Norges speiderforbund

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 6.–7. JUNI 2020
Til stede:
speidersjef Håvard Djupvik
visespeidersjef Birgitte (Birdy) Heneide
styremedlem Eirik Ulltang Birkeland
styremedlem Silje Kroken
styremedlem Peer-Johan Ødegaard
styremedlem Ole Christian Wigestrand
styremedlem Ane Nørstebø Laache
varamedlem Henrik Moum Grimstad
leder for Komite speiding Andreas Eikrem Bjørndalen
generalsekretær Knut Harald Ulland
prosjektkonsulent for Agenda 2021 Geir Storli Jensen deltok i sak 65
Brede Udahl fra forbundskontoret deltok under sak 64 og 69
Ingrid Stene Kvist fra forbundskontoret (referent)
Møtet ble gjennomført på forbundskontoret og på Google Hangouts Meet.

SAKER

SAK 57/7/20 PROTOKOLLER
Protokoller fra Speiderstyrets møter 6. mai og 13. mai 2020 er godkjent.

SAK 58/7/20 RUNDEN RUNDT BORDET
Speiderstyret orienterte hverandre om hva som har skjedd siden sist.

SAK 59/7/20 SIGNERE MANGFOLDSPLAKATEN
Mangfoldsplakaten er laget i samarbeid med flere frivillige organisasjoner i Frivillighet Norge
og finnes på inkluderingskoden.no. Caroline Hop har representert Norges speiderforbund i
arbeidsgruppa. Ved å signere Mangfoldsplakaten forplikter Norges speiderforbund seg til å
jobbe mer aktivt med mangfold i organisasjonen.
Vedtak:
Speiderstyret vedtok at Norges speiderforbund stiller seg bak Mangfoldsplakaten.
Speidersjefen signerte Mangfoldsplakaten på vegne av NSF.

SAK 60/7/20 HELHETLIG OVERSIKT MED ALLE PROSJEKTER/TILTAK I FORBUNDET
Saken er en del av forberedelsen til Speidertinget 2020. Speiderstyret fikk en oversikt over
det arbeidet som foregår på forbundsnivå, hvilke prosjekter vi har, og alle komiteer med
mer.

SAK 61/7/20 OM LEDERTRENERE
Komite speiding presenterte et forslag til endring av føringene for ledertrenere når det
gjelder oppfølging av gruppene. Komite speiding ønsket å synliggjøre at ledertrenerne har en
bredere kompetanse enn å holde NSFs kurs, og at de kan bidra i kretsen ved å støtte og
veilede speidergruppene. Endringene vil også medføre noen endringer i ledertrenerkurset.
Vedtak:
Det legges til et nytt avsnitt om ledertrenernes rolle i retningslinjer for ledertrening:
Ledertrenernes rolle:
★ En ledertrener veileder medlemmer i deres utvikling som speiderledere.
★ En ledertrener deltar i kursstaber som planlegger, gjennomfører og evaluerer
kurs i Norges speiderforbund.
★ En ledertrener veileder grupper og kretser i planlegging, gjennomføring og
evaluering av deres arbeid.
★ Ledertrenere inngår i kretsens ledertrenerpatrulje.
Komité speiding utarbeider forslag til oppdaterte retningslinjer for ledertrening. Disse legges
fram for Speiderstyret for vedtak.

SAK 62/7/20 ARRANGEMENTET UNGT LEDERSKAP
I arbeidsplanen for 2019 og 2020 står det under overskriften Ungt lederskap at NSF skal tilby
et arrangement for patruljeførere og ledere, først som pilot i 2019 og deretter i fullskala i
2020. Piloten ble gjennomført i januar 2020. Komite speiding la fram to alternative forslag til
fullskala arrangement: kurs for førerpatruljer, knyttet opp mot Oppdrag: Førerpatruljen eller
samling for peffer og asser i litt løsere form i Speiderstyrets regi.
Styret diskuterte forslagene og bestillingen i arbeidsplanen, og er enige i behovet for å satse
på førerpatruljearbeidet, overgang mellom enheter og et tilbud for aldersgruppen som er
vandrere, peffer og asser.
Vedtak:
Speiderstyret ønsker økt satsing på førerpatruljearbeid og vandrere og vedtok følgende:
● Det planlegges et nasjonalt arrangement for vandrere høsten 2021.
● Komite speiding utvides med to personer som skal ha hovedansvar for
førerpatruljearbeid.

SAK 63/7/20 SPEIDERTINGET 2020
Speiderstyret arbeidet med forberedelser til Speidertinget 2020.

SAK 64/7/20 REGNSKAP 2019
Speiderstyret gjennomgikk årsregnskapet for 2019 sammen med Brede Udahl fra
forbundskontoret. Regnskapet skal signeres av Speiderstyret.
Vedtak:
Speiderstyret godkjente årsregnskapet for 2019.
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SAK 65/7/20 LANDSLEIR 2021
Leirkomiteen for landsleir Agenda 2021 presenterte tre alternativer til gjennomføring av
landsleiren. Geir Storli Jensen deltok i behandlingen av saken.
Speiderstyret har diskutert løsninger for gjennomføring, eventuelt utsettelse eller avlysning
av landsleiren Agenda 2021 i Indre Østfold kommune som følge av koronapandemien.
Speiderstyret takker leirkomiteen for veldig god og grundig analyse av situasjonen for
landsleiren i lys av koronakrisen og for godt forberedt saksgrunnlag.
Vedtak:
Speiderstyret har vedtatt å fortsette planleggingen av landsleir, men med utvidet plass og
smitteverntiltak. Det planlegges for at leiren deles i underleire i Indre Østfold kommune så
nær hovedleiren som mulig. Styret vil i løpet av september ta opp saken på nytt i lys av den
daværende smittevernsituasjonen og eventuelle nye restriksjoner eller råd fra myndighetene
for å vurdere om det er tilrådelig å fortsette planleggingen i samme spor, eller om en plan B
må settes inn. Plan B vil da være å splitte landsleiren i flere regionale leirer rundt i landet
med samme tilbud.

SAK 66/7/20 PLANLEGGING HØST 2020
Speiderstyret gjennomgikk arrangementsplanen for resten av 2020 og diskuterte eventuelle
behov for justeringer og planlegging framover.

SAK 67/7/20 NÆRLEIR – SOMMEREN 2020
Speiderstyret ble orientert om sommerens planer.

SAK 68/7/20 MEDLEMSKAP I VERDENSORGANISASJONENE
Speiderstyret diskuterte medlemskapene i verdensorganisasjonene og ba forbundskontoret
legge fram en sak til neste styremøte.

SAK 69/7/20 BUDSJETT 2021–2022
Brede Udahl fra forbundskontoret presenterte utkastet til budsjett for 2021–2022 som skal
behandles på Speidertinget 2020, og styret diskuterte planene.

SAK 70/7/20 OPPNEVNINGER
Speiderstyret så på oversikt over oppnevninger som snart går ut, og la en plan for oppfølging
av dem.
Vedtak:
● Erik Bodahl-Johansen, Anne Sjømæling, Harald Schytz og Petter N. Andersen
oppnevnes som medlemmer i eiendomskomiteen til 30. juni 2022.
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