
Speidernes fellesorganisasjon  
Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo 
 
Besøksadresse: St. Olavsgt. 25 
 
Telefon: 22 99 22 30 / E-post: nsf@speiding.no 
 
 

Protokoll fra styremøte i Speidernes 
fellesorganisasjon (Spf) 29. mars 2020  
 
 
Tid og sted: Saksebehandlingen foregikk per e-post 
  
Deltakere: Styreleder og speidersjef Håvard Djupvik 

Styremedlem og visespeidersjef Birgitte Schiøll Heneide 
Styremedlem og viselandssjef Thor Andreas Moe Slinning  
Styremedlem Ane Nørstebø Laache  
Styremedlem Erik Ettner Sanne  
IC WOSM Eirik Ulltang Birkeland  
 

Forfall: Nestleder og landssjef Gunvor Meling  
 
Referent: Generalsekretær Knut Harald Ulland 
 
Forklaringer: Saker til vedtak (V)  

Saker til orientering (O)  
Saker til diskusjon (D)  

 

Saksliste 

 
Sak 09/20/V Avlyse NM i speiding 2020 
Den opprinnelige planen, før Covid-19, var å avvikle NM i speiding i Bergen 6 - 7 juni. Vedtaket i 
Spf-styret den 16. mars 2020 vedr. NM i speiding ble “Sekretariatet bes undersøke mulighet for å 
gjennomføre NM en helg i oktober, og komme tilbake til Spf-styret med et forslag til Spf-styremøtet 
den 15. april” 
 
Beslutningen har vært kommunisert til kretser og grupper i begge forbund. I kjølvannet av dette har 
det kommet en rekke spørsmål fra gruppene og kretsenes vedr. planlegging av høsten 2020. Det 
vil være utfordrende å gjennomføre kvalifiseringene på en god måte, og et NM i oktober vil også 
kollidere med høstferie og andre arrangementer i organisasjonene. Prosjektgruppens anbefaling 
var også å avlyse fremfor å flytte arrangementet. For å skape nødvendig ro og forutsigbarhet rundt 
det uavklarte spørsmålet om NM i speiding i okt. 2020 ble saken fremmet som en 
hastesak/e-postvedtak. 
 
Vedtak 
NM i speiding i 2020 avlyses. Administrasjonen bes om å lage en plan i samarbeid med 
prosjektgruppen for evaluering av NM i speiding for hvordan revisjonsarbeidet best kan fortsette. 
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