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PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 6. MAI 2020 
 
 
Til stede: 
speidersjef Håvard Djupvik 
visespeidersjef Birgitte (Birdy) Heneide  
styremedlem Eirik Ulltang Birkeland 
styremedlem Silje Kroken 
styremedlem Ole Christian Wigestrand 
styremedlem Ane Nørstebø Laache 
varamedlem Henrik Moum Grimstad  
 
generalsekretær Knut Harald Ulland 
Ingrid Stene Kvist fra forbundskontoret (referent) 
 
Forfall: styremedlem Peer-Johan Ødegaard  
 
Møtet ble gjennomført på Google Hangouts Meet.  
 
 
SAKER 

SAK 47/5/20  PROTOKOLLER 

Protokoll fra Speiderstyrets møte 17. april 2020 er godkjent. 
 

SAK 48/5/20  RUNDEN RUNDT BORDET/ORIENTERINGER 

- Speiderstyret orientere hverandre om hva som har skjedd siden siste møte.  
- Orientering om vedtak gjort i AU 
- Orientering fra Spf 
- Orientering fra IC-ene 
- Andre orienteringer 

 

SAK 49/5/20 RAPPORT FRA LANDSLEIRKOMITEEN 

Ihht. avtalen skal leirsjef rapportere skriftlig på status til SST hvert tertial. Leirsjef Andy Hyde 
gjennomgikk de viktigste punktene fra rapporten og svarte på spørsmål fra Speiderstyret. 
Styret tok rapporten til orientering.  
 

SAK 50/5/20 SPEIDERTINGET 

Speiderstyret arbeidet med forberedelser til Speidertinget 2020. 
 

  

 



 

 

SAK 51/5/20 ARBEIDSPLAN 2021–2022 

Speiderstyret har fullført et forslag til arbeidsplan for 2021-2022 etter innspill fra Komite 
speiding, to krets- og korpsledersamlinger og forbundskontoret. 
 
Vedtak: 
Speiderstyret vedtok forslag til Arbeidsplan 2021-2022 som skal behandles på Speidertinget 
2020. Styret ber GS lage et utkast til et dokument om løpende prosjekter og arbeid i NSF til 
styremøtet 6 - 7 juni. 
 

SAK 52/5/20 OMDISPONERING STRATEGISKE MIDLER 

Speiderstyret gjennomgikk oversikt over brukte og planlagt brukte strategiske midler i 2019 
og 2020 og midler til omdisponering i 2020. Styret gikk gjennom ideene til tiltak som kan 
gjennomføres i sommer/tidlig høst for å skape blest om speiding og økt aktivitet i NSF. 
 
Vedtak: 
Speiderstyret ber generalsekretær lage et utkast til prioritert plan for tiltak som kan 
gjennomføres i sommer/høst og omdisponering av strategiske midler koblet til planen til 
neste styremøte. 
 

SAK 53/5/20 EVALUERING AV KL-KS 

Speiderstyret gjennomgikk deltakerevalueringen etter den digitale krets- og 
korpsledersamlingen 18. april. Styret så også på forbedringspunkter og oppfølging etter 
samlingen.  
 

Sak 54/5/20 SAUDA 1 SPEIDERGRUPPES HUS 

Det var behov for å gjøre en justering på et vedtak som ble gjort av Speiderstyret i 2014, for 
at tinglysningen skal bli godkjent.  

Vedtak: 
Speiderstyret godkjenner at Sauda 1 speidergruppe v/Aslaug Astad kan avhende og overføre 
speiderhuset sitt vederlagsfritt til Sauda Husflidslag under forutsetning om at følgende blir 
tinglyst:  

Ved nedleggelse av Sauda husflidslag skal huset vederlagsfritt tilfalle Vesterlen 
krets av Norges speiderforbund. 
 
Ved avhendelse av Speiderhuset skal huset vederlagsfritt tilfalle Vesterlen krets 
av Norges speiderforbund. 

 

SAK 55/5/20 OPPNEVNINGER 

Speiderstyret gjennomgikk status for oppnevninger og hvilke som snart går ut. Ingen nye 

oppnevninger ble vedtatt. 
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