer, hold
opp delegatnummeret og signaliser ved å dra
hånda over halsen. Se alltid til at du blir notert av
ordstyreren når du ønsker ordet (eller avbryte).
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Valg og avstemming (vedtak)
Vedtak på gruppetinget, kretstinget og Speider- og
Roverforum fattes med absolutt flertall.
Speidertinget fatter de fleste vedtak med absolutt
flertall. For endringer i grunnreglene kreves 2/3
flertall av to påfølgende speiderting, og for
lovendringer kreves 2/3 flertall på ett speiderting.
Med absolutt flertall menes mer enn halvparten av
det samlede antall avgitte stemmer (blanke
stemmer telles ikke med). Ved likt antall
stemmer for og mot har forslaget falt. Alle valg
foregår skriftlig når det er mer enn en kandidat på
valg, eller når en av representantene krever det.
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Resolusjoner
Speider- og Roverforum velger medlemmer til
arbeidsgrupper og representanter til Speidertinget.
I tillegg skrives det flere resolusjoner. Forumene
vedtar ikke hva som skal gjøres, men en resolusjon,
som er det forumets representanter har blitt enige
om.
Resolusjonene skal legges fram for Speidertinget,
og kan vise representantene på Speidertinget hva
som er synspunktet til speiderne og roverne. Slik
kan Speider- og Roverforum være med og påvirke
utfallet av sakene som tas opp på Speidertinget.
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Hvordan få en god opplevelse?
For at du skal få en god opplevelse på gruppeting,
krets-/korpsting, forum eller speiderting kan det
være lurt å tenke på følgende punkter:
• Vær godt forberedt! Les gjennom sakspapirer på forhånd og spør noen som har vært
med før hvis du lurer på noe.
• Følg med! Følg med på hva møtelederne sier.
• Spør! Finn en som har litt erfaring og spør
underveis. Ingen spørsmål er dumme.
• Ta ordet! Det kan være litt skummelt å gå
på talerstolen første gang. Få gjerne hjelp av
noen til å planlegge hva du skal si.
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Nyttige adresser og linker
Norges speiderforbund
Besøksadresse:
St. Olavsgate 25, 0166 Oslo
Postadresse:
Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon:
22 99 22 30
E-post:
nsf@speiding.no
Web:
blispeider.no
speiding.no
speidersport.no

