Vedlegg til sak 4.2 Arbeidsplan 2021-2022:

Orientering om hva som skjer på forbundsnivå
Hensikten med dette dokumentet er at Speidertinget skal få en oversikt over hvordan
forbundet er sammensatt, og hva som foregår på forbundsnivå. Slik får Speidertinget bedre
bakgrunn for å jobbe med strategiske beslutninger (arbeidsplanen og langtidsmålene).
Samtidig gir dokumentet informasjon om alt som foregår for tiden og alle muligheter og tilbud
som finnes på forbundsnivå.
Først vil løpende og pågående prosjekter og arrangementer bli presentert, og deretter blir
forskjellige utvalg, komiteer og andre relevante sammenslutninger presentert med
ansvarsområder.

1 Løpende og pågående prosjekter og arrangementer
1.1 Forbundets arrangementer
I tillegg til arrangementene nedenfor arrangerer nettverkene samlinger og seminarer for
medlemmer i nettverket.
1.1.1 Brekurs, videregående brekurs og brecamp
Dette er et av NSFs store kurs innen friluftsliv og ledelse. Gjennom en spennende uke lærer
man alt man trenger for å ferdes trygt på bre, samtidig som man får utfordret seg selv i
høyfjellet og blir tryggere på å lede andre på tur. Brecamp er et alternativ for speidere som
ønsker å utfordre seg selv på høyfjellet uten noen ledelse, hvor man har mulighet til å treffe
andre likesinnede. Brekurs og videregående brekurs er to av de sentrale friluftslivskursene
som inngår i ledertreningen.
Kurset arrangeres av sertifiserte breførere i NSF, Nettverk for friluftsliv er ansvarlig for
kurset, og det arrangeres med jevne mellomrom.
1.1.2 Dugnadsleir på Svalbard
Speidere fra 18 år og oppover har muligheten til å reise til Ny-Ålesund på Svalbard for å
bistå Kings Bay AS med å ivareta infrastrukturen deres, samtidig som man får gode
turopplevelser. På en slik dugnadsleir består arbeidsoppgavene ofte av maling, vindusvask,
rydding av uteområder og ulike reparasjoner.
Turen arrangeres av en prosjektleder engasjert av forbundskontoret.
1.1.3 Fjellederkurs
Kurset gir deltakerne læring om planlegging og gjennomføring av sikre og opplevelsesrike
turer i vinterfjellet, og det å mestre krevende situasjon. Man lærer om
arrangementsplanlegging, sikkerhet, klær og utstyr samt snøskred. Man lærer gjennom

erfaring - prøve og kanskje feile, opplevelse, diskusjon og ettertanke. Man får prøve seg på
ulike fjellaktiviteter, som skigåing og lek på ski, veivalg og orientering, overnatting og
matlaging. Kurset gjennomføres på Solstølen. Fjellederkurset er et av de sentrale
friluftslivskursene som inngår i ledertreningen.
Nettverk for friluftsliv er ansvarlig for kurset, og det arrangeres hvert år.
1.1.4 Fordypningskurs i speiderfriluftsliv
I løpet av helgekurset diskuterer man speiderfriluftslivet og reflekterer over barns
oppvekstvilkår i dagens samfunn. Man ser på hvordan ulike friluftslivstemaer bør formidles
med utgangspunkt i ulike målgruppers ståsted og forutsetninger. Målet er at deltagerne sitter
igjen med forståelse, kunnskap, ferdigheter, og gikke minst, initiativ som er nødvendig for å
kunne fungerer som veileder i friluftsliv. Fordypningskurs i speiderfriluftsliv er et av de
sentrale friluftslivskursene som inngår i ledertreningen.
Nettverk for friluftsliv er ansvarlig for kurset, og det arrangeres annethvert år.
1.1.5 Fossekallen
Fossekallen er et kanokurs på elv hvor man lærer padleteknikk for elv, synfaring, sikkerhet,
våt natur og ledelse. Kurset er en naturlig fortsettelse for personer som har deltatt på
Turlederkurs i kano, eller med erfaring fra padling på flatt vann. Kurset er ment å være en
inspirasjon for tanke omkring natur, kultur og miljø. Fossekallen er et av de sentrale
friluftslivskursene som inngår i ledertreningen.
Nettverk for friluftsliv er ansvarlig for kurset, og det arrangeres annethvert år.
1.1.6 Kretsleder- og korpsledersamling (KL-KS)
KL-KS består av alle krets- og korpsledere og møtes alle halvår det ikke er speiderting.
KL-KS er et rådgivende organ for Speiderstyret. Arrangementet er en ypperlig arena for
kretser og korps til å dele erfaringer og en god mulighet for Speiderstyret til å få innspill i og
organisasjonens syn på valgte temaer.
Speiderstyret er ansvarlig for arrangementet med bistand fra forbundskontoret og noen
ganger en arrangørkrets.
1.1.7 Landsleir
Landsleir i NSF arrangeres hvert fjerde år, og er et viktig samlingspunkt for organisasjonen.
Leiren samler ofte 7000–10 000 speidervenner fra hele Norge og er det arrangementet som
engasjerer desidert flest frivillige - på alle nivåer i NSF.
Hver landsleir arrangeres av en prosjektgruppe (leirkomite) oppnevnt av Speiderstyret, med
stor bistand fra forbundskontoret. Ofte ansettes en prosjektkonsulent tilknyttet
forbundskontoret for å bistå prosjektgruppa i tillegg til annen støtte kontoret bidrar med, som
påmelding, regnskapsføring, kommunikasjon i NSFs kanaler.

1.1.8 Ledertrenerkurs
Ledertrenerkurset gir kunnskap om speiderens mål og programmer, speidermetoden og
prinsipper for ledelse i praksis slik at deltakerne kan lede kurs innen grunntreninga, i tillegg
til mulighet for personlig utvikling.
Komite speiding er ansvarlige for kurset, og oppnevner en prosjektleder, som så finner
prosjektgruppe.
1.1.9 Lederløft
Lederløft er et årlig arrangement for rovere og ledere fra hele landet hvor man kan lære,
utveksle ideer og ha det hyggelig sammen. Det er et bredt kurstilbud. Tidligere år har noen
av kursene vært trygge og inkluderende speidermøter, klatring, emnekurs i kano
speiderprogrammet og planlegging, speidermøte fra A til Å, prosjektmodellen, muligheter for
rovere, gruppeledelse, hvordan finne og ta imot nye frivillige, kajakk og primitive ildteknikker.
Arrangementet gjennomføres av en vertskapskrets og Komite speiding, med administrativ
støtte fra forbundskontoret.
1.1.10 Nasjonal ledertrenersamling
Ledertrenersamling er en årlig samling for alle som driver med ledertrening i Norges
speiderforbund, både godkjente ledertrenere og “trainee”-ledertrenere. Samlingen skal gi
ledertrenerne påfyll og informasjon om utviklingen i Norges speiderforbunds ledertrening.
Ledertrenerne har dessuten mulighet til å være med å videreutvikle grunntreningen, og til å
dele tips og tanker rundt rekruttering av ledertrenere og kursstab samt det å bygge opp og
motivere en stab.
Komite speiding er ansvarlig for samlingen, og har lokale arrangørpatruljer i
ledertrenermiljøet.
1.1.11 Rover 5-kamp
Roverfemkamp samler roverlag fra hele landet til en vennskapelig kappestrid om
vandretrofeet, Pagos sverd. Roverne får prøve seg i øvelsene orientering, woodcraft,
hemmelig oppgave, teoretisk kunnskap og hinderløype.
Prosjektgruppe bestående av rovere driver arrangementet, oppnevnt av Komite speiding.
Komite speiding følger opp sammen med forbundskontoret. Forbundskontoret bistår også i
administrativt arbeid.
1.1.12 Roverstevnet
Roverstevnet er et arrangement hvor rovere fra hele landet kan møtes for en helg fylt med
mye moro og sprell. Prosjektgruppene for roverstevnet har mulighet til å utforme
arrangementet i forskjellige retninger.
Prosjektgruppe bestående av rovere driver arrangementet, oppnevnt av Komite speiding.
Komite speiding følger opp sammen med forbundskontoret. Forbundskontoret bistår også i
administrativt arbeid.

1.1.13 Solopadlekurs
Solopadlekurset er et kurs for de som har lyst til å utvikle seg videre som solopadlere alene i
kanoen. Kurset tar for seg grunnleggende teknikk for å padle solo i kanoen i strømmende og
strykende vann. Solopadlekurset bygger på det man lærte på Fossekallen og passer for
rovere og ledere over 18 år. Kurset tilpasses deltakerne så individuelt som mulig, men
forutsetter noe padleerfaring. Solopadlekurs er et av de sentrale friluftslivskursene som
inngår i ledertreningen.
Nettverk for friluftsliv er ansvarlig for kurset, og det arrangeres annethvert år.
1.1.14 Speideraksjonen
Speideraksjonen foregår i april og bygger på lokale gruppers bidrag til innsamlingsaksjonen i
samarbeid med Flyktninghjelpen. Man kan samle inn penger enten ved bøssebæring,
kakesalg, småjobber. Pengene som samles inn i Speideraksjonen går delvis til
Flyktninghjelpen, og delvis til våre egne bistandsprosjekter, hvor vi de siste årene har hatt en
samarbeid med Girl Guides of Liberia.
Arrangementet gjennomføres av gruppene med støtte fra forbundskontoret. I tillegg sendes
en feltreporter til mottakerlandet, og er med på å lage kommunikasjonsmateriell.
1.1.15 Speider- og roverforum
Speider- og roverforum arrangeres ca. fire uker før Speidertinget for å gi speidere fra 13 år
mulighet til å møtes for å diskutere saker som angår dem, og som gir deltakerne mulighet til
å påvirke i saker som behandles av Speidertinget. Arrangementene er viktig for å gi trening i
å delta aktivt i diskusjoner og å lære om demokratiske prosesser, noe som er viktig for å
utvikle seg til å ta aktivt ansvar i samfunnet. Forumene skal også være høringsorgan for
aktuelle speidertingsaker, gi trening i prosjektarbeid for prosjektgruppene, og velge
representater til speidertinget.
Prosjektgruppe bestående av speidere og rovere driver arrangementet, valgt av Speider- og
Roverforum. Speiderstyret følger opp sammen med forbundskontoret og Komite speiding.
Forbundskontoret bistår også i administrativt arbeid
1.1.16 Trekløver-Gilwell
Trekløver-Gilwell er et videregående lederkurs, og en naturlig fortsettelse av lederutviklinga
når grunntreninga og noen års erfaring er gjennomført. Kurset består av et ukeskurs, en
praksisperiode med veiledning og en oppfølgingshelg. Her får man mulighet til å bli bedre
kjent med seg selv som person og som speiderleder gjennom bruk av speidermetoden i
praksis.
En prosjektgruppe oppnevnt av Komite speiding er ansvarlige for kurset i sin helhet, med
god støtte fra Komite speiding og forbundskontoret. Kurset arrangeres som regel annethvert
år.

1.1.17 Turlederkurs kano
På kurset lærer man å padle trygt og effektivt med speidere på tur. Kurset er stappfullt av
tips, triks, øvelser, leker, filosofi, kaldt vann, turplanlegging og bålkaffe. Å ha det moro er like
viktig som sikkerhet for å være tilpasset kanopadling i speidern, og det gjør kurset unikt.
Turlederkurset er et av de sentrale friluftslivskursene som inngår i ledertreningen.
Nettverk for friluftsliv er ansvarlig for kurset, og det arrangeres med jevne mellomrom.
1.1.18 Webinarer og tematreff
I tiden med redusert mulighet for fysiske møter har forbundskontoret satt i gang tiltak for at
organisasjonen kan møtes på andre arenaer for å utveksle erfaring og kunnskap.
Webinarene og tematreffene belyser ulike temaer eller problemstillinger, tilpasset ulike roller
og nivåer i organisasjonen. I samarbeid mellom Komite speiding og forbundskontoret lages
det nå en plan for webinarer ut året og for 2021.

1.2. Spf-arrangementer
1.2.1 JOTA/JOTI
JOTA/JOTI er et arrangement hvor man møtes fysisk på lokalt nivå, men kan møte speidere
fra hele verden på radio eller internett.
Arrangementet gjennomføres av mange lokale grupperinger, i tillegg til at
JOTA/JOTI-komiteen – oppnevnt av Spf – er med på å tilgjengeliggjøre informasjon og
materiell fra WOSM.
1.2.2 NM i speiding
NM i speiding er en årlig patruljekonkurranse i ulike speiderferdigheter. For å komme til NM
må patruljene kvalifisere seg i en kretskonkurranse. Oppgaver blir løst i patruljen, og
samarbeid er viktig. Speiderne får bruk for kreativitet, praktiske og teoretiske evner.
Etter mange år med NM i speiding foregår det også nå et revideringsprosjekt, for å se på
ulike endringer som kan styrke arrangementet i lengden. Dette arbeidet gjennomføres av en
prosjektgruppe bestående av speidere fra NSF og KM.
Arrangementet planlegges og gjennomføres av en prosjektgruppe med både NSF-krets og
KM-krets, oppnevnt av Spf. Forbundskontoret bidrar administrativt.
1.2.3 Roverway
Arrangementet er et europeisk roverarrangementet hvor man første delen av leiren utforsker
en «path» sammen med rovere fra flere land i en patrulje. I siste delen av leiren samles alle
på et leirområde og opplever. Spf oppnevner en kontingent bestående av NSF- og
KM-speidere, med en kontingentledelse som driver prosjektet fremover. Forbundskontoret
bistår prosjektet administrativt.

1.2.4 World Scout Jamboree
Verdensspeiderleiren er et WOSM-arrangement som arrangeres hvert fjerde år. Spf
oppnevner alltid en kontingent bestående av NSF- og KM-speidere, med en
kontingentledelse som driver prosjektet fremover. Forbundskontoret bistår mye administrativt
i prosjektet, med regnskapsføring, påmelding, beredskap i Norge med mer.
1.2.5 World Scout Moot
Moot er et arrangement hvor rovere fra hele verden samles for felles opplevelser, og å lære
av hverandre. Spf oppnevner en kontingent bestående av NSF- og KM-speidere, med en
kontingentledelse som driver prosjektet fremover. Forbundskontoret bistår prosjektet
administrativt.

1.3 Utviklings- og revisjonsprosjekter
1.3.1 Friluftsskolen
På sommeren kan lokale grupperinger gjennomføre et aktivitetsopplegg for barn og unge
som fokuserer på friluftsliv. I tillegg til å skape aktivitet og kan bidra til friluftsglede, kan dette
være en rekrutteringsarena for deltagende grupper.
Prosjektet gjennomføres av lokale grupperinger med støtte fra forbundskontoret og
økonomisk støtte fra KUD og MD.
1.3.2 Gruppe- og kretsutviklingsprosjektet
På Speidertinget i 2018 ble det vedtatt gjennom arbeidsplanen å etablere et prosjekt som
fokuserer på gruppe- og kretsutvikling. En styringsgruppe og prosjektgruppe har de siste
årene arbeidet med å innhente informasjon, lage materiell, organisere nettside og planlegge
for driftsfasen til prosjektet, som begynner januar 2021. Fremover vil det være fokus på å
igangsette driftsfasen. Det arbeides med å bygge opp et støtteapparat der alle i NSF hjelper
hverandre. Målet er å følge opp og ivareta henvendelser fra grupper, kretser og korps på
best mulig måte. Utvikling av medlemssystemet er også en del av prosjektet for å skape en
enklere speiderhverdag.
Styringsgruppa har bestått av generalsekretær, to representanter fra Speiderstyret, to
representanter fra Komite speiding og prosjektleder. Prosjektgruppa har bestått av fire
medarbeidere på forbundskontoret. Grupper, kretser og korps har bidratt ved å teste utviklet
materiell og å komme med tilbakemeldinger og tips. Dette kan være for eksempel
gruppeoppdrag, verktøy, materiell og artikler.
1.3.3 Patruljen i samfunnet
Patruljen i samfunnet var en nasjonal satsning i 2018. Satsingen fokuserte på å øke
bevisstheten rundt samfunnsengasjement som en viktig del av speidermetoden. Satsingen
ble delt inn i de fem temaene ansvar, bærekraft, inkludering, rettferdighet og vennskap. Til
hvert tema finnes det en aktivitetspakke bestående av en rekke forslag til aktiviteter,
møteopplegg, tips, ideer og inspirasjon til hvordan speiderne kan bidra i samfunnet og gjøre
seg mer synlige. Mer informasjon ligger på speiding.no/samfunnet

1.3.4 Rekrutteringsprosjekt - pilot
I arbeidet med å skape et årshjul og planer for rekruttering av både speidere og ledere, har
det blitt gjennomført et pilotprosjekt i Oslospeiderne. Erfaringer fra pilotprosjektet er viktig for
utviklingen av videre planer for rekruttering.
Prosjektet gjennomføres av forbundskontoret med involvering av Oslospeiderne i pilotfasen.
1.3.5 Speiderstier
Speiderstier er et samarbeid med Google Norge, finansiert av Miljødirektoratet, Kirke- og
undervisningdepartementet (gjennom Norsk Friluftsliv) og LNU. Speidergruppene kartlegger
sine speiderstier med Google Streetview-teknologi. Turene lastes også opp i portalen
speiderstier.no. Dermed kan man se forskjellige turer i skog, mark, fjell og fjord.
Prosjektet er forankret i målene om digitalisering og synlighet, og har gitt mye mediedekning
og engasjement i gruppene som har vært på tur for å kartlegge sine speiderstier.
Prosjektperioden var i 2019, og aktiviteten er nå en del av aktivitetstipsene i Speiderbasen.
Gruppene kan fortsette å låne kameraer og filme sine turer. KFUK-KFUM-speiderne er
invitert med, og har Speiderstier som en prioritert aktivitet.
1.3.6 Draktreglementet
Det er lenge siden Norges speiderforbund sist så på draktreglementet sitt. Derfor er det nå
satt ned en prosjektgruppe for å se på draktreglement, og hvordan man kan løse dette på en
god måte i tiden.

2 Forbundets organer og komiteer
2.1 Speidertinget
Speidertinget er Norges speiderforbunds øverste myndighet og møtes ordinært hvert andre
år. Speidertinget består av representanter fra kretser og korps, Speiderstyret, ansatte og
komiteledere (uten stemmerett). På Speidertinget besluttes endringer i NSF sine lover, valg
diverse verv, innsendte saker og å vedta de neste to årenes arbeidsplan og budsjett. Det er
Speiderstyret som er vertskap for arrangementet, med sterk bistand fra forbundskontoret og
ofte en arrangørkrets.
2.2 Speiderstyret
Mellom speidertingene er Speiderstyret ledelsen i forbundet og har ansvar for å følge opp de
bestemmelser som vedtas av Speidertinget sammen med forbundskontoret, som er
forbundets administrasjon (ansatte). Styret fatter vedtak i alle saker som ikke er spesielt
tillagt et annet organ, eller som ikke er av så stor viktighetsgrad at Speidertinget bør ta
avgjørelsen. Speiderstyret utnevner også et arbeidsutvalg (AU) med delegert myndighet til å
ta mindre og mer hastende avgjørelser på vegne av styret.
Speiderstyrets oppgaver består av:
● å fremme Norges speiderforbunds mål

●
●
●
●

●
●

å være Norges speiderforbunds politiske ledd på nasjonalt nivå, og opprettholde et
godt forhold til nasjonale offentlige myndigheter
oppfølging av kretser og korps, og andre grupperinger i NSF
arbeide for kjennskap til speidersaken og rekruttering av nye speidere og ledere
representere NSF i ulike foraer og ivareta forbundets interesser. På jevnlig basis er
det representasjon i og oppfølging av disse organisasjonene:
○ Speidernes fellesorganisasjon (SpF)
○ Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
○ Norsk Friluftsliv
○ Frivillighet Norge
○ World Organization of the Scout Movement (WOSM)
○ World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)
○ Generalforsamling i Speider-Sport AS
○ Representantskapet til Speidermuseet
○ St. Georgs Gildene
oppnevninger til diverse komiteer og prosjektgrupper, og fastsette mål, rammer og
mandat for disse
arbeidsgiveransvar for forbundskontoret

2.3 Komite speiding
Komite speiding er NSFs faglige utvalg innen program og ledertrening. Det arbeides
kontinuerlig med utvikling av program til speidere i alle aldre, ledertrening og nasjonalt
roverarbeid. Blant annet blir nå kurs for rovere, trinn 2, sett på. Komiteen oppnevnes av
Speiderstyret.
Komite speidings oppgaver er å
● bidra til utforming og realisering av strategisk plan
● vedlikeholde og videreutvikle speiderprogrammet i tråd med Prinsipper for program,
som inkluderer utvikling av kursmanualer og -materiell, og merker
● vedlikeholde og videreutvikle ledertreningen i tråd med Retningslinjer for ledertrening
● legge premisser for strategisk viktige arrangementer og prosjekter slik at disse er i
tråd med prinsipper i speiderprogrammet og ledertreningen, strategisk plan og
verdigrunnlag
● følge med på hva som rører seg internasjonalt og trekke inn relevant utvikling i
arbeidet med speiderprogram og ledertrening
2.4 Forbundskontoret
Forbundskontoret er den administrative enheten i Norges speiderforbund. Forbundskontoret
er en støtte til Speiderstyret og en viktig bidragsyter i oppnåelse av strategiske mål.
Koordinering og ivaretakelse av speiderforbundets daglige drift og arbeid er også en viktig
rolle forbundskontoret ivaretar. Kontoret ledes av generalsekretær og består av tre
avdelinger: Kommunikasjon, Administrasjon, og Program og lederutvikling.
Hovedarbeidsoppgavene fastsettes av Speiderstyret.
Forbundskontorets oppgaver er å:

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

være sekretariat for Speidertinget, Speiderstyret, Komite speiding og andre sentrale
organer, komiteer og utvalg. Dette er et varierende arbeid ut fra behov i tiden
følge opp og gi administrativ bistand til alle nasjonale kurs, arrangementer, prosjekter
og nettverk
gi hjelp og veiledning til medlemmer, grupper, kretser, korps og andre interesserte
ha kontakt med myndighetene, andre nasjonale og internasjonale organisasjoner
ivareta forbundets interne og eksterne kommunikasjon og informasjon, inkludert
utgivelse av medlemsbladet Speideren, rekrutterings- og informasjonsmateriell og
drift av hjemmesidene og sosiale medier
oppfølgning av forbundets budsjett og regnskap.
administrere forbundets medlemsregister og arkiv, inkludert utvikling, oppfølging og
veiledning
drive utleie av forbundets eiendommer
skrive søknader om økonomisk støtte og rapportere på tildelt støtte
utvikle diverse materiell, som verktøy til grupper og kretser, vedlikehold av
retningslinjer, relevant statistikk, analyse og spørreundersøkelser
bidra til gjennomføring og oppfølging av Speideraksjonen og andre
bistandsprosjekter
følge opp NSFs internasjonale arbeid og NSFs deltakelse på internasjonale
arrangementer

2.5 Rådgivende komite for håndtering av kritikkverdige forhold
Komiteen er generalsekretærens ressurspersoner i behandling av saker om kritikkverdige
forhold i NSF. Medlemmene skal gi veiledning og råd til generalsekretæren i saker på
nasjonalt, regional og lokalt nivå. Komiteen oppnevnes av Speiderstyret.
2.6 Eiendomskomiteen
Eiendomskomiteen skal sammen med Speiderstyret etablere en hensiktsmessig struktur for
å kunne løse sine oppgaver, og sikre at forbundet har eller har tilgang til, eiendomsfaglig,
juridisk, finansiell, markedsførings- og speiderfaglig kompetanse knyttet til nasjonale
eiendommer. I all hovedsak drifte NSF sine eiendommer med utvikling og vedlikehold.
Komiteen oppnevnes av Speiderstyret. Eiendommene oppnevner driftsstyrer som ivaretar
den daglige driften, og støtter Eiendomskomiteen i arbeidet.
Eiendomskomiteens oppgaver er å
● sørge for en utviklingsplan og en driftsmodell for hver av NSFs eiendommer
● utarbeide budsjett for drift og utvikling av eiendommene og følge det opp
● sette i verk tiltak etter at planer og budsjett er godkjent av Speiderstyret
● følge opp driftsansvarlige for hver av eiendommene
● følge opp inngåtte avtaler og forpliktelser som ligger til eiendommene
● etablere konsept, programtilbud og markedsføringsplaner for eiendommene
● sikre at det finnes et hensiktsmessig system for booking av speidereiendommer,
både nasjonalt, regionalt og lokalt

2.7 Internasjonal komite
Internasjonal komite skal motivere til deltagelse på internasjonale arrangementer og
prosjekter, og være en informasjonskilde for ulike grupperinger som reiser med speideren ut
av Norge. I tillegg skal komiteen støtte og drive framover det internasjonale arbeidet og
samarbeidet. Komiteen oppnevnes av Speiderstyret.
Internasjonal komite samarbeider nært med IC-ene om å
● motivere til deltakelse på internasjonale arrangementer og prosjekter, samt drive
fremover det internasjonale arbeidet i NSF
● representere NSF på den internasjonale arenaen ved behov
● være NSFs fagpersoner og rådgivere for prosjektgrupper for internasjonale
arrangementer
● være ressurs i utvelging og opplæring av deltakere fra NSF på den internasjonale
arenaen
● være fagpersoner på speiderreiser til utlandet
● vurdere initiativer og prosjekter fra WAGGGS og WOSM for eventuell videre
behandling i Speiderstyret og Komite speiding
● være ressurs for NSFs internasjonale utviklingsprosjekter
2.8 Nettverk for friluftsliv
Nettverket består av rovere og speiderledere med interesse for og god kompetanse innen
friluftsliv. Hovedansvaret består i å arrangere og videreutvikle NSFs friluftslivskurs i tillegg til
å være en referansegruppe og «kompetansebank» i friluftslivsspørsmål, inkludert utvikling
av eventuelle nye kurs. Nettverkets leder oppnevnes av Speiderstyret.
Nettverkets oppgaver er å
● holde ved like og videreutvikle friluftskompetansen i NSF
● vurdere og videreutvikle etablerte friluftsarrangementer og kurs, og bidra i eventuelle
nye arrangementer og kurs innenfor friluftsliv
● bidra til at kurs og arrangementer er i tråd med prinsipper i ledertreningen og
speiderprogrammet, strategisk plan og verdigrunnlag
● representere NSF i Norsk Fjellsportforum
● være faginstans i saker som omhandler friluftsliv
● være et miljø der en kan dele gode opplevelser innen relativt avansert friluftsliv
● drifte og leie ut friluftsutstyr som disponeres av nettverket
2.9 Nettverk for kommunikasjon
Nettverket består av rovere og speiderledere med interesse for, og kompetanse innenfor
ulike deler av kommunikasjonsfaget og ønsker å bruke dette i speidersammenheng.
Nettverkets styringsgruppe oppnevnes av Speiderstyret.
Nettverkets oppgaver er å
● være rekrutteringsarena for arrangementsstab innen kommunikasjon til blant annet
landsleir, NM i speiding, femkamp og Speidertinget
● bidra til å skape talspersoner som kan representere NSF på en god måte, både lokalt
og nasjonalt

●
●

være fagressurser innen design, foto, video, IT, tekst, PR, showproduksjon og
sceneopptreden, og bidra til innholdsproduksjon til NSF sine kommunikasjonskanaler
bidra med ideer til, planlegging av og gjennomføring av strategiske kampanjer for
NSF

2.10 Nettverk for mangfold og inkludering
Nettverk består av speiderledere og rovere som har interesse for temaer innen
mangfoldsarbeid. Nettverkets leder oppnevnes av Speiderstyret.
Nettverkets oppgaver er å
● bidra og motivere til økt fokus på aktuelle temaer innenfor mangfold og
inkluderingsarbeid
● bidra til kompetanseheving hos speidere, rovere og ledere
● utvikle materiell til hjelp for ledere og bidra med opplegg til Speiderbasen
● skape møteplasser for arbeid med relevante temaer, inkludert nettverkssamlinger
● være faginstans i saker som omfatter mangfold og inkludering
2.11 Nettverk for radiospeiding
Nettverket består av speidere som er radioamatører og har en interesse rundt dette.
Nettverket har jevnlige samlinger på lufta. Nettverkets leder oppnevnes av Speiderstyret.
Nettverkets oppgaver består av
● holde ved like og fremme radiospeiding i NSF
● være kontaktperson for radiospeiding i forbundet, og samarbeide med tilsvarende
nettverk i Norges KFUK-KFUM-speidere
● stille med medlemmer i felles JOTA/JOTI-komite
● sørge for oppfølging av spesielt utstyr som nettverket disponerer
2.12 Nettverk for sjøspeiding
Nettverket består av alle grupper i NSF som driver med sjøspeiding, samt alle ledere og
rovere i disse gruppene. Nettverkets leder velges av nettverkets medlemmer og oppnevnes
formelt av Speiderstyret.
Nettverkets oppgaver er å
● holde ved like og fremme sjøspeiding i NSF
● utvikle og vedlikeholde kompetansekravene innen sjøspeiding
● være kontakt for sjøspeiding i forbundet, samt samarbeide med Rederi Havbraatt og
tilsvarende nettverk i Norges KFUK-KFUM-speidere, og eventuelle relevante
eksterne organisasjoner og foreninger
● sørge for oppfølging av spesielt utstyr nettverket disponerer
● arrangere kurs, leirer og samlinger for nettverkets medlemmer, videreutvikle tilbudet,
og bidra disse er i tråd med prinsipper i ledertreningen, speiderprogrammet,
forbundets langtidsplan og verdigrunnlag
● være faginstans innen saker som omhandler sjø
● bidra til et aktivt miljø rundt forbundets skute Havbraatt

2.13 Nettverk for Speidernes beredskapsgrupper
Nettverket består av beredskapsgrupper, hvor beredskapsgruppene er delt inn etter
politidistrikt i Norge. Nettverkets leder oppnevnes av Speiderstyret, mens resten av
ledergruppa består av en valgt representant fra hver av beredskapsgruppene.
Nettverkets oppgaver er å
● samarbeide med Frivillig organisasjoners regningsfaglige forum (FORF) nasjonalt
● organisere kurs og treninger for Speidernes beredskapsgrupper
● legge til rette for at mannskap kan bidra til økt beredskapskompetanse i
organisasjonen
● gi innspill til generalsekretær/forbundskontoret om søknader for å søke midler
● være en høringsinstans for NSF i saker som omhandler redning, førstehjelp og
beredskap
● gjennomgå risikoanalyser og beredskapsplaner for nasjonale arrangementer i
organisasjonen, samt Speidernes fellesorganisasjon
● bemanne speidernes beredskapstelefon 09123
2.14 Valgkomiteen
Valgkomiteen velges på Speidertinget for en toårsperiode. Valgkomiteen skal forberede valg
på speidersjef, visespeidersjef, styremedlemmer, klagenemnda og lovutvalget ved å
gjennomgå utlysningsprosess, vurderingsprosess og lage en innstilling til Speidertinget.
Speiderstyret er valgkomité for valgkomiteen.
2.15 Lovutvalget
Representanter til lovutvalget velges på Speidertinget for en seksårsperiode. Lovutvalget
skal være en støtte for Speiderstyret og andre organisasjonsledd i NSF rundt lovsaker og
tolkning av lovene.
Lovutvalgets oppgaver er å
● fremme forslag overfor Speiderstyret om ajourføring av forbundets lover og
retningslinjer
● foreta lovteknisk vurdering av alle lovforslag til Speidertinget
● avgi uttalelser i lovtolkningsspørsmål
● bistå forbundets organisasjonsledd med lovtekniske uttalelser
2.16 Klagenemnda
Representanter til klagenemnda velges på Speidertinget for en seksårsperiode.
Klagenemnda behandler klager på suspensjons- og eksklusjonsvedtak gjort av
Speiderstyret. Formålet er å sikre en god saksgang fra Speiderstyrets side og å sikre
medlemmenes rettigheter.

