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PROTOKOLL 
 
 
Norges speiderforbund 
 
SPEIDERSTYRETS (SST) MØTE 3. MARS 2018 
 
Til stede: 
Speidersjef May-Britt Roald  
Visespeidersjef Karl-Erik Onstad  
Styremedlem Steinar Klokk  
Styremedlem Tone Ødegaard 
Styremedlem Andy Hyde  
Generalsekretær Knut Harald Ulland 
Leder kommunikasjonsavd. Line Mjøster (sak 17/18 og 18/18) 
 
Forfall: 
 
Styremedlem Mats Brunsvik  
Styremedlem Christina Eide 
 
Møtet ble gjennomført på Scandic Gardermoen. 
 
Referent: Knut Harald Ulland 
 
 
SAKER TIL VEDTAK 

 
 
SAK 12/18 PROTOKOLLER 
 
Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. – 14. januar 2018. 
 
Forslag til vedtak: 
Protokollen fra Speiderstyrets møter 12. - 14. januar 2018 godkjennes. 
 
 
 
Sak 13/18  RAMME FOR BEREDSKAPSARBEIDET I NSF 
 
I praksis har NSF vært uten klare retningslinjer for beredskapsarbeidet siden 2014 da 
beredskapsarbeidet ble tatt ut av Speidernes Fellesorganisasjon. Dette har ført til at vi 
jobber stadig mer fragmentert og usystematisk på ett område med stort potensiale for 
å engasjere Rovere, redde liv og for omdømmebygging og synliggjøring av speiding og 
Speideren.  
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Frivillige i redningstjenesten er organisert under Justisdepartementet og forholder 
seg driftsmessig til politidistriktene. Alle frivillige organisasjoner i redningstjenesten 
samarbeider gjennom egne lokale fora kalt FORF (Frivillige redningsfaglige forum). 
Det er også et nasjonalt FORF som samarbeider med bl.a. nasjonale myndigheter og 
får støtte fra justisdepartement. 
Rovernes beredskapsgrupper er i dag medlem i lokale FORF og NSF er medlem i sen-
tralt FORF (men uten retningslinjer og mandat siden 2014). 
 
Speiderstyret ønsker å få dette arbeid inn i mer ordnede former og vedta «ramme for 
speidernes beredskap i NSF». 
 
Arbeidet med å lage en ramme for beredskapsarbeidet, inkluderer også en plan og 
prosess for implementering i organisasjonen. Dagens beredskapsgrupper må ha en 
dialog med /støttes i overgangsfasen når rammeverk er vedtatt. Vi tar også høyde for 
tidsfrister vedrørende FORF. 
  
Vedtak 
Speiderstyret tar status i arbeidet med å lage en ramme for beredskaps-
arbeidet i NSF til orientering og ber administrasjonen om å komme til-
bake med et endelig forslag til godkjenning. 
 
 
 
Sak 14/18  ORGANISASJONSUTVIKLING SENTRALT 
 
Det vises til tidligere arbeid med organisasjonsutvikling i følgende styresaker i 2017: 
sak 25/17, 32/17, 33/17, 40/17, 44/17. 47/17, 52/17.   
 
Speiderstyret ble invitert til videre debatt om hovedfunnene i rapporten «Fremtidens 
speiderforbund, slik at organisering av nasjonalt nivå svarer av hovedfunn. 
Speiderstyret ønsker også å beskrive formål med nasjonale støtte funksjoner før de 
kategoriseres. Herunder vil vi også se KS sitt mandat/virke definert inn i denne ram-
men. 
Speiderstyret vil presentere saken på KLKS møtet 16 – 18 mars 2018 for høring og til-
bakespill. 
 
Vedtak 
Speiderstyret ber om at forslag til justerte retningslinjer for organisering 
av NSF sentralt videreutvikles i lys av innlegg under debatten i saken. 
Godkjenning av retningslinjene følger som en konsekvens av endret orga-
nisasjonsstruktur. 
 
 
 
Sak 15/18  IC ROLLEN I NSF 
 
I forrige SST-møte (sak 2/18) ble det vedtatt at det skal legges fram forslag til nytt 
mandat for IC-rollen i dette møtet. 
 
Vedtak: 
Saken ble utsatt. 
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Sak 16/18  GS/FK RAPPORT 
 
I forrige styremøte (sak 5/18) ble det vedtatt ett nytt format for GS/FK-rapport. Nytt 
godkjent format er benyttet som ramme for denne GS rapporten. 
 
Vedtak 
GS/FK rapport for januar og februar 2018 tas til orientering. 
 
 
 
Sak 17/18  PROSESS – POLITISK PLATTFORM OG STRATEGI 
 
langtidsmål i perioden 2015 – 2024 er «speidere bidrar konstruktivt i samfunnsde-
batten og oppleves som engasjerte, løsningsorienterte og reflekterte». For å nå dette 
målet er det behov for å strukturere opp det politiske påvirkningsarbeidet til NSF.  
SST har derfor bedt om at det utarbeides et forslag til struktur for NSFs politiske på-
virkningsarbeid innen styremøte 3. mars 2018.  
 
Speiderstyret ønsket at det først ble utarbeidet forslag til struktur og rammeverk for 
så å fylle det med innhold / saker vi ønsker å markere. 
 
Det ble pekt på behovet for at NSF utformer to dokumenter: 
 1. Politisk plattform 
 2. Strategi for politisk påvirkningsarbeid 
 
Den politiske plattformen bør være et dokument som er en tilgjengelig ressurs for 
hele forbundet, og det bør være et mål at dokument jevnlig blir oppdatert. 
 
Mens den politiske plattformen primært behandles hva NSF mener, skal strategien 
for politisk påvirkning ta for seg hvordan. Strategien skal ha en praktisk tilnærming. 
 
Vedtak: 
SST godkjenner vedlagte forslag til prosess og ber administrasjonen å 
komme med et forslag til politisk plattform og strategi som besluttes av 
SST i juni 2018. 
 
 
 
Sak 18/18  KOMMUNIKASJONSSTRATEGI  
 
I sak 7/18 den 13. januar vedtok SST at det skal legges frem et forslag til justert kom-
munikasjonsstrategi innen neste SST-møte den 3. mars 2018.  
Kommunikasjonssjefen inviterte styret til en debatt på forslaget til justert kommuni-
kasjonsstrategi. Styret ble utfordret på kjerneverdiene, formålsparagrafen og speider-
loven. 
 
Vedtak: 
Kommunikasjonssjefen tar med innspillene fra møte i utarbeidelse av 
nytt utkast til kommunikasjonsstrategi. 
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Sak 19/18 FORSLAG TIL JUSTERT MANDAT FOR  

ARBEIDSUTVALGET 
 
I styremøtet 13. januar ba SST om å få et revidert forslag til mandat for AU. (sak 
11/18).  
Speiderstyret ønsket å justere mandatet slik at det fulgte ny praksis. 
 
Vedtak: 
Nytt mandat for AU ble vedtatt. Følger som vedlegg til protokollen. 
 
 
 
Sak 20/18  SPEIDERTINGET 2018 
 
FK har lagd en oversikt over fremdriften med frister fram mot Speidertinget 2018.  
Styret gjennomgikk milepæler, frister, arbeidsoppgaver og forslag til saker. 
 
Vedtak: 
SST følger opp fremdriften på neste styremøte. 
 
 
 
Sak 21/18  KRETSENDRINGER - REPRESENTASJONER 
 
Som en konsekvens av kretsendringer og sammenslåinger vil det kunne påvirke re-
presentasjonsantall. Så som delegater til Speidertinget, antall patruljer til NM. 
 
Speiderstyret ønsker å se nærmere på konsekvenser, og hva som er praksis i andre 
speiderorganisasjoner, samt WOSM og WAGGGS. 
Speiderstyret ønsker å få innspill fra KLKS. 
 
Vedtak: 
Det utarbeides et høringsforslag som legges fram for KLKS møtet 16 – 18 
mars 2018.  
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Norges speiderforbund 
 
 
 
 
 

Mandat for Speiderstyrets arbeidsutvalg (AU) 
 
Sammensetning 
Arbeidsutvalget består av to medlemmer: Speidersjefen og visespeidersjefen. 
 
Myndighet 
Arbeidsutvalget kan fatte beslutninger innenfor følgende saker: 

• Saker delegert av Speiderstyret. 

• Oppnevning av medlemmer av komiteer og utvalg som skal løse oppgaver eller gjøre 
utredninger i henhold til vedtak i Speiderstyret. 

• Saker som vedrører §§ 5-1-10, 5-1-11 og 5-1-12 i Norges speiderforbunds lover. 

• Saker som haster, og som ikke kan vente til neste styremøte. 

• Saker der generalsekretæren trenger innspill eller råd, som det ikke er naturlig å fore-
legge hele Speiderstyret til behandling. 

• Økonomiske beslutninger som ligger innenfor budsjett og prinsippvedtak i Speider-
styret eller på Speidertinget. 

 
Arbeidsutvalget kan etter eget ønske forberede saker til Speiderstyret. 
 
Sakslister og protokoller 
Styremedlemmene kan melde inn saker til behandling i Arbeidsutvalget. Sakene skal være 
speidersjefen eller generalsekretær i hende senest fredagen uken før saken skal behandles i 
Arbeidsutvalget. 
 
Det føres protokoll fra Arbeidsutvalgets møter. Protokoll godkjennes av Arbeidsutvalget og 
sendes Speiderstyrets medlemmer til orientering. 
 
Arbeidsutvalget bør innledningsvis orientere om sitt arbeid / vedtak på styremøtene. 
 
Arbeidsutvalgets møter har Speiderstyrets godkjenning dersom det ikke reises innvendinger 
på styremøtene. 
 
 

Vedtatt av Speiderstyret 13. desember 2014 
       Endret av Speiderstyret 3. mars 2018 

 


