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ENDRINGER I GRUNNREGLER, LOVER OG

RETNINGSLINJER

Innledning

Speidertinget skal ta stilling til forslag til endring i grunnregler, lover og retningslinjer.

Forslag til endringer i grunnreglene krever 2/3 flertall og må vedtas ved to påfølgende møter i

Speidertinget før endringene er gyldige (jf. § 7.1).

Forslag til endringer i lovene krever 2/3 flertall (jf. § 7.2).

Endringer av retningslinjer gitt av Speiderstyret krever 2/3 av avgitte stemmer i

Speiderstyret. Endringer av retningslinjer gitt av Speidertinget avgjøres ved alminnelig

flertall.

Hvert av forslagene inneholder følgende elementer:

● tittel på forslaget

● forslagsstiller (det vil si hvem som har kommet med forslaget)

● hvilken paragraf forslaget gjelder og nåværende ordlyd (tekst)

● forslag til ny ordlyd (den foreslåtte nye teksten)

● forslagsstillers begrunnelse

● lovutvalgets uttalelse (lovutvalget har gjennomgått alle endringsforslag)

● Speiderstyrets kommentarer (begrunnelse for innstillingen når styret ikke er

forslagsstiller)

● Speiderstyrets innstilling til vedtak på Speidertinget (Speiderstyret er etter lovene

pålagt å gi innstilling i alle saker som skal behandles av Speidertinget, det vil si om

styret stiller seg bak forslaget eller går imot det).

De ordene som er en del av foreslått endring, er normalt understreket i forslagsteksten.

Dersom noe av innholdet i nåværende tekst er fjernet i foreslått tekst, står det i

forslagsstillers begrunnelse.

Se også fullstendig gjengivelse av nåværende lovtekster (vedtatt av Speidertinget 2020) på

https://speiding.no/om-oss/lover-og-retningslinjer.

Speiderstyret ønsker å samle alt som Speidertinget har myndighet til å endre i lovene, slik at

alle retningslinjer som gjenstår kan endres av Speiderstyret. Det er et mål å samle mye i

lovene slik at det er enkelt å finne fram i, og ha færre retningslinjer ved siden av lovene.

Retningslinjene skal i hovedsak regulere administrative forpliktelser og arrangementer. Dette

gjelder sakene 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11 og 5.2.13. Øvrige saker er klargjøring og forenkling

av lovteksten, samt oppdatering til praksis.
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5.1 FORSLAG TIL ENDRINGER I GRUNNREGLENE

5.1.1 SPEIDERLOVEN OG VALGSPRÅKET INN I GRUNNREGLENE

Endring av § 1, foreslått av Speiderstyret.

Forslaget er til andregangsbehandling.

Nåværende ordlyd i § 1:

«§ 1-1 Formålet til NSF er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i

samfunnet, i samsvar med verdigrunnlaget.

§ 1-2 NSF er åpen for alle som frivillig slutter seg til verdigrunnlaget ved å avlegge

speiderløftet.

§ 1-3 Speiderløftet lyder:

Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven.

eller

Eg lovar etter beste evne å søkje mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speidarlova.

§ 1-4 Verdigrunnlaget er speiderloven, speiderløftet og valgspråket. Speiderloven, valgspråket

og speiderbønnen fastsettes av Speidernes fellesorganisasjon (Spf).

§ 1-5 NSF er selvstendig, demokratisk og partipolitisk uavhengig.

§ 1-6 NSF er tilsluttet de internasjonale speiderorganisasjonene The World Organization of

the Scout Movement (WOSM) og The World Association of Girl Guides and Girl Scouts

(WAGGGS) gjennom Spf.»

Forslag til ny ordlyd:

«§ 1-1 Formålet til Norges speiderforbund (NSF) er å utvikle mennesker til selvstendighet og

til å ta aktivt ansvar i samfunnet, i samsvar med forbundets verdigrunnlag.

§ 1-2 NSF er åpent for alle som frivillig slutter seg til verdigrunnlaget ved å avlegge

speiderløftet.

§ 1-3 NSFs verdigrunnlag er speiderløftet, speiderloven og valgspråket.

§ 1-4 Speiderløftet lyder:

Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven

eller

Eg lovar etter beste evne å søkje mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speidarlova.

§ 1-5 Speiderloven lyder:

1  En speider søker sin tro og respekterer andres.

2  En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.

3  En speider er hjelpsom og hensynsfull.

4  En speider er en god venn.

5  En speider er ærlig og pålitelig.
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6  En speider kjenner naturen og verner om den.

7  En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.

8  En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.

9  En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.

10  En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

eller

1  Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si.

2  Ein speidar kjenner ansvar for seg sjølv og andre.

3  Ein speidar er hjelpsam og viser omsyn.

4  Ein speidar er ein god ven.

5  Ein speidar er ærleg og til å lite på.

6  Ein speidar kjenner naturen og vernar om han.

7  Ein speidar er sjølvstendig i det han tenkjer og gjer, og prøver å forstå andre.

8  Ein speidar gjer sitt beste i motgang og vanskar.

9  Ein speidar er nøysam og prøver å greie seg sjølv.

10  Ein speidar arbeider for fred og forståing mellom menneske.

§ 1-6 Valgspråket er «alltid beredt» eller «alltid budd».

§ 1-7 NSF er en selvstendig, demokratisk og partipolitisk uavhengig organisasjon.

§ 1-8 NSF er tilsluttet de internasjonale speiderorganisasjonene The World Organization of

the Scout Movement (WOSM) og The World Association of Girl Guides and Girl Scouts

(WAGGGS) gjennom Speiderne i Norge.»

Forslagsstillers begrunnelse:

Forslaget ble førstegangsvedtatt av Speidertinget 2020. Speiderstyret ønsker å ta inn alle

delene av verdigrunnlaget i grunnreglene når de nå kan endres av Speidertinget og ikke

lenger vedtas av Speiderne i Norge (tidligere Spf). Nå ligger speiderloven og valgspråket

utenfor forbundets lover og retningslinjer. Å legge dette til i lovene vil synliggjøre innholdet i

verdigrunnlaget på en bedre måte og sikre en god og grundig saksbehandling dersom det

foreslås endringer i speiderloven.

Det er gjort noen endringer i rekkefølgen på paragrafene og paragrafnummereringen.

Nåværende § 1-3 om speiderløftet og § 1-4 om verdigrunnlaget har byttet plass, slik at den

generelle beskrivelsen av hva som er verdigrunnlaget kommer før de enkelte delene i

verdigrunnlaget (speiderløftet, speiderloven og valgspråket) defineres i sin helhet.

Da forslaget ble førstegangsbehandlet, stod det «Speidernes fellesorganisasjon» til slutt i §

1-8. Dette navnet er nå endret til «Speiderne i Norge», og navnet vil derfor bli endret både i

eksisterende § 1-6 / ny § 1-8 og i § 2-5-7.

Lovutvalgets uttalelse:

Endringene er i hovedsak omorganisering og opprydding i bestemmelsene. Lovutvalget har

ingen merknader.

Endringen av «Spf» til «Speiderne i Norge» i bestemmelsen kan gjøres som en redaksjonell

endring som følge av navnebyttet.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.
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5.1.2 FORBUNDSMERKET

Endring av § 1, foreslått av Speiderstyret.

Forslaget er til førstegangsbehandling.

Nåværende ordlyd i § 4 (der forbundsmerket nå er omtalt):

«§ 4-1 Forbundets merke omfatter de internasjonale speidermerker, lilje og kløver.»

Forslag til ny ordlyd i § 1-7 eller 1-9 (hvis 3.1.1 blir vedtatt):

«§ 1-9 Forbundetsmerket, kløverliljen, er sammensatt av de internasjonale speidersymbolene

lilje fra WOSM og kløver fra WAGGGS.»

Forslagsstillers begrunnelse:

Hovedhensikten med forslaget er at teksten om forbundets merke legges til grunnreglene.

Det foreslås en språklig oppdatering av teksten, som ikke betyr noen praktisk endring av

kløverliljen eller bruken av forbundsmerket. Liljen er hentet fra WOSM og kløveren fra

WAGGGS.

Forslaget må andregangsbehandles av Speidertinget 2024 før det blir endelig vedtatt.

Lovutvalgets uttalelse:

Lovutvalget har ingen merknader.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.
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5.2 FORSLAG TIL ENDRINGER I NSFs LOVER OG

RETNINGSLINJER

5.2.1 GRUPPE

Endring av § 2-2-1, foreslått av Speiderstyret.

Nåværende ordlyd:

«§ 2-2-1 En gruppe er det laveste juridiske og demokratiske organisasjonsleddet i NSF, og har

minst en aktiv arbeidsenhet og minimum 5 medlemmer under 26 år.

Gruppen skal være registrert i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret med formål

gitt i Norges speiderforbunds lover.»

Forslag til ny ordlyd:

«§ 2-2-1 En gruppe er det laveste juridiske og demokratiske organisasjonsleddet i NSF, og har

minst en aktiv arbeidsenhet og minimum fem medlemmer under 26 år.

Gruppen skal være registrert i Enhetsregisteret med formål gitt i Norges speiderforbunds

lover og være registrert i Frivillighetsregisteret.»

Forslagsstillers begrunnelse:

Frivillighetsregisteret og Enhetsregisteret, som speidergruppene skal være registrert i, er

begge en del av Brønnøysundregistrene. Gruppa må være registrert i Enhetsregisteret for å få

organisasjonsnummer og for å kunne bli registrert i Frivillighetsregisteret. Forslaget er en

opprydding i navnene på registrene.

Lovutvalgets uttalelse:

Oppryddingen av registreringsforpliktelsen er ryddig, og lovutvalget har ingen merknader.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

5.2.2 GRUPPETINGETS MEDLEMMER

Endring av § 2-2-8, foreslått av Speiderstyret.

Nåværende ordlyd:

«§ 2-2-4 Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av:

a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år.

b) En representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer blant speidere i tropp som

ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret.»

Forslag til ny ordlyd:

«§ 2-2-4 Gruppetinget er gruppens besluttende organ, og består av alle medlemmer fra og

med det kalenderåret de fyller 12 år.»

Forslagsstillers begrunnelse:

Nåværende § 2-2-4 b) sier ingenting om hvordan valg av representanter for medlemmer

under 12 år i troppen skal gjennomføres. Det er en demokratisk utfordring at det ikke er noe

formelt ledd eller møte som velger representantene som skal sendes til gruppetinget. Det er
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få grupper som gjennomfører troppsting eller tilsvarende møte. Speiderstyret mener at

medlemmenes demokratiske rettigheter blir godt ivaretatt ved at de har stemmerett i

gruppetinget fra 12 års alder, og at det i tillegg er påvirkningsmuligheter for peffer og asser

gjennom førerpatruljen og for alle medlemmer i patruljen.

Gruppetinget har anledning til å gi møte- og/eller talerett til hvem de måtte ønske, og kan

derfor invitere alle gruppas medlemmer til møter i gruppetinget dersom gruppa synes det er

hensiktsmessig.

Lovutvalgets uttalelse:

Eksisterende bestemmelse gir større demokratisk rett for de yngre medlemmene enn foreslått

regulering. Lovutvalget forstår at speiderstyret har avklart hvor mye demokratiadgangen

benyttes av yngre medlemmer, og at det er begrenset bruk av adgangen. Speidertinget må

være klar over at det er en demokratireduksjon som gjennomføres ved endringen.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

5.2.3 GRUPPESTYRETS ANSVAR

Endring av §§ 2-2-5 og 2-2-9, foreslått av Speiderstyret.

Nåværende ordlyd:

«§ 2-2-5 Gruppetinget skal ha minst to møter i året, og innkalles med minst en ukes varsel av

gruppeleder, eller når minst 1/3 av gruppetingets medlemmer krever det.

Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og

dens arbeidsenheter driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de mål

som er satt for arbeidet.»

og

«§ 2-2-9 Gruppestyrets oppgaver:

●  Å lede gruppens arbeid og representere gruppen utad

●  Å ha det daglige ansvaret for gruppens administrasjon og virksomhet

●  Å sørge for et godt samarbeid mellom gruppens arbeidsenheter

●  Å ivareta kontakten med foreldre og foresatte, krets og forbund

●  Å arbeide for en best mulig ledersituasjon i gruppen og dens arbeidsenheter, og

oppnevne ledere og assistenter til alle gruppens arbeidsenheter, med unntak av

roverlag

●  Å opprettholde et godt forhold til lokale myndigheter, lokalsamfunn og andre 

organisasjoner i gruppens nærområde.

Styremøter ledes av gruppeleder, og det føres protokoll fra møtene.»

Forslag til ny ordlyd:

«§ 2-2-5 Gruppetinget skal ha minst to møter i året, og innkalles med minst en ukes varsel av

gruppeleder, eller når minst 1/3 av gruppetingets medlemmer krever det.»

og

«§ 2-2-9 Gruppestyrets ansvar:

● lede gruppens arbeid og representere gruppen utad

● ha det daglige ansvaret for gruppens administrasjon og virksomhet
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● arbeide for et godt speider- og ledermiljø i gruppen

● sørge for at gruppen og gruppens arbeidsenheter driver godt og planmessig

speiderarbeid i overensstemmelse med målene som er satt for arbeidet

● sørge for et godt samarbeid mellom arbeidsenhetene

● arbeide for en best mulig ledersituasjon i gruppen og dens arbeidsenheter

● oppnevne ledere og assistenter til alle gruppens arbeidsenheter, med unntak av

roverlag

● ivareta kontakten med foreldre og foresatte, kretsen, forbundet og eventuelt korpset

● opprettholde et godt forhold til lokale myndigheter, lokalsamfunn og andre

organisasjoner i gruppens nærområde.

Det føres protokoll fra gruppestyrets møter.»

Forslagsstillers begrunnelse:

Speiderstyret mener at ansvaret for å sørge for et godt miljø og speiderarbeid i speidergruppa

ligger til gruppestyret, og foreslår derfor å flytte dette til gruppestyrets oppgaver i § 2-2-9.

Speiderstyret ønsker samtidig å rydde i oversikten over gruppestyrets ansvar og oppgaver.

Forslaget innebærer språklig oppdatering av teksten og endret rekkefølge på punktene. Det er

ikke lagt til andre punkter enn det som i nåværende ordlyd står i § 2-2-5.

Gruppestyremøtene kan være en god arena for å prøve seg på ordstyring og møteledelse, og

Speiderstyret foreslår derfor å fjerne kravet om at gruppeleder skal lede gruppestyremøtene.

Lovutvalgets uttalelse:

Lovutvalget har ingen merknader.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

5.2.4 ANTALL MØTER I GRUPPETINGET

Endring av § 2-2-5, foreslått av Skedsmo speidergruppe og Romerike krets.

Nåværende ordlyd:

«§ 2-2-5 Gruppetinget skal ha minst to møter i året [...]»

Forslag til ny ordlyd:

«§ 2-2-5 Gruppetinget skal ha minst ett møte i året [...]»

Forslagsstillers begrunnelse:

Vi mener at det er unødvendig med to så like og formelle møter i året, og at dette er til hinder

for å kunne drive speiding kreativt og effektivt med demokratiske prosesser. Et gruppeting

har en definert struktur, og en forretningsorden som kan være vanskelig for spesielt de yngre

speiderne å forstå. Ved å kunne avholde kun et gruppeting i året vil man kunne frigjøre tid til

å eksempelvis å kunne jobbe demokratisk i førerpatruljen for de gruppene som har dette. 

Det understrekes at denne endringen ikke vil være et hinder for at gruppene kan ha flere

gruppeting, men det vil gjøre gruppene friere til å tilpasse møtevirksomheten i forhold til eget

behov.

Lovutvalgets uttalelse:

Lovutvalget har ingen merknader.
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Speiderstyrets kommentar:

Speiderstyret mener gruppetingene er en viktig demokratiopplæringsarena i NSF. Gjennom

gruppetinget kan speiderne påvirke arbeidet i speidergruppa, ta opp saker de er opptatt av, gi

signaler videre til kretsting og korpsting og lære seg hvordan et godt demokrati fungerer.

Gruppetingets møter er stedet hvor viktige saker diskuteres og besluttes. Speiderstyret mener

at å gjennomføre minst to gruppeting årlig bidrar til å bygge gode rutiner og god

organisasjonskultur i gruppa. En ansvarlig forvaltning av gruppa og gode muligheter for

medbestemmelse for medlemmene er viktig og gir nyttige erfaring å ta med seg videre for

speiderne.

Speidertinget 2020 endret § 2-2-7 slik at det nå ikke lenger står hva gruppetingets årsmøte

skal behandle, men hvilke saker som skal behandles av gruppetinget. Dermed står gruppene

friere til å vurdere når det er hensiktsmessig å ta opp ulike saker. Det kan gjøre at både

årsmøtet og øvrige møter i gruppetinget har rom til flere saker som fenger medlemmene. Det

er f.eks. hensiktsmessig  å behandle budsjett og arrangementsplan på høsten.

De formelle kravene til gjennomføringen av gruppetinget ivaretar medlemmenes rett til å

delta, og det føres protokoll slik at gruppestyret vet hva de skal følge opp i etterkant av møtet.

Å redusere antallet gruppeting vil være å redusere speidere og roveres tilgang til

medbestemmelse i gruppa.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas ikke.

5.2.5 KORPSTILSLUTNING

Endring av §§ 2-4-1 til 2-4-3, foreslått av Speiderstyret.

Nåværende ordlyd:

«§ 2-4-1 Speiderarbeid som drives med tilknytning til et kirke- eller religionssamfunn, eller

en annen organisasjon, kan organiseres som et korps, og tilsluttes forbundet.  Grupper som

er tilknyttet et korps skal også være tilknyttet en krets.

§ 2-4-2 Tilslutning for korps skjer gjennom en særskilt avtale som skal godkjennes av

Speidertinget. Avtalen kan gi korpset tillatelse til å ha regler som innebærer tillegg til eller

unntak fra forbundets lover og retningslinjer.

§ 2-4-3 Når medlemstall eller andre forhold tilsier at korps ikke bør dannes, kan det inngås

avtale om at speiderarbeid med tilknytning til et kirke- eller religionssamfunn, eller en annen

organisasjon, skal kunne drives som gruppe.»

Forslag til ny ordlyd:

«§ 2-4-1 Speiderarbeid kan drives med tilknytning til et kirkesamfunn eller en tros- eller

livssynsorganisasjon.

§ 2-4-2 Dersom det er flere grupper som driver speiderarbeid tilknyttet samme organisasjon

og antallet medlemmer tilsier det, kan det opprettes et korps.

§ 2-4-3 Tilslutning for korps skjer gjennom en særskilt avtale mellom Norges speiderforbund

og organisasjonen korpset tilhører. Inngåelse og endring av tilslutningsavtalen skal

behandles av korpstinget og godkjennes av Speidertinget.
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Speiderstyret og korpsstyret kan gjennom en tilleggsavtale bli enige om fordeling av oppgaver

og ansvar, og avtale tillegg til eller unntak fra forbundets lover (ikke grunnreglene) og

retningslinjer.»

Forslagsstillers begrunnelse:

Forslaget til ny § 2-4-3 er en omformulering og forenkling av dagens § 2-4-2. Speiderstyret

mener det er ryddigere å beskrive hva korps er, og når korps kan opprettes, og deretter

beskrive hvordan det skal gjøres.

Setningen om at korpsgrupper også skal være tilknyttet en krets, er fjernet, siden det i § 2-1-1

står at alle grupper skal være tilknyttet en krets og også kan være tilknyttet et korps.

Tilslutningsavtalene de fem korpsene har med Norges speiderforbund, er gamle og utdaterte.

I nåværende lovtekst står det ikke hvordan oppdatering eller fornyelse av dem skal skje. Det

står at det kan gis unntak, men ikke hva det kan gis unntak for, og hvordan det skal gjøres.

Forslaget sørger for at dette kommer tydeligere fram i lovteksten.

Forslaget gir Speidertinget myndighet til å godkjenne nye korpstilslutninger og endringer av

tilslutningsavtaler med eksisterende korps, men gir samtidig fleksibilitet nok til at det kan

gjøres avtaler om ansvarsfordeling og unntak når behovene oppstår. Se for øvrig sak 7.1 om

godkjenning av nye tilslutningsavtaler.

Lovutvalgets uttalelse:

Lovutvalget har ingen merknader.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

5.2.6 SPEIDERTINGETS MEDLEMMER

Endring av § 2-5-1, foreslått av Speiderstyret.

Nåværende ordlyd:

«§ 2-5-1 [...]

Medlemstallet regnes etter siste årsmelding. [...]»

Forslag til ny ordlyd:

«§ 2-5-1 [...]

Antall representanter beregnes ut fra antall medlemmer ved siste årsskifte.

[...]»

Forslagsstillers begrunnelse:

Det foreslås bare å endre den setningen som står i forslaget. Resten av teksten beholdes slik

den står i dag. Den nye teksten beskriver tydeligere hvilket medlemstall som er grunnlag for

antall representanter til Speidertinget.

Lovutvalgets uttalelse:

Lovutvalget har ingen merknader.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.
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5.2.7 KOSTNADER TIL SPEIDERTINGETS MØTER

Endring av § 2-5-6, foreslått av Speiderstyret.

Nåværende ordlyd:

«§ 2-5-6 Utgiftene til Speidertingets møter dekkes etter Speidertingets bestemmelse.

Speidertinget gir retningslinjer for valgkomiteens og lovutvalgets arbeid.»

og

«Retningslinjer om utgifter til Speidertingets møter

Jfr. § 2-5-6 i Norges speiderforbunds lover

1 Norges speiderforbund dekker alle utgifter ved selve møtet.

2 Norges speiderforbund dekker utgiftene til reise og opphold for speiderstyrets medlemmer,

medlemmer av forbundets sentrale tillitsmannsapparat, forbundets  ansatte, møteledere,

innvalgte medlemmer og eventuelt innbudte etter speiderstyrets  vedtak.

3 Korpsene dekker reise og opphold for sine representanter.

4 Kretsene dekker opphold for sine representanter.

5 Det foretas reisefordeling for kretsenes representanter. Fordelingen skjer mellom de

representanter som er til stede ved møtet, og kretsen dekker beløpet som skal betales for sine

representanter.

Vedtatt av Speidertinget 1978»

Forslag til ny ordlyd:

«§ 2-5-6 Forbundet dekker alle utgifter til selve møtet i Speidertinget, samt reise og opphold

for Speiderstyrets medlemmer, ledere for sentrale komiteer, ansattes representanter,

forbundets ansatte, møteledere, invitert stab og andre inviterte etter Speiderstyrets vedtak.

Kretsene og korpsene dekker opphold og reise for sine representanter. Det foretas

reisefordeling, slik at reisekostnaden blir lik for hver representant som er til stede i møtet.

Kretser og korps dekker reisekostnaden for det antall representanter som deltok.»

Forslagsstillers begrunnelse:

Speiderstyret ønsker å rydde i forholdet mellom NSFs lover og retningslinjene, og foreslår

derfor å legge teksten om kostnader knyttet til Speidertinget inn i lovene sammen med annet

som omhandler Speidertinget.

Setningen om valgkomiteen og lovutvalget foreslår vi å slette i sammenheng med at det i sak

5.2.9 og 5.2.10 foreslås å legge tekstene fra retningslinjene for valgkomiteen og for lovutvalget

inn i lovene.

Lovutvalgets uttalelse:

Lovutvalget har ingen merknader. Hvis 5.2.8 og 5.2.9 ikke vedtas vil henholdsvis

valgkomiteen og lovutvalget miste sin tilknytning i lovene.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.
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5.2.8 VALGKOMITEEN

Ny § 2-5-9 og 2-5-6, foreslått av Speiderstyret.

Nåværende ordlyd i Retningslinjer om Speidertingets valgkomite:

«Jfr. § 2-5-4 i Norges speiderforbunds lover.

1 Valgkomiteen velges av Speidertinget og fungerer fram til neste ordinære speiderting.

Valgkomiteen konstituerer seg selv, og velger sin arbeidsform.

2 Valgkomiteen forbereder valg i tråd med § 2-5-4, og er ansvarlig for presentasjon av

kandidatene på Speidertinget. Kunngjøring om hvilke valg som skal finne sted, skal gjøres

kjent i god tid, slik at alle kan få anledning til å komme med forslag til kandidater. Det er ikke

tillatt å komme med benkeforslag på Speidertinget. Forslag til kandidater må fremmes

gjennom en av de forslagsberettigede etter lovens § 2-5-3.

3 Valgkomiteen undersøker hvorvidt den enkelte kandidat er villig til å stille til valg, og

sørger for at det foreligger tilstrekkelig antall kandidater til valgene. Komiteen kan selv

fremme egne forslag etter at fristen for innsending av forslag er gått ut.

4 Valgkomiteen undersøker de foreslåtte kandidaters valgbarhet, og orienterer fortløpende

kandidater om deres kandidatur. Samtidig orienteres kandidatens krets og eventuelt korps

om kandidaturet.

5 Valgkomiteen sender Speiderstyret en liste over de foreslåtte kandidater og deres svar.

Sammen med listen over de foreslåtte kandidater sendes valgkomiteens innstilling på

kandidater til de enkelte tillitsverv.

6 Hvis medlemmer av valgkomiteen blir foreslått som kandidater til verv som komiteen

behandler, trer de straks ut av komiteens arbeid. Hvis de svarer nei til det foreslåtte

kandidatur, opptar de igjen sitt arbeid i komiteen.

7 Valgkomiteens materiell gjøres tilgjengelig for neste valgkomite.

Vedtatt av Speidertinget 2002

Endret av Speidertinget 2014»

og

«§ 2-5-6 Utgiftene til Speidertingets møter dekkes etter Speidertingets bestemmelse.

Speidertinget gir retningslinjer for valgkomiteens og lovutvalgets arbeid.»

Forslag til ny ordlyd:

«§ 2-5-9 Valgkomite

Speidertinget velger en valgkomite som skal forberede valg i tråd med § 2-5-4. Valgkomiteen

består av fem medlemmer.

Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger sin arbeidsform.

Valgkomiteens ansvar:

● foreslå og innhente forslag til et tilstrekkelig utvalg kandidater, og sørge for

kjønnsbalanse, aldersspredning og geografisk spredning blant kandidatene

● orientere kandidatene om deres kandidatur underveis i arbeidet
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● innstille kandidater til vervene slik at det oppnås en god sammensetning og samlet

kompetanse i Speiderstyret, lovutvalget og klagenemnda

● sende en liste over kandidatene og valgkomiteens innstilling til generalsekretær

senest to måneder før Speidertingets møte

● presentere alle kandidater og valgkomiteens innstilling på Speidertinget

● sørge for at valgkomiteens materiell gjøres tilgjengelig for neste valgkomite

Medlemmer av valgkomiteen som foreslås som kandidater, trer straks ut av komiteens

arbeid. Takker de nei til å stille til valg, trer de inn igjen i valgkomiteen.»

og

henvisningen til retningslinjer for valgkomiteen fjernes fra § 2-5-6.

Forslagsstillers begrunnelse:

Speiderstyret foreslår å ta valgkomiteens oppgaver inn i lovene i en ny § 2-5-9 og slette

«Retningslinjer om Speidertingets valgkomite», slik at alt om valgkomiteen er samlet på ett

sted. Det er Speidertinget som i dag har myndighet til å endre retningslinjene for

valgkomiteen, og forslaget er en del av arbeidet med å gjøre forbundets lover og retningslinjer

mer tilgjengelig for medlemmene. Samtidig fjernes henvisningen til retningslinjene i § 2-5-6.

Lovutvalgets uttalelse:

Lovutvalget har ingen merknader.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

5.2.9 LOVUTVALGET

Ny § 2-5-10, foreslått av Speiderstyret.

Nåværende ordlyd i Retningslinjer for lovutvalget:

«Jfr. § 2-5-6 i Norges speiderforbunds lover.

1 Lovutvalget konstituerer seg selv.

2 Lovutvalget skal:

● Fremme forslag overfor Speiderstyret om ajourføring av forbundets lover og

retningslinjer.

● Foreta lovteknisk vurdering av alle lovforslag.

● Avgi uttalelser i lovtolkningsspørsmål.

● Bistå forbundets organisasjonsledd med lovtekniske uttalelser.

3 Uttalelser fra lovutvalget oppbevares i eget presedensarkiv ved forbundskontoret.

Vedtatt av Speidertinget 2004 »

Forslag til ny ordlyd:

«§ 2-5-10 Lovutvalget

Speidertinget velger et lovutvalg som består av tre medlemmer. Medlemmene velges for seks

år, der ett medlem velges annethvert år.
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Lovutvalget konstituerer seg selv og velger sin arbeidsform.

Lovutvalgets ansvar:

● bistå forbundets organisasjonsledd i lovtolkningsspørsmål

● fremme forslag overfor Speiderstyret om oppdatering av forbundets lover og

retningslinjer

● vurdere lovforslagene til Speidertinget og gi sin kommentar til forslagene i

saksdokumentene

● supplere klagenemnda ved inhabilitet, behov for juridisk bistand eller varig frafall,

frem til supplering på førstkommende Speiderting

● supplere klagenemnda ved annengangsbehandling av en sak, som medlem av

forsterket klagenemnd»

og

henvisningen til retningslinjer for lovutvalget fjernes fra § 2-5-6.

Forslagsstillers begrunnelse:

Speiderstyret foreslår å ta lovutvalgets oppgaver inn i lovene i en ny § 2-5-10 og slette

«Retningslinjer for lovutvalget». Forslaget er en del av arbeidet med å gjøre forbundets lover

og retningslinjer mer tilgjengelige for medlemmene. Henvisningen til retningslinjene i §

2-5-6 fjernes.

Teksten har fått samme form som resten av lovene. Punktene beskriver praksis. To setninger

om supplering av klagenemnda er lagt til. Dette praktiseres allerede ifølge punkt 6 om

klagebehandling i «Retningslinjer vedrørende suspensjon og eksklusjon av medlemmer fra

Norges speiderforbund» (vedtatt av Speiderstyret).

Setningen om presedensarkiv er fjernet siden arkivering er en administrativ sak. Som regel

fører tolkninger til bedre informasjon i forbundets materiell eller til en endring av praksis.

Lovutvalgets uttalelse:

Lovutvalget har ingen merknader.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

5.2.10 KLAGENEMNDA

Ny § 2-5-11, foreslått av Speiderstyret.

Nåværende ordlyd:

---

Forslag til ny ordlyd:

«§ 2-5-11 Klagenemnda

Speidertinget velger en klagenemnd som består av tre medlemmer.  Medlemmene velges for

seks år, der ett medlem velges annethvert år.

Klagenemnda konstituerer seg selv og velger sin arbeidsform.

Klagenemndas ansvar:
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● behandle klager på vedtak om suspensjon

● behandle klager på vedtak om eksklusjon

Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Klagenemnda må være fulltallig for å være

vedtaksdyktig.»

Forslagsstillers begrunnelse:

Forslaget er en del av arbeidet med å gjøre forbundets lover og retningslinjer mer

tilgjengelige for medlemmene. Det finnes ikke egne retningslinjer for klagenemnda, men

arbeidet er regulert både i «Retningslinjer vedrørende suspensjon og eksklusjon av

medlemmer fra Norges speiderforbund» og i lovene § 3-2-6 om suspensjon, i § 3-2-7 om

eksklusjon samt i §§ 2-5-3 og 2-5-4 om valg til klagenemnda på Speidertinget.

Speiderstyret foreslår å samle klagenemndas oppgaver i lovene i en ny § 2-5-11. Det foreslås

ingen endring i de øvrige paragrafene og retningslinjene der klagenemnda er omtalt.

«Klagenemda» rettes redaksjonelt til «Klagenemnda».

Det står ellers i lovene at andre vedtak skal fattes med alminnelig flertall, og det er naturlig at

dette også omtales i denne paragrafen.

Lovutvalgets uttalelse:

Lovutvalget har ingen merknader.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

5.2.11 UTMERKELSER

Endring av § 4, foreslått av Speiderstyret.

Nåværende ordlyd i “Retningslinjer om forbundets hederstegn/tjenestetegn”:

«Jfr. § 2-5-7 i Norges speiderforbunds lover.

1 Generelt

1.1 Norges speiderforbund kan tildele hederstegn.

1.2 Speiderstyret gir retningslinjer for tildeling/utseende av hederstegn.

Vedtatt av Speidertinget 1985»

Forslag til ny ordlyd:

«§ 4 Utmerkelser

§ 4-1 I NSF kan det tildeles utmerkelser til personer som har gjort en innsats for

speidersaken.

Speiderstyret gir retningslinjer for tildeling og utforming av forbundets utmerkelser.»

Forslagsstillers begrunnelse:

Speiderstyret foreslår å omtale forbundets utmerkelser i lovene og henvise til retningslinjer

for disse. Nå ligger utmerkelser i retningslinjer utenfor lovene, og er delvis vedtatt av

Speidertinget, delvis av Speiderstyret. Det er ingen antydning i lovene om at NSF har
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utmerkelser. Forslaget er en del av arbeidet med å gjøre NSFs lover og retningslinjer mer

tilgjengelige for medlemmene.

Lovutvalgets uttalelse:

Lovutvalget har ingen merknader.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

5.2.12 FORHÅNDSGODKJENNING AV DISPOSISJONER

Endring av § 5-3-2, foreslått av Speiderstyret.

Nåværende ordlyd:

«§ 5-3-2 Det kreves forhåndsgodkjenning fra Speiderstyret dersom en gruppe, en krets eller

et korps skal gjøre følgende disposisjoner:

[...]»

Forslag til ny ordlyd:

«§ 5-3-2 Det kreves forhåndsgodkjenning fra Speiderstyret dersom en gruppe eller krets skal

gjøre følgende disposisjoner:

[...].»

Forslagsstillers begrunnelse:

NSF kan ikke kreve at Speiderstyret skal godkjenne korpsenes eller korpsgruppenes

disponeringer, siden det i korpstilslutningsavtalene (både gjeldende og nye) står at korpsene

og korpsgruppene er økonomisk uavhengige av NSF og følger sine organisasjoners eller egne

regler på dette området.

I tilleggsavtalene mellom korpsstyrene og Speiderstyret er det gjort avtale om at korpsene

skal gi Speiderstyret informasjon og uttalerett i slike saker.

Lovutvalgets uttalelse:

Lovutvalget har ingen merknader.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

5.2.13 MEDLEMSKONTINGENT

Endring av § 5-5 og sletting av Retningslinjer om kontingent, foreslått av

Speiderstyret.

Nåværende ordlyd:

«§ 5-5-1 Speidertinget og Speiderstyret vedtar retningslinjer for kontingent. Kretstinget

vedtar kretskontingenten, og gruppetinget vedtar gruppekontingentsatsen(e).

Korpskontingent reguleres i korpsavtalene.»

og
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«Retningslinjer om kontingent

Jfr. § 5-2-1 i Norges speiderforbunds lover.

Forbundskontingent

1 Som basis for beregning av forbundskontingent benyttes kr. 350,- pr. januar 2005.

Denne justeres etter Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr. januar hvert år

(offentliggjøres i februar). Dette vil være kontingenten for det etterfølgende regnskapsår.

Kontingenten forhøyes til nærmeste hele 10-krone.

Bestemmelsene gjøres gjeldende for kontingent fra 2007.

2 Forbundskontingenten avtrappes slik etter antall medlemmer av Norges speiderforbund

fra samme husstand:

● To medlemmer: Full forbundskontingent

● Øvrige medlemmer i en husstand: 80% rabatt av forbundskontingent

Kontingenten forhøyes til nærmeste hele 10-krone.

Bestemmelsen gjøres gjeldende for kontingent fra 2011.

3 Speidere som begynner siste halvår (juli - desember) betaler 1/2 forbundskontingent for

det kalenderår de begynner. Denne tilfaller gruppen. Husstandsrabatt gjelder ikke for

slik kontingent.

Bestemmelsen gjøres gjeldende fra og med sommeren 1997.

4 Kontingenten forfaller innen en måned etter at medlemmet er innmeldt.

Forbundskontoret sender deretter ut årlig krav om kontingenten.

Etter innbetaling oversendes avtalt kontingent til de respektive organisasjonsledd.

5 De respektive organisasjonsledd (gruppe, krets, korps) melder inn nye medlemmer, eller

endring av status, gjennom medlemssystemet. Dette gjøres innen en måned etter at de er

innmeldt/endringen har skjedd.

6 For medlemmer tilhørende korps betales forbundskontingent i henhold til avtale mellom

korps og forbund.

7 Hvis kontingent etter påminnelse ikke er betalt, vil:

● status for medlemskapet bli satt som utmeldt

● vedkommende ikke lenger motta medlemsbladet Speideren

● personskadeforsikringen opphøre

● vedkommende ikke ha anledning til å delta på de av NSFs arrangementer og møter

som krever medlemskap

8 Bestemmelsene i punktene 1, 2, 3, 7 og 8 kan bare endres av Speidertinget.

Bestemmelsene i punktene 4, 5 og 6 kan endres av Speiderstyret.

Vedtatt av Speidertinget 1996

Punkt 4 og 5 endret av SST april 2000

Punkt 6 endret av AU 31. mai 2001

Punkt 1 og 2 endret av Speidertinget 2002

Punkt 2, 4, 5, 6, 7 og 8 endret av Speidertinget 2010»
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Forslag til ny ordlyd:

«§ 5-5 Medlemskontingent

§ 5-5-1 Alle medlemmer skal betale medlemskontingent hvert år. Medlemskontingenten

består av forbundskontingent, kretskontingent, gruppekontingent og eventuelt

korpskontingent. Forbundet krever inn kontingent på vegne av alle organisasjonsleddene.

§ 5-5-2 Forbundskontingenten beregnes med utgangspunkt i 500 kroner pr. januar 2023, og

justeres etter Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks per januar hvert år for påfølgende år.

Kontingenten forhøyes til nærmeste hele tikrone.

Husstandsrabatt på medlemskontingenten gis når det er tre eller flere medlemmer i samme

husstand, med en reduksjon på 80 prosent av forbundskontingenten fra tredje medlem i

husstanden.

Medlemmer som meldes inn andre halvår, får redusert forbundskontingent, satt til 50

prosent av årskontingenten. Forbundskontingenten på høsten tilfaller gruppen.

§ 5-5-3 Kretstinget vedtar kretskontingenten, og gruppetinget vedtar gruppekontingenten(e).

Korpskontingenten reguleres i korpsenes tilslutningsavtaler.»

Forslagsstillers begrunnelse:

Speiderstyret foreslår å flytte all tekst som Speidertinget må endre, inn i lovene, slik at

Retningslinjer om kontingent kan slettes. Er det behov for nye retningslinjer som beskriver

eller regulerer rutiner omkring kontingent, kan disse vedtas av Speiderstyret.

Forslaget innebærer ingen reell endring av praksis omkring kontingent. Setningen om at

husstandsrabatt ikke gjelder for høstkontingent er tatt bort. Dette forenkler administrasjonen

av husstandsrabatten, og er nærmere praksis.

Lovutvalgets uttalelse:

Lovutvalget har ingen merknader.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

5.2.14 HUSSTANDSRABATT

Endring av “Retningslinjer om kontingent” pkt. 2 eller endring av ny § 5-5 (se

sak 5.2.13), foreslått av Follo krets.

Nåværende ordlyd:

«Retningslinjer om kontingent

2 Forbundskontingenten avtrappes slik etter antall medlemmer av Norges speiderforbund fra

samme husstand:

● To medlemmer: Full forbundskontingent

● Øvrige medlemmer i en husstand: 80% rabatt av forbundskontingent

Kontingenten forhøyes til nærmeste hele 10-krone.

Bestemmelsen gjøres gjeldende for kontingent fra 2011.»
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Forslag til ny ordlyd:

«Husstandsrabatt gis når det er to eller flere medlemmer i samme husstand som er under 26

år, med en reduksjon på 50 % på forbundskontingenten fra andre medlem i husstanden som

er under 26 år. Husstandsmedlemmer fra 26 år gis ikke husstandsrabatt»

Forslagsstillers begrunnelse:

Follo krets mener at det bør tilstrebes at økonomiske begrensninger ikke er et hinder for å

delta i speideren. I dag gis 80 % husstandsrabatt fra tredje husstandsmedlem.

I mange tilfeller er det en speider og en voksen leder som utgjør speidere i husstanden, og i

slike tilfeller vil forslaget fra Follo krets ikke være noen endring fra i dag. For noen familier vil

kontingenten være høy når også to familiemedlemmer deltar i speiding.

Forslaget innebærer at det gis rabatt allerede fra og med andre husstandsmedlem for de av

husstandens medlemmer som er under 26 år. Mange speidergrupper har ordninger der de

dekker ledernes kostnader og/eller ikke tar gruppekontingent, som er med på å holde

familiens totale utgifter nede.

Vi erkjenner at en rabatt fra andre husstandsmedlem uansett alder kan utgjøre en stor andel

av NSFs inntekter. Derfor mener vi at alderen over/under 26 bør settes for å sikre husstander

med minst to barn, samt for rovere som ofte må betale egen kontingent.

En rabatt på 50% fra andre husstandsmedlem under 26 år vil gitt dagens medlemsmasse

medføre en merkostnad for Norges speiderforbund på ca  65 000 kr per år. Kretsstyret i Follo

mener det ikke er en for høy kostnad for å innføre en slik husstandsrabatt-ordning.

Lovutvalgets uttalelse:

Lovutvalget har ingen merknader.

Speiderstyrets kommentar:

Forslaget er en endring av husstandsrabatten som er beskrevet i Retningslinjer om

kontingent pkt. 2. Dersom Speiderstyrets forslag i sak 5.2.13 blir vedtatt, er Follo krets’

forslag en endring av § 5-5-2, andre avsnitt.

Speiderstyret forstår bakgrunnen for forslaget, men mener det ikke treffer så godt. De eneste

speiderfamiliene som vil tjene på dette er familier som bare har to eller tre medlemmer under

26 år. Dersom husstanden har flere over 25 år eller har mange under 26 år, vil dagens

ordning lønne seg.

Forslaget innebærer at ingen medlemmer over 25 år får husstandsrabatt, og det vil gå ut over

ledere og andre frivillige som gjør en innsats for speideren. Et av fire hovedpunkter i

inneværende arbeidsplan lyder «Vi tar vare på de frivillige». Speiderstyret mener at dette

forslaget går i mot dette punktet. Selv om en del ledere får dekket medlemskontingenten av

speidergruppa si, er det også mange som ikke får det. Vi frykter at dette kan føre til et frafall

av unge ledere over 25 år og at færre frivillige over 25 år melder seg inn.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas ikke.
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5.2.15 MYNDIGHET TIL Å ENDRE RETNINGSLINJER

Endring av § 7-3, foreslått av Speiderstyret.

Nåværende ordlyd:

«§ 7-3 Retningslinjer:

Retningslinjer opprettes og endres av Speiderstyret med 2/3 flertall med mindre annet er fastsatt

i lovene.»

Forslag til ny ordlyd:

«§ 7-3 Retningslinjer:

Retningslinjer opprettes og endres av Speiderstyret med 2/3 flertall.»

Forslagsstillers begrunnelse:

Når alle retningslinjer som bare Speidertinget har myndighet til å endre er lagt til i lovene, vil

Speiderstyret ha myndighet til å endre eller slette alle gjeldende retningslinjer.

Lovutvalgets uttalelse:

Forutsetningen for denne endringen av organisatorisk forankring av retningslinjene er at de

aktuelle lovendringer blir vedtatt. En organisatorisk flytting av retningslinjer vil ikke kunne

gjøres uten at det gjøres ved at hver enkelt retningslinje behandles og vedtas flyttet

organisatorisk.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.
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