
Norges speiderforbund 
 

 

PROTOKOLL  

SPEIDERSTYRETS MØTE 22. MARS 2019 

 

 

Til stede:  

Håvard Djupvik, Birgitte (Birdy) Heneide, Eirik Ulltang Birkeland, Peer-Johan Ødegaard, 

Silje Kroken, Ole Christian Wigestrand, Ane Nørstebø Laache, Henrik Moum Grimstad,  

Knut Harald Ulland, Ksenia Sazonova (under sak 30, 32, 33, 35 og 36), Erling Husby (under 

sak 30 og 33) og Ingrid Stene Kvist (referent). 

 

 

SAK 24/2/19 PROTOKOLLER 

Protokoll fra Speiderstyrets møte 1.–3. februar 2019. 

 

Vedtak: 

Protokollen fra Speiderstyrets møte 1.–3. februar ble godkjent. 

Framtidige protokoller blir godkjent og lagt ut i løpet av to uker etter speiderstyremøtet. 

 

 

Sak 25/2/19 RAPPORTERING/ SKJEDD SIDEN SIST 

Styret orienterte hverandre om hva de hadde gjort siden sist.  

Styret loggfører oppfølgingssaker. 

 

 

Sak 26/2/19 TIDSPUNKT FOR SPEIDERTINGET 2020 

 

Vedtak: 

Neste speiderting holdes på høsten 2020. Nøyaktig dato vedtas på neste speiderstyremøte. 

 

 

Sak 27/2/19 POLITISK PLATTFORM 

Speiderstyret ble orientert om forslaget til politisk plattform og ga noen innspill både til 

konkretisering av temaer og saker vi som organisasjon skal eller kan engasjere oss i og til 

videre arbeid med saken.  

 

 

Sak 29/19 PROSJEKTMETODIKK I NSF (presentasjon) 

Generalsekretær Knut Harald Ulland orienterte om NSFs nye prosjektguide og hvordan 

forbundet jobber med prosjekter, om organisering og metode. 

 

 

Sak 30/19 GRUPPE- OG KRETSUTVIKLING 2019–2020 

Speiderstyret ble orientert om bakgrunn, organisering og status for gruppe- og 

kretsutviklingsprosjektet. 

 

Vedtak: 

Det lyses ut et års engasjement på forbundskontoret.  

Forbundskontoret bes utforme en plan med budsjett for bruken av strategiske midler til dette 

prosjektet. 
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Sak 31/19 ROVERARBEIDET I NSF 

Saken utsettes til neste speiderstyremøte. 

 

 

Sak 32/19 RETNINGSLINJER VEDR. TRYGGE MØTEPLASSER 

Ksenia Sazonova fra forbundskontoret orienterte om arbeidet med retningslinjer knyttet til 

trygge møteplasser. Det ble orientert om forbundskontorets rutiner ved mottak av varsler og 

om arbeid med justering av Retningslinjer vedrørende suspensjon og eksklusjon. 

 

Vedtak: 

Nye Retningslinjer for håndtering av varsler og kritikkverdige forhold ble vedtatt. Nye  

Retningslinjer for håndtering av vold, overgrep og trakassering ble vedtatt og erstatter 

Retningslinjer vedrørende grenseoverskridende seksuell atferd, trakassering og vold. 

 

 

Sak 33/19 BEREDSKAPSPLANLEGGING I NSF 

Erling Husby fra forbundskontoret orienterte om beredskap i NSF. Speiderstyret diskuterte 

planene. Planene justeres/presiseres etter innspill i møtet. 

 

 

Sak 34/19 KL-KS HØST 2019 

Saken ble utsatt til neste speiderstyremøte. 

 

 

Sak 35/19 SPRÅKMERKER 

På speiderstyremøtet 7.–9. desember 2018 vedtok Speiderstyret innføring av 

språkmerker. Hensikten med språkmerkene er at de skal vise hvilke språk 

medlemmet snakker. Merkene kan brukes av både speidere og ledere. 

 

Vedtak: 

Språkmerker plasseres over høyre lomme på speiderskjorten. 

 

 

Sak 36/19 REGLEMENT FOR SPEIDERDRAKT 

Styret har arbeidet med å finne kandidater til en arbeidsgruppe som skal gå gjennom NSFs 

draktreglement og foreslå endringer og oppdateringer. Speiderstyrets arbeidsutvalg (AU) 

behandler mandat og oppnevninger og orienterer styret om framdriften. 

 

 

Sak 37/19 OPPNEVNINGER 

 

Vedtak: 

● Stian B. Tveit ble oppnevnt som NSFs kandidat til styret i Frivillige Organisasjoners 

Redningsfaglige Forum (FORF) for en toårsperiode. 

Følgende personer ble oppnevnt til etatsledere og medlemmer av leirkomiteen for perioden 

22.3.2019 til 31.3.2022: 

● Jonas Nielsen Myhren ble oppnevnt som roveretatsleder. 

● Lars Øivind Andresen ble oppnevnt til etatsleder for transport og logistikk. 

● Cato Bjerkeli ble oppnevnt til etatsleder for teknisk og drift. 

● Anne Margrethe Langhus ble oppnevnt til etatsleder for forsyning. 
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