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1 Konstituering 

1.1 Valg av ordstyrere 

Prosjektgruppens innstilling: 

Mari Engen og Turil R. Bakstad 

 

1.2 Valg av referenter 

Prosjektgruppens innstilling: 

Andreas Røste og en valgt representant  

1.3 Godkjenning av representantene 

Se vedlagt liste over valgte representanter for kretser og korps til Speiderforum 2018. 

 

Prosjektgruppens innstilling: 

Representantene til Speiderforum 2018 godkjennes. 

1.4 Valg av tellekorps 

Tellekorps presenteres i møtet. 

1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sakspapirer ble sendt på e-post til alle påmeldte representanter og observatører 5. oktober. 

Prosjektgruppens innstilling: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

1.6 Godkjenning av forretningsorden 

Forretningsorden for Speiderforum 2018 

 

Speiderforum er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter som har møtt. 

Observatører har talerett. 

 

1. Hvis det gjøres endringer i innmeldte representanter, må dette gjøres før åpningen av 

Speiderforum. Endringer må gjøres skriftlig. 

 

Må en representant forlate Speiderforum, kan en ny representant som oppfyller 

betingelsene gå inn i vedkommendes plass. Ved en slik endring skal skriftlig beskjed 

leveres til ordstyrerne. Speiderforum skal avgjøre om representanten godkjennes. 

Endring av representant kan bare skje en gang for hver krets/korps. 

2. Protokoll føres av valgte referenter. Den undertegnes av ordstyrerne, 

møtereferentene og de to valgte representantene. 

3. Ingen representanter har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak 

av forslagsstilleren. 

4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid. 



 

 

Side 4 av 12 

Ordstyrerne har rett til å foreslå forkorting av taletiden og foreslå strek. 

5. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrerne, undertegnet med representantens 

navn og representantnummer. Nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt. 

Åpenbare trykkfeil kan rettes i forslag før avstemming. 

6. Vedtak krever normalt alminnelig flertall, det vil si mer enn halvparten av avgitte 

stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. Alle valg foregår skriftlig når mer enn én 

kandidat eller minst én representant krever det. Kandidater er alle som er oppført på 

valgkomiteens liste over dem som har sagt seg villige til å motta valg. For å bli valgt, 

skal en kandidat ha mer enn halvparten av avgitte stemmer. Om nødvendig 

gjennomføres valg i flere omganger. Hvis ingen kandidater har fått mer enn 

halvparten av stemmene, går den med færrest stemmer ut før neste valgomgang. Ved 

stemmelikhet foretas omvalg. Hvis flere personer skal velges til samme verv, kan 

inntil to kandidater, som er oppført på mer enn halvparten av stemmesedlene, velges 

i hver valgomgang. Hver representant kan da føre opp inntil to kandidater på 

stemmeseddelen. Blanke stemmer telles ikke med. 

7. Alle forslag og de vedtak som er gjort føres inn i protokollen, med antall avgitte 

stemmer for og mot. Ved valg føres antall stemmer i protokollen. Navn og 

representantnummer på alle representanter som har hatt ordet under de forskjellige 

sakene føres også inn i protokollen. 

8. En elektronisk versjon av protokollen sendes etter Speiderforum til dem som deltok i 

møtet. 

9. Speiderforums forretningsorden godkjennes ved åpning av hvert Speiderforum, og 

gjelder inntil forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste 

Speiderforum. 

 

Prosjektgruppens innstilling: 

Forretningsorden godkjennes. 

1.7 Valg av to representanter til å underskrive protokollen 

Prosjektgruppens innstilling: 

Emil Vinje Natland (11) og Bertine Jensen (47). 

1.8 Valg av valgkomité 

Prosjektgruppens innstilling: 

Forslag til valgkomité presenteres i møtet. 

1.9 Valg av redaksjonskomité 

Prosjektgruppens innstilling: 

Forslag til redaksjonskomité presenteres i møtet. 
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2 Diskusjonssaker 

2.1 Ungt lederskap 

Hva er ungt lederskap? Hvordan kan vi få unge til å ønske å ta lederkurs, peffkurs, emnekurs 

for så å ta på seg verv i gruppe, krets, korps og etter hvert på nasjonalt nivå? Mulighetene for 

å ta kurs er mange i Norges speiderforbund. Hva skal til for å gjøre disse synlige og attraktive 

for unge? 

 

 

3 Saker som skal behandles på Speidertinget 

3.1 Grunnreglene Speiderløftet (sak 5.1.2 på Speidertinget) 

 

Endring av § 1-7, foreslått av Speiderstyret.  

 

Forslaget ble vedtatt av Speidertinget i 2016.  

 

Forslaget er til andregangsbehandling på Speidertinget i 2018.  

 

I sak 5.1.1 er ordlyden på speiderløftet foreslått flyttet til ny § 1-3.  

 

 

Nåværende ordlyd i § 1-7: 

§ 1-7 Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet, 

som lyder:  

 

Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven. 

 

eller  

 

Eg lovar etter beste evne å vere open for Gud, hjelpe andre og leva etter speidarlova.  

 

Forslag til ny ordlyd:  

«Speiderløftet lyder: Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve 

etter speiderloven.  

 

eller  

 

Eg lovar etter beste evne å søkje mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speidarlova.»  
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Forslagstillers begrunnelse:  

Speidertinget 2014 vedtok i sak 7.2 å sette ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag 

som reviderer grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Etter to høringsrunder satt 

arbeidsgruppen igjen med tre forslag til nytt speiderløfte. Dette er ett av dem.  

 

Speiderstyret vektlegger at speiderløftet kan inkludere alle og at det bygger tydelig opp under 

Norges speiderforbunds formål. Å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt 

ansvar i samfunnet krever refleksjon rundt hva det vil si å være menneske i samfunnet. Å 

søke sitt livssyn innebærer å utvikle sin oppfatning av hvordan man får kunnskap om verden, 

hvordan man bør leve, av menneskeverd og oppfatninger av hva som er riktig og galt, godt og 

ondt. Livssyn dekker på denne måten både religiøse og sekulære aspekter ved menneskets 

søken etter mening med livet. Ved dette forslaget til ny § 1-3 knyttes speiderløftet dermed 

tydelig til forbundets formål.  

 

Et speiderløfte med tre deler har lang tradisjon i NSF, og knyttes ofte mot symbolikken i 

speiderhilsenen. Dette forslaget dekker både den åndelige dimensjonen, god tørn og 

omtanke for andre, og levereglene som speiderloven beskriver.  

 

 

Lovutvalgets uttalelse: 

Lovutvalget har ingen merknad til forslaget.  

 

 

Speiderstyrets innstilling:  

Forslaget vedtas.  

 

 

 

Endring av § 1-7, foreslått av Frelsesarmeens speidere og Frikirkens speiderkorps. 

Forslaget er til førstegangsbehandling.  

 

Nåværende ordlyd i § 1-7: 

 § 1-7 Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet, 

som lyder:  

 

Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven.  
 

eller  
 

Eg lovar etter beste evne å vere open for Gud, hjelpe andre og leva etter speidarlova.  

 

 

Forslag til ny ordlyd:  

«Speiderløftet lyder: Jeg lover etter beste evne å søke min tro, hjelpe andre og leve etter 

speiderloven.  
 

eller  
 

Eg lovar etter beste evne å søkje mi tru, hjelpe andre og leve etter speidarlova.»  
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Forslagsstillers begrunnelse: 

Det er viktig at speiderarbeidet er åpent for alle, og at eksisterende og nye medlemmer føler 

seg inkludert.  

Både «tro» og «livssyn» kan defineres på flere måter, og begrepene er i stor grad 

overlappende. En vesentlig del av forskjellen ligger i konnotasjonene, (assosiasjonene vi får).  

 

Det kan argumenteres for at begge disse begrepene kan omfatte alle typer tro og livssyn, 

både religiøse og ikke-religiøse, men i dagligtale blir begrepet «livssyn» primært brukt om 

ikke-religiøse livssyn.  

 

Ut i fra grunnregelpatruljens arbeid mener vi det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om 

færre speidere føler seg ekskludert av en formulering med «livssyn» enn «tro».  

 

Forut for Speidertinget 2016 jobbet grunnregelpatruljen med å vurdere ulike endringer i 

grunnreglene, inkludert endringer i speiderløftet. Av de mange endringene er det etter vår 

mening speiderløftet som er det viktigste punktet.  

 

Slik vi ser det, gjorde grunnregelpatruljen et grundig og godt arbeid med en vanskelig sak, 

der de utvilsomt har møtt mange sterke meninger og følelser. Det er ikke lett å finne 

formuleringer som alle blir fornøyd med.  

 

Etter å ha jobbet grundig med dette og hatt høringer, konkluderte grunnregelpatruljen med 

at «å søke sin tro» var den mest samlende formuleringen for organisasjonen. Bestillingen 

grunnregelpatruljen hadde fått fra Speiderstyret var å bli enige. Det klarte de, og en samlet 

grunnregelpatrulje gikk inn for denne formuleringen.  

 

Denne formuleringen harmonerer også godt med den første paragrafen i speiderloven: En 

speider søker sin tro og respekterer andres.  

 

Vi i Frelsesarmeens Speidere ble overrasket over at Speiderstyret deretter innstilte på noe 

annet enn grunnregelpatruljens innstilling.  

 

Vi tror at grunnregelpatruljens innstilling vil fungere mer samlende for organisasjonen. Vi 

tror at flere av NSFs medlemmer vil føle seg utenfor med en formulering om «livssyn», enn 

med en formulering om «tro». Vi mener også at en formulering med tro vil harmonere bedre 

med speiderloven og foreslår derfor at NSF bruker grunnregelpatruljens forslag til 

speiderløfte.  

 

Speiderstyrets kommentarer:  

Speiderstyret vektlegger at forslaget til speiderløfte hvor ordet livssyn er brukt, kan inkludere 

alle og at det bygger tydelig opp under Norges speiderforbunds formål. Å utvikle mennesker 

til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet, krever refleksjon rundt hva det vil si å 

være menneske i samfunnet. Å søke sitt livssyn innebærer å utvikle sin oppfatning av 

hvordan man får kunnskap om verden, hvordan man bør leve, av menneskeverd og 

oppfatninger av hva som er riktig og galt, godt og ondt. Begrepet livssyn dekker på denne 

måten både religiøse og sekulære aspekter ved menneskets søken etter mening med livet. 

Begrepet tro defineres i de fleste sammenhenger snevrere enn livssyn. Tro defineres i 

hovedsak som religiøs overbevisning.  
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Speideren skal være en arena hvor speidere kan utveksle meninger og sammenlikne egne 

overbevisninger og refleksjoner med andres. For å være i stand til å møte speiderne med 

åpenhet og forståelse og hjelpe dem med å reflektere rundt viktige verdier og 

livssynsspørsmål, er det viktig nettopp ikke å snevre inn refleksjonsrommet med et begrep 

som er knyttet tett til en religiøs livsanskuelse.  

 

Lovutvalgets uttalelse:  

Lovutvalget har ingen lovtekniske merknader til forslaget.  

 

Speiderstyrets innstilling:  

Forslaget vedtas ikke. 

 

 

3.2 Organisasjon krets (sak 5.2.1 på Speidertinget) 

Forslag til endringer av §§ 2-3-2 og 2-3-7, begge forslag fra Sør-Trøndelag krets. 

 

 

Endring av § 2-3-2, foreslått av Sør-Trøndelag krets.  

 

Nåværende ordlyd i § 2-3-2, 3. avsnitt:  

Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det 

kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller 

yngre, mister gruppen disse stemmene på kretstinget. 

 

 Forslag til ny ordlyd:  

«Minst ½ av gruppens valgte representanter skal være 25 år eller yngre ved utgangen av 

det kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år 

eller yngre, mister gruppen disse stemmene på kretstinget.»  

 

Forslagsstillers begrunnelse: 

Dette begrunner vi med at vi er en barne- og ungdomsorganisasjon, og ønsker en jevnere 

aldersfordeling. Noe som øker demokratiet og reell påvirkningskraft fra speidere og rovere.  

 

Viser også til henstilling til Speiderstyret om samme tema på Speidertinget i 2016.  

 

Speiderstyrets kommentarer: 

Speideren er et sted for personlig utvikling og opplæring i å ta ansvar. Når vi jobber med 

barn og unge, må dette gjøres gjennom flere utviklingstrinn, fra gruppe til nasjonalt nivå. 

Kretsen er tenkt som vår arena for barn og unge som for første gang skal ta steget utenfor 

gruppa. Kretsen er med dette en treningsarena, og det er viktig at vi sørger for at barn og 

unge får bruke denne arenaen i sin utvikling. Vi synes derfor det er viktig at barn og unge er 

representert på kretstinget.  

 

Samtidig må vi huske at speideren er en organisasjon med medlemmer i alle aldersgrupper, 

og at kretstinget skal være et demokratisk møte for våre medlemmer. Det betyr at alle 

medlemmer må ha mulighet til å få delta i et kretsting og si sin mening om kretsens 

utvikling.  
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Vi støtter forslaget om å øke ungdomsandelen til minst halvparten av gruppens valgte 

representanter.  

 

Lovutvalgets uttalelse: 

Lovutvalget har ingen merknader til forslaget.  

 

Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas.  

 

 

Endring av § 2-3-7, foreslått av Sør-Trøndelag krets.  

 

Nåværende ordlyd i § 2-3-7, 1. avsnitt:  

Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder og to til fem styremedlemmer. Kretstinget 

avgjør hvordan styret skal organiseres, og om det skal velges varamedlemmer.  

 

Forslag til ny ordlyd:  

«Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder og to til fem styremedlemmer. Minst 1/3 

av kretsstyret sine medlemmer skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det 

kalenderåret valget er. Kretstinget avgjør hvordan styret skal organiseres, og om det skal 

velges varamedlemmer.»  

 

Forslagsstillers begrunnelse:  

Dette begrunner vi med at vi er en barne- og ungdomsorganisasjon, og ønsker en jevnere 

aldersfordeling. Noe som øker demokratiet og reell påvirkningskraft fra speidere og rovere.  

 

Speiderstyrets kommentarer:  

Å inneha tillitsvervs som styremedlem i en krets innebærer et personlig, juridisk ansvar for 

kretsens økonomi. I kretser med ansatte innehar man også arbeidsgiveransvaret for den 

ansatte. Styrearbeid innebærer derfor mye ansvar og bør utøves av personer med nødvendig 

kunnskap og forståelse av rollen.  

 

Speiderstyret mener derfor det er viktigere å finne rette personer til kretsstyrevervet, enn å 

stille krav til kandidatenes profiler, som man gjør i dette forslaget. Speiderstyret forstår 

intensjonen med forslaget. Vi vil også å jobbe for at flere unge ønsker tillitsverv i kretsen og 

på nasjonalt nivå. Vi mener imidlertid at dette heller bør oppnås gjennom å gi bedre 

opplæring, innsikt og kursing knyttet til denne typen arbeid, enn ved å kvotere inn unge i 

kretsstyrene. 

 

Å skape en organisasjon der barn og unge er kompetente og villige til å sitte i førersetet for 

organisasjonens utvikling, er et langsiktig arbeid, men absolutt et av Norges speiderforbunds 

mål. Vi ser allerede en god utvikling med at stadig flere kretsstyrer har unge medlemmer, og 

vi snakker ofte med unge som synes arbeidet er gøy og givende, og voksne medlemmer som 

skryter av de unges bidrag.  

 

Vi er på god vei, og tror at den foreslåtte arbeidsplanens satsingsområde knyttet til ungt 

lederskap vil være med på å drive denne utviklingen videre, uten at vi behøver å kvotere inn 

unge.  
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Lovutvalgets uttalelse:  

Lovutvalget slutter seg til Speiderstyrets betraktninger, første avsnitt. En videre konsekvens 

av forslaget er at dersom ingen under 25 er villig til å stille, vil en stå uten et lovlig valgt 

kretsstyre. For å unngå en slik situasjon, kan personer under 25 føle seg presset til å påta seg 

et ansvar de ikke føler seg klare for. Lovutvalget har ellers ingen lovtekniske merknader til 

forslaget.  

 

Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas ikke. 

 

 

3.3 Arbeidsplan 2019-2020 

Speiderstyret presenterer forslag til arbeidsplan som beskriver nasjonale tiltak. Det er 

Speiderstyret, Komité speiding, forbundskontoret og andre komiteer, nettverk, utvalg og 

prosjektgrupper som skal iverksette tiltakene. Arbeidsplanen konkretiserer hvordan vi skal 

jobbe for å oppfylle visjonen og langtidsmålene i den neste toårsperioden.  

 

Det vil være behov for ytterligere tiltak og satsinger for at vi skal nå langtidsmålene, og 

Arbeidsplan 2019–2020 beskriver de neste trinnene. Speiderstyret har tatt høyde for de 

foreslåtte tiltakene i forslaget til budsjett, slik at de kan gjennomføres i perioden. Omfanget 

av enkelte tiltak vil være avhengige av ekstern økonomisk støtte fra myndigheter eller andre. 

 

Arbeidsplanen er det viktigste styringsverktøyet for Speidertinget og Speiderstyret. Den 

legger rammen for utviklingen av Norges speiderforbund i perioden. Færre punkter skal 

bidra til tydeligere prioritering og økt gjennomføringskraft (ref. analysen i rapporten 

Fremtidens speiderforbund). 

 

Skal vi oppfylle strategien, må alle organisasjonsledd trekke i samme retning. Egne 

arbeidsplaner bør utarbeides i alle speidergrupper, kretser og korps, tilpasset de lokale 

styrker og utfordringer. 

 

Basert på erfaringer fra tidligere arbeidsplaner, tilbakemeldinger fra kretser og korps, 

komiteer/utvalg, innspill fra administrasjonen og egne diskusjoner i Speiderstyret, foreslår 

Speiderstyret tiltak innenfor fem utviklingsområder som støtter opp under de tre 

visjonsmålene Speidere vil ut, Patruljen tar ansvar og Speiding når flere: 

● Gruppe- og kretsutvikling 

● Ungt lederskap 

● Trygge og inkluderende møteplasser 

● Synlighet 

● Landsleir 2021 

 

Speiderstyret inviterer Speidertinget til å komme med forslag til tillegg eller endringer i 

arbeidsplanen. Speiderstyret anbefaler at Speidertinget gir Speiderstyret fullmakt til å gjøre 

nødvendige justeringer og prioriteringer i arbeidsplanen i tiden fram til neste speiderting, ut 

fra tilgjengelige ressurser. 
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Forslag: 

 

Arbeidsplan 2019-2020 

Gruppe- og kretsutvikling 

Vi vil aktivt legge til rette for at nasjonale ressurspersoner kan bistå grupper og kretser 

innenfor temaer som lederrekruttering, ungt lederskap, kommunikasjon, speiderprogram, 

vekst og administrasjon.  

 Gjennom et eget prosjekt hvor det kan planlegges nøye, langsiktig og målrettet, vil vi 

sikre kvalitet, læring og gjennomføringskraft for bruken av midlene. Vi vil også sørge for at 

de nasjonale ressurspersonene blir godt ivaretatt. Dette handler både om rekruttering og 

opplæring, og om å sikre motivasjon og overskudd hos ressurspersonene over tid. En 

forventning til resultatet av denne satsingen er både flere medlemmer og at medlemmene 

blir hos oss lengre.  

 Vi vil styrke speiderprogramkompetansen i speidergruppene gjennom opplæring, 

aktivitetsopplegg og temaår/prosjektmerke.  

 

Ungt lederskap 

Vi ønsker å gi patruljeførere og ledere påfyll, høyere kompetanse og bedre muligheter til å 

dele erfaringer ved å gjennomføre nasjonale patruljeførersamlinger i 2019 (pilot) og 2020 

(fullskala). Dette skal bidra til at vi beholder flere medlemmer i overgang mellom enhetene 

og til økt bruk av patruljesystemet i alle aldersgrupper. Patruljeførersamlingen skal også 

bidra til at flere grupper bruker patruljesystemet inn mot landsleir 2021.  

 Vi vil utvikle ungt lederskap gjennom å ta vare på og videreføre blant annet Oppdrag: 

Førerpatruljen og satsingen Patruljen i samfunnet.  

 Erfaringer fra arbeidet med ungt lederskap og samfunnsansvar i kontingenten til 

verdensjamboreen i USA i 2019 skal brukes videre i organisasjonen. 

 

Trygge og inkluderende møteplasser 

Vi vil fortsette arbeidet med å utvikle trygge og inkluderende møteplasser for alle i Norges 

speiderforbund. Opplæringen settes i system på alle nivåer (grupper, kretser, ledertrenere). 

 Det skal utarbeides sjekklister og beredskapsplaner for nasjonale og internasjonale 

arrangementer. Det lages e-kurs for å nå ulike målgrupper. 

 

Synlighet 

I Visjon 2024 står det: «I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen 

for barn og unge som vil ut i naturen og i verden.» For å oppnå dette må vi jobbe på flere 

arenaer, også med synlighet.  

 Vi har behov for å være enda mer bevisste på hvordan vi kommuniserer hva det vil si 

å være speider i Norges speiderforbund. Dette gjelder på både nasjonalt og lokalt nivå. Vi 

skal jobbe med synlighet for å nå enda bredere ut til ulike målgrupper, slik at vi blir oppfattet 

som en attraktiv organisasjon. Vi ønsker å ta en plass i folks bevissthet! 

 Vi vil nå både egne medlemmer, potensielle speidere og deres foreldre, 

beslutningstakere og opinionsdannere. Dette innebærer blant annet en mer spisset 

kommunikasjonsstrategi som også omfatter en speiderpolitisk plattform. Vi vil utvikle og ta i 

bruk nye måter å aktivisere medlemmene våre på, samtidig som disse måtene gjør oss mer 

synlige for viktige eksterne målgrupper. Dette forutsetter mer fokus på og ressurser til å nå 
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ut i eksterne kanaler. I tillegg vil vi fortsatt videreutvikle våre egne kanaler, for eksempel 

nettsider og medlemsblad. 

 

Landsleir 2021 

Landsleir er Norges speiderforbunds viktigste og største arrangement, og avgjørende for 

rekruttering og for å holde på motivasjonen til speidere og ledere. Vi vil prioritere arbeidet 

med Landsleir 2021 i perioden, slik at landsleiren engasjerer hele landet og styrker visjonen: 

Speidere vil ut, Patruljen tar ansvar og Speiding når flere. 

 

 

Speiderstyrets innstilling: 

Speidertinget vedtar Arbeidsplan 2019-2020 for nasjonalt nivå. Speidertinget oppfordrer 

kretser, korps og speidergrupper til å utarbeide egne arbeidsplaner som støtter opp om 

Visjon 2024 og Langtidsmål 2015-2024. Speiderstyret får fullmakt til å justere og prioritere 

tiltak i arbeidsplanen etter tilgjengelige økonomiske og menneskelige ressurser. 

 

 

4 Åpent forum

Her kan dere ta opp saker dere ønsker Speiderstyret skal jobbe videre med. Redaksjonskomiteen 

vil også utarbeide henstillinger på bakgrunn av diskusjonene på forum. Det stemmes over om 

henstillinger skal tas med videre til Speidertinget. 

 

 

5 Valg 

5.1 Valg av prosjektgruppe for Speiderforum 2020 

 

Kandidatene presenteres av valgkomitéen. 

 

5.2 Valg av delegater til Speidertinget 2018 

 

Kandidatene presenteres av valgkomitéen. 

 


