Norges speiderforbund

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE
17. APRIL 2020
Til stede:
speidersjef Håvard Djupvik
visespeidersjef Birgitte (Birdy) Heneide
styremedlem Eirik Ulltang Birkeland
styremedlem Peer-Johan Ødegaard
styremedlem Silje Kroken
styremedlem Ole Christian Wigestrand
styremedlem Ane Nørstebø Laache
varamedlem Henrik Moum Grimstad
Komite speiding-leder Andreas Eikrem Bjørndalen
generalsekretær Knut Harald Ulland
Ingrid Stene Kvist fra forbundskontoret (referent)
Møtet ble gjennomført på Google Hangouts Meet.
SAK 37/4/20 PROTOKOLLER
Protokoll fra Speiderstyrets møte 6.–8. mars og 22. mars 2020 er godkjent.
SAK 38/4/20 RUNDEN RUNDT BORDET/ORIENTERINGER
Speiderstyret orienterte hverandre om hva som hadde skjedd siden sist møte og om
styremøtet i Speidernes fellesorganisasjon.
Speiderstyret ble orientert om planene for kommunikasjon de neste par månedene og
om forbundskontorets oppgaver og ansvarsfordeling.
SAK 39/4/20 KVARTALSRAPPORT FRA FK
Forbundskontoret rapporterer på status for arbeidet med punktene i arbeidsplanen
og medlemstall, kommunikasjonsarbeid og økonomi.
Vedtak:
Speiderstyret ble orientert om arbeidet ved forbundskontoret første kvartal 2020. Det
er rom for omprioritering av de strategiske midlene. Generalsekretær bes om å
forberede en sak om dette til neste speiderstyremøte.

SAK 40/4/20 KORONAKRISA – STATUS TRE OPPDRAG
Speiderstyret ble orientert om status for arbeidet med de tre oppdragene styret
beskrev i forrige møte.
SAK 41/4/20 KORONAKRISA – OPPDATERTE KJØREREGLER
12. mars ble det besluttet å avlyse alle nasjonale arrangement til og med 30. april.
Forbundet oppfordret også alle grupper, kretser og korps til å avlyse alle
speideraktiviteter som innebar fysiske møter til og med 30. april. Speiderstyret
diskuterte oppdaterte kjøreregler for speideraktiviteter og arrangementer i regi av
NSF.
Vedtak:
Nasjonale arrangementer i regi av Norges speiderforbund som var planlagt i sommer,
dvs. ut juli måned, gjennomføres ikke. Komite speiding/forbundskontoret i samråd
med arrangør ser på om arrangementene eventuelt settes opp på et senere tidspunkt
eller utgår i 2020.
Myndighetenes nasjonale råd og anbefalinger og lokale bestemmelser legges til grunn
for hvordan speideraktiviteten i speidergruppene gjennomføres.
Norges speiderforbunds forståelse av myndighetenes føringer per 17. april 2020 er at
speidergruppene kan gjennomføre utendørs aktiviteter med inntil fem deltakere.
Hovedregelen er at man skal ha god hånd- og hostehygiene, unngå nærkontakt og
holde minst to meters avstand.

SAK 42/4/20 SPEIDERTINGET 2020
Speiderstyret diskuterte kort to utfordringer knyttet til Speidertinget 2020. Saken tas
opp igjen på neste styremøte.
SAK 43/4/20 KORPSAVTALENE
Forholdet mellom korpsene og forbundet er regulert i korpsavtalene. Disse avtalene
er gamle og har behov for oppdatering til praksis. Nye korpsavtaler må godkjennes av
Speidertinget.
Vedtak:
Speiderstyret ber generalsekretær gå i dialog med korpsene om nye avtaler.

SAK 44/4/20/V KL-KS VÅREN 2021
Krets- og korpsledersamlingen våren 2020 skulle vært avholdt på Sørmarka
konferansehotell helgen 17.–19. april 2020. Den fysiske samlingen ble avlyst grunnet
koronakrisa, og digitalt KL-KS ble gjennomført 18. april. Sørmarka har gitt oss
mulighet til å flytte bestillingen til neste vår uten å betale no show-gebyr for i vår.
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Vedtak:
NSF avholder krets- og korpsledersamling på Sørmarka konferansehotell i mars
2021.

SAK 45/4/20 FORDELING AV OVERSKUDD FRA WSJ 2019
Overskuddet etter World Scout Jamboree 2019 fordeles på de to norske
speiderforbundene. Norges speiderforbunds andel er på i overkant av 1,3 millioner
kroner.
Vedtak:
NSF tilbakebetaler 3000 kroner til hver NSF-deltaker på verdensjamboreen i USA i
2019.

SAK 46/4/20 OPPNEVNINGER
Det ble ikke gjort noen oppnevninger. Det er nødvendig å justere på oppnevninger
som er gjort tidligere, siden en del arrangementer blir utsatt og avlyst.
Vedtak:
● WAGGGS’ verdenskonferanse gjennomføres ikke sommeren 2020.
Oppnevningen av delegater til konferansen oppheves. Det oppnevnes nye
delegater før konferansen skal gjennomføres neste år.
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