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SAKSLISTE FOR STYREMØTET
SAKER TIL VEDTAK
SAK 59/18
PROTOKOLLER
Protokoll fra Speiderstyrets møte 25. september 2018.
Vedtak
Protokollen fra Speiderstyrets møte 25. september godkjennes.
Sak 60/18/V
ENDRET TIDSPUNKT FOR SPEIDERTINGET 2020
Saken har vært diskutert i SST, senest på Speidertinget 2016 ble saken lagt frem og
stemt over. I utgangspunktet er det SST som kan og bør bestemme tidspunkt - dette
er ikke regulert som en del av grunnreglene/lovene til NSF.
Vedtak
Generalsekretær utreder fordeler og ulemper ved å flytte Speidertinget til våren. Det
vektlegges rapporteringsperiode, administrative besparelser og Speiderstyrets
effektivitet. Saken behandles og besluttes av Speiderstyret i løpet av våren 2019.
Sak 61/18/V

OPPDATERTE RETNINGSLINJER “TRYGGE OG
INKLUDERENDE MØTEPLASSER”
Bevisstgjøringen de siste årene knyttet til omfang av seksuelle overgrep og
trakassering har ført til endrede holdninger i mange miljøer og hos enkeltpersoner. I
NSF har vi en rekke retningslinjer som berører dette tema. Mange sammenlignbare
organisasjoner er inne i prosesser hvor retningslinjene justeres og oppdateres for i
større grad være tilpasset økt fokus på grenseoverskridende adferd, særlig gjelder
dette barne- og ungdomsorganisasjoner.
Vi har allerede jobbet en periode med blant annet “Retningslinjer vedrørende
grenseoverskridende seksuell adferd, trakassering og vold”. Det er et behov for å se
dette i sammenheng. Speidernes fellesorganisasjon har nylig oppdatert sine
retningslinjer, disse må også vektlegges i arbeidet.

Vedtak
Generalsekretær etablerer en prosjektgruppe som skal gjennomgå retningslinjene
som støtter opp under ambisjonen om «Trygge og inkluderende møteplasser» i NSF.
● Retningslinjer vedrørende suspensjon og eksklusjon av medlemmer fra
Norges speiderforbund
● Retningslinjer vedrørende politiattest
● Retningslinjer vedrørende grenseoverskridende seksuell adferd, trakassering
og vold
● Retningslinjer vedrørende anmeldelse av et medlem eller en ansatt i Norges
speiderforbund
● Retningslinjer vedrørende konflikthåndtering
Saken behandles i Speiderstyret våren 2019.
Sak 62/18 RETNINGSLINJER SPEIDERNES FELLESORG.
KM-speiderne og NSF har jobbet sammen for å få på plass felles retningslinjer vedr.
“Retningslinjer for forebygging, beredskap og håndtering av grenseoverskridende
adferd og overgrep i Spf-sammenheng”. Se sak 29/18 i vedlagte sakspapir fra Spfstyremøte 31.10.18.
Vedtak
SST godkjenner vedlagte “Retningslinjer for forebygging, beredskap og håndtering av
grenseoverskridende adferd og overgrep i Spf-sammenheng.”
Sak 63/18 LANDSLEIRSTED 2021
Den oppnevnte ressursgruppa har ferdigstilt sakspapiret “landsleirsted 2021”.
Kandidatene og vurderingen av de ulike kandidatene ble presentert. Saken ble delt ut
i møtet.
Vedtak
Stedet for landsleir 2021 blir den nye kommunen Indre Østfold, jordene ved
Korsgård i Askim.

