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Norges speiderforbund 
 

 

 

Organisering av sentrale NSF 

 

Nedenfor beskrives oppgaver, for de forskjellige funksjonene i sentrale NSF.  

Funksjonene i denne forbindelse er:  

 

● Speiderstyret  

● Forbundskontoret  

● Nettverk 

● Utvalg 

● Sentrale prosjekter  

 

 

Speiderstyret 

Oppgave i henhold til Norges speiderforbunds lover, med vekt på strategi og 

rammer/hensikt for nye oppgaver. Ledelse av hele organisasjonen. Se styreinstruks 

og speiderstyrets seks særtrekk. 

 

 

GS/forbundskontoret 

Forbundskontoret koordinerer og ivaretar forbundets daglige virksomhet, og ledes av 

generalsekretæren. Hovedoppgavene er fastsatt av Speiderstyret. 

GS/forbundskontoret skal følge opp alle nettverk og utvalg innenfor det mandat som 

er gitt av SST. 

 

 

Nettverk 

Et nettverk i NSF oppstår ved at medlemmer med felles faglige interesser tar initiativ 

for å dele erfaringer, få påfyll av motivasjon og bidra til at NSF som organisasjon 

forsterker sin innsats innenfor nettverkets virkeområde.  

 

Pr. april 2018 har vi følgende nasjonale nettverk:  

 

- nettverk for sjøspeiding 

- nettverk for beredskap 

- nettverk for friluftsliv 

- nettverk for radiospeiding 

- kommunikasjonsnettverket 

- roversambandet 
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Felles for alle nettverkene: 

Formål, organisering og økonomi for hvert enkelt nettverk gis i egne mandater som 

godkjennes av Speiderstyret. 

 

- Skal ha en ledelse eller styre, minimum to personer. Anbefalt oppnevningstid 2 

år.  

- Ledelsen/styret foreslås/verves blant egne medlemmer, og oppnevnes formelt 

av  Speiderstyret. 

- Nettverk består av individuelle medlemmer/grupper 

- Alle nettverk forholder seg til rutiner for administrasjon, personopplysninger, 

sikkerhet og beredskap gitt av Norges speiderforbund. 

 

 

Utvalg 

NSF har behov for  forskjellige og faste organisatoriske støttefunksjoner. Disse 

støttefunksjonene kalles utvalg og utvikles fortløpende i lys av organisasjonens behov. 

Pr. april 2018 har vi følgende utvalg: utvalg for speiderprogram og lederutvikling 

(tidligere KS), lovutvalget, internasjonalt utvalg, klagenemda og eiendomsutvalget 

 

Felles for alle utvalgene: 

 

● løse oppgaver innenfor et definert tema/område. Formål, rolle og organisering 

gis i egne mandater. Mandatene godkjennes av Speiderstyret. 

● et utvalg består av en ledelse/styre og begrenset antall medlemmer 

● leder og medlemmer av utvalget oppnevnes av Speiderstyret og 

oppnevningsperiode gis i mandatet 

● utvalgene forholder seg til rutiner for administrasjon, personopplysninger, 

sikkerhet og beredskap gitt av Norges speiderforbund. 

 

Sentrale prosjekter 

Sentrale prosjekter er prosjekter hvor SST er oppdragsgiver og GS/FK er 

oppdragstaker og rapporterer til SST i lys av oppdraget. I noen tilfeller kan/bør 

oppdragstaker være en frivillig (eks. landsleir). Sentrale prosjekter skal bidra til 

strategisk utvikling av NSF innenfor rammen satt av Arbeidsplan for NSF, godkjent 

av Speidertinget. Sentrale prosjekter skal driftes med strategiske midler.  

 

(hvordan Sentrale prosjekter skal forstås og styres mer presist må vi på FK komme 

tilbake til etter sluttført samarbeid og kompetanseutvikling i regi av Prosjektforum - i 

løpet av mai 2018).  
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