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SAK 1 KONSTITUERING

Å konstituere et møte vil si å fatte en rekke vedtak som klargjør hvordan møtet skal holdes.

Når vi konstituerer Speidertinget, vedtar Speidertingets representanter reglene for møtet. I

tillegg velger de referenter, redaksjonskomite, tellekorps, noen til å skrive under på

protokollen fra Speidertinget og møteledere og valgkomite for Speidertinget i 2024.

Representantene skal også godkjenne innkallingen og saksliste til Speidertinget. Disse

grunnleggende, formelle vedtakene er godt forberedt, slik at konstitueringen vanligvis går

raskt.

1.1 SPEIDERTINGETS REPRESENTANTER 2022

Se liste over representanter og møtende vararepresentanter til Speidertinget 2022.

Representanter som er under 26 år har * etter representantnummeret.

Speiderstyret

1 Håvard Djupvik

2 Birgitte Schiøll Heneide

3 Peer-Johan Ødegaard

4 Eirik Ulltang Birkeland

5 Ane Nørstebø Laache

6 Silje Kroken

7 Svein Harald Gunnes

Ansatte

8 Cecilie Opdahl Hanseth

9 Oda Emilie Larsen

Aust-Agder krets

10 Leif Robert Arntsen

11* Hanne Kristine Lybekk

12 Even Karlsen

Follo krets

13* Benjamin Taftesund

14 Martha Hagbø

15* Ingrid Lycke

16 (Stein Ankarstrand) Peik Næsje

17* Viktor Kalliainen

Fredrikstad krets

18 Henning Ytterstad

19 Sebastian Hasselgård Husvik

20* Kristoffer Holt Iversen

Grenland krets

21 Hans Eide

22* Anja Gustavsen

23* Karoline Syversen

24 Øyvind Danielsen

Gudbrandsdal krets

25 Eli-Brit Ytterstad Holen

26 (Ragnhild Haakenaasen) Rita Tangen

Hedmark krets

27 Ruth Inger Teppen

28* Martin Dæhlin Kristiansen

29 May Irene A. Løseth

Hordaland krins

30 Ina Atkins Johansen

31* Magnus Skulstad

32* Ingrid Algerøy

33 Hogne Skistad Nordvik

34* Katarina Myhre Jensen

35* Ann Kristin Hadsel

Hålogaland krets

36 Helga Solvold-Perander

37 (Erlend Welander) Ann-Katrin Grimstad

Nord-Troms krets

38 Markus Fagerholt

39 Oddgeir Moe

Oslospeiderne

40 Iver Aage Iversen

41* Kasper Storm Hanssen

42 Sandra Carina Lystad

43 Sissel-Margrethe Mejland

44

Romerike krets

45 Marcus Gjermundshaug

46 Astrid H. Rossow

47* Thea Silverflod Eriksen

48* Anders Kringberg

49 Thomas Strand

Romsdal og Nordmøre krets

50 Dag Erling Austvik

51* Petter Holsbø Angvik

52 Linn Kaspersen
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Ryvarden krets

53* Marius Johannessen

54 Helene Stokke

55* Magnus Matre Aronsen

56 Anna Tveit

Salten og Helgeland krets

57* Ole Kristian Ljunggren Ringstad

58 Kristin Hurthi

Sogn og Fjordane krets

59* Sigurd Stenstadvold

60* Sigurd Hovden

Sunnmøre krets

61 Ole Einar Alstadsæter

62 Marie Urkedal Samuelsen

Sørlandet krets

63 Geir Arnt Harbak

64 Sebastian Bø

65 Geir Fossgard Hamre

66 Paul Nørsett

67* Inger Marie Rypestøl

68* Tordis Drivenes

Tele-Busk krets

69 Aud Elin Lybekk

70* Marte Kleiverud Johansen

Trøndelag krets

71 Lise Brekken

72* Marthe Hellum

73* (Ole Kristian Lona Moa)

74 Kristin Grønn-Hagen

Vesterlen krets

75 Tor Børge Salvesen

76* (Vetle Eide) Erik Haugland

77 Annette Gausland Gillebo

78* Marcus Lunde Hamre

79* (Berit Elise Kåringen)

80 Vibeke Bø Langeland

81 Eve Nordvall

82 Anita Rørheim

83* Johan Nordbø Vistnes

Vestfold krets

84 Johannes Botne

85 Karen Skjæveland Paulsen

86 Thomas Lien

Vestmarka krets

87 Rune Haukedal

88 Anne Margrethe Himle

89 Julie Iversen

90* Jonas Myhren

91* Bjørn Martin Stenersen

92* (Brage K. Skarstein) Ragnhild Sandvold

93* Isak Greger Eriksen

Vestoppland krets

94 Kim Lønstad

95 Ole Andreas Thirud

Østre Østfold krets

96 Thomas Karlsen

97* Rolf S. Hansen

98 Eli K. Bekken

Øvre Buskerud krets

99* (Ingrid Foslien)

100 (Sofie Hildebrandt Lien) Malene Høeg

BK Blå Kors Speidere

101 Trygve Netland

102 Bente Kristine K. Ropstad

FA Frelsesarmeens speidere

103 Charlotte Gundersen Susaas

104 Kristin Marie Berg

FSK Frikirkens speiderkorps

105 Håkon Ravndal

106*(Johannes Pedersen) Haakon Tønnessen

107* Signe Margrethe Ravndal

MS Metodistkirkens speiderkorps

108 Ole Martin Andreassen

109 Henrik Moum Grimstad

MSK Misjonskirken speiderkorps

110 Helene Bjørsvik

111* Daniel Tostrup Skogaker

Speiderforum

112*

113*

114*

115*

116*

Roverforum

117*

118*

119*

120*

121*
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Representanter uten stemmerett

Generalsekretær

122 Stine Schultz Heireng

Lovutvalget

123 Per Vinje

Komite speiding

124 Roy Arild Rugsveen

Eiendomskomiteen

125 Karen Johanne Strømstad

Internasjonal komite

126 (Anne Margrete Himle)

Tildelingskomiteen

127

Ordstyrere

128 Knut Slettebak

129 Christina Eide

Valgkomiteen

130 Lars Atle Andersen

Revisor

131 (Norunn Byrkjeland)

Speiderstyrets innstilling:

Alle representanter som er innmeldt i henhold til § 2-5-1 i Norges speiderforbunds lover,

godkjennes.

1.2 VALG AV TELLEKORPS

Speiderstyrets innstilling:

Tom Lantz, forbundskontoret

Brede Udahl, forbundskontoret

Birgit Helene Torsæter, forbundskontoret

Anders Nordby, Komite speiding

Arnt J. Øvreness, Komite speiding

Benjamin Askevold Andersen, Komite speiding

Ingeborg Kolstad, Komite speiding

Lise Karine Ljunggren Ringstad, Komite speiding

Andreas E. Bjørndalen, Komite speiding

Karoline Omberg Often, Komite speiding

1.3 VALG AV REFERENTER

Speiderstyrets innstilling:

Helene Bredal, forbundskontoret

Ingrid Stene Kvist, forbundskontoret
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1.4 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN

Forslag:

Forretningsorden for Speidertinget 2022

1. Et lovlig innkalt møte i Speidertinget er beslutningsdyktig med det antall godkjente

representanter

som har møtt.

2. Alle representanter må oppfylle betingelsene i Norges speiderforbunds lover § 2-5-1. Før

konstitueringen av Speidertinget må endring av møtende representanter gjøres skriftlig til

forbundskontoret.

Dersom en representant må forlate Speidertingets møte, kan en valgt vararepresentant som

oppfyller betingelsene, gå inn i vedkommendes plass. Endringen leveres skriftlig til

ordstyrerne og godkjennes av Speidertinget. Hver delegasjon har bare anledning til å bytte én

representant i løpet av møtet.

3. Protokoll føres av valgte referenter. Den undertegnes av ordstyrerne, to valgte

representanter og referentene.

4. Ingen representanter har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak av

forslagsstiller.

Det er mulig å forlange ordet til forretningsorden.

Ordstyrerne har rett til å foreslå begrensning av taletiden og sette strek. Ordstyrerne har også

rett til å heve strek igjen.

5. Forslagsstillere som ikke er representanter på møtet, får mulighet til å presentere forslaget

sitt og talerett når forslaget behandles.

Alle som stiller til valg til Speiderstyret, har talerett under hele Speidertinget.

Økonomiansvarlig på forbundskontoret har talerett ved spørsmål som angår forbundets

økonomi.

6. Alle forslag må innleveres skriftlig på elektronisk skjema.

Frist for innlevering av forslag til langtidsmål, arbeidsplan og henstillinger er lørdag kl. 17.30.

Til lovsaker kan det ikke fremmes endringsforslag. I behandling av øvrige saker kan forslag

fremmes fram til strek er satt for behandling av den enkelte saken.

Det kan ikke fremmes forslag til saker som ikke står på sakslisten.

Redaksjonelle endringer i lovene, slik som paragrafnummerering, korrektur og annen

redigering av teksten som ikke endrer meningsinnholdet, kan gjøres av Speidertinget uten at

det er foreslått etter bestemmelsene i lovens § 2-5-3.

Forslag til henstillinger fra Speidertinget til Speiderstyret presenteres under sak 9, «Åpent

forum». Det voteres over alle slike forslag til henstillinger. Kun henstillinger som oppnår
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alminnelig flertall, sendes til Speiderstyret. Alle fremsatte henstillinger med antall avgitte

stemmer for og imot føres i protokollen.

7. Det velges fem personer til en redaksjonskomité for Speidertinget. Redaksjonskomiteen tar

imot innkomne forslag under møtet (langtidsmål, arbeidsplan, henstillinger) og forbereder

dem for presentasjon for Speidertinget. Redaksjonskomiteen kan utarbeide omforente

forslag, egne forslag som har samme intensjon som innsendte forslag, eller gjøre

redaksjonelle endringer for å tydeliggjøre tekst eller forbedre formuleringer.

8. For at en sak skal bli vedtatt, kreves det normalt alminnelig flertall, det vil si mer enn

halvparten av de avgitte stemmene. Blanke stemmer telles ikke med blant disse.

Lovendringer krever 2/3 flertall, og endring av grunnreglene krever 2/3 flertall på to

påfølgende speiderting.

Voteringer kan foregå både ved akklamasjon, ved framvisning av stemmetegn og skriftlig.

Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn en kandidat, eller når en av representantene

forlanger det.

Ved valg på flere personer til samme verv skjer valget i én eller flere valgrunder. Hver

valgrunde kan bestå av flere omganger. For å bli valgt skal en kandidat ha mer enn

halvparten av de avgitte stemmene. Blanke stemmer telles ikke med blant disse. Hver

representant kan stemme på inntil to kandidater, og inntil to kandidater kan bli valgt i hver

valgrunde. Om ingen kandidater har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene i en

valgomgang, går den som har færrest stemmer ut før neste valgomgang. Når (minst) en

kandidat er valgt, er valgrunden avsluttet. I neste valgrunde er alle ikke-valgte kandidater

igjen med.

9. Alle forslag og de vedtakene som er gjort, med antall avgitte stemmer for og imot, føres inn

i protokollen. Ved valg føres antall stemmer i protokollen. Navn på de representantene som

har hatt ordet under de forskjellige sakene, føres også inn i protokollen.

10. Speidertingets møte er åpent for tilhørere i den grad det er kapasitet til det.

11. Speidertingets forretningsorden godkjennes ved åpning av hvert møte i Speidertinget, og

gjelder inntil forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste møte i

Speidertinget.

Speiderstyrets innstilling:

Forretningsordenen vedtas.

1.5 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Lovforslagene ble lagt ut på speiding.no 9. september og e-post sendt til representantene om

dette. Alle saksdokumenter ble lagt ut på speiding.no 14. oktober og e-post med innkalling og

informasjon om saker ble sendt til representantene samme dag.

Speiderstyrets innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Side 8 av 51

https://speiding.no/speidertinget-2022
https://speiding.no/speidertinget-2022


Speidertinget 2022 • Saksdokumenter

1.6 VALG AV REDAKSJONSKOMITE

Redaksjonskomiteen skal håndtere innkomne forslag under Speidertinget, bidra i språklig

bearbeidelse av tekst der det er behov, sørge for at forslagene gir grunnlag for best mulige

beslutninger for organisasjonen og klargjøre presentasjon av sakene. Se mandat i

forretningsordenen.

Speiderstyrets innstilling:

Andreas Eikrem Bjørndalen, Komite speiding

Dag Erling Austvik, Romsdal og Nordmøre krets

Hanne Kristine Lybekk, Aust-Agder krets

Helene Bjørsvik, Misjonskirken speiderkorps

Ole Kristian Ljunggren Ringstad, Salten og Helgeland krets

1.7 VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å

UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Speiderstyrets innstilling:

Henrik Moum Grimstad, Metodistkirkens speiderkorps

Marthe Hellum, Trøndelag krets

Side 9 av 51



Speidertinget 2022 • Saksdokumenter

SAK 2 ÅRSMELDINGER FOR 2020 OG 2021

Se årsmeldinger for 2020 og 2021 på speiding.no/arsmelding-2020-2021. Årsmeldingene er

laget som en nettside og som pdf-dokument.

Årsmeldingen er Speiderstyrets rapport til Speidertinget om hva som har skjedd i Norges

speiderforbund i perioden det rapporteres om. Årsmeldingene gir et bilde av aktivitetene i

organisasjonen og av hva Speiderstyret har arbeidet med i 2020 og 2021.

Årsmeldingene blir presentert og debattert under ett på Speidertinget, og stemmes over hver

for seg.

Vedlegg: Årsmeldingene fra 2020 og 2021.

2.1 ÅRSMELDING FOR 2020

Speiderstyrets innstilling:

Årsmeldingen for 2020 godkjennes.

2.2 ÅRSMELDING FOR 2021

Speiderstyrets innstilling:

Årsmeldingen for 2021 godkjennes.

SAK 3 REGNSKAP FOR 2020 OG 2021

Speidertinget skal godkjenne driftsregnskapene for 2020 og 2021.

Et årsregnskap gir oversikt over det økonomiske resultatet av driften i et gitt år

(resultatregnskap), i tillegg til den økonomiske stillingen på slutten av året (balanserapport).

Driftsregnskapet viser typisk organisasjonens inntekter og utgifter, altså hvordan det går med

driften. Dette regnskapet brukes først og fremst internt for å få oversikt over utviklingen,

legge planer og sette opp budsjetter.

Driftsregnskapet for 2020 er vist og blir behandlet i sak 3.1 og driftsregnskapet for 2021 vises

og behandles i sak 3.2.

Både driftsregnskapene og aktivitetsregnskapene er også tilgjengelige i Årsmeldingene for

2020 og 2021, som er presentert på speiding.no/arsmelding-2020-2021.

Regnskapene blir presentert og debattert under ett på Speidertinget, og stemmes over hver

for seg.

Vedlegg: Årsmeldinger for 2020 og 2021, regnskap fra side 35.
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3.1 REGNSKAP FOR 2020

Driftsregnskap for 2020:

Inntekter

Regnskap

2020

Budsjett

2020

Royalty og annonseinntekter
1

1 269 500 500 000

Medlemskontingenter
2

6 515 795 7 300 000

Medlemsinntekter
2

100 160 0

Nasjonal grunnstøtte, drift
3

4 397 178 3 800 000

Offentlige tilskudd og refusjoner
4

3 372 507 2 895 000

Leieinntekter
5

149 960 150 000

Andre driftsinntekter
6

184 827 455 000

Sum driftsinntekter 15 989 927 15 100 000

Utgifter

Lønnskostnader
7

6 951 625 7 420 000

Lokaler
8

1 210 796 1 200 000

Andre driftskostnader
9

3 599 390 3 335 000

Reise- og oppholdskostnader
10

541 663 1 035 000

Medlemskap og andre org.relaterte kostnader
11

609 498 1 515 000

Forsikringer
12

417 053 515 000

Finansinntekter og -kostnader
13

11 956 50 000

Sum driftsutgifter 13 341 981 15 070 000

Driftsresultat eks. avskrivninger og

strategiske tiltak 2 647 946 30 000

Avskrivninger
14

868 247 600 000

Strategiske tiltak
15

1 417 756 2 000 000

Sum resultat med budsjett 361 943 -2 570 000

Arrangementer
16

222 875

Drift eiendommer
17

-550 636

Avskrivning eiendommer
17

-232 400

Verdipapirer
18

503 446

Sum resultat 305 228

Kommentarer til regnskapet for 2020:

Aktivitetsregnskapet for 2020 viser et resultat på kr 305 228. I resultatet ligger en

verdiøkning av verdipapirer med kr 503 446.

Driftsresultatet er på kr 2 647 946 før avskrivninger, som er på kr 868 247.

Det var for 2020 budsjettert med et driftsresultat på kr 30 000 før avskrivninger. Strategiske

midler og arrangementer er holdt utenfor.

1. Royalty og annonseinntekter

Speider-sport AS betalte kr 1 200 000 i royalty i 2020, mot budsjettert kr 500 000.
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Royaltyen beregnes av omsetningen til Speider-sport. Inntekt på annonser i medlemsbladet

“Speideren” er kr 69 500.

2. Medlemskontingent

Det ble i 2020 innbetalt kr 6 515 795 i medlemskontingenter, kr 784 205 under budsjett.

Medlemsinntekter på kr 100 160 er egenandelen til korps og kretser som deltok på Speider-

og Roverforum 2020.

3. Nasjonal grunnstøtte

I 2020 fikk vi tildelt kr 4 397 178 i nasjonal grunnstøtte, kr 597 178 høyere enn budsjettert.

4. Offentlige tilskudd og refusjoner

I 2020 mottok vi kr 3 372 507 i støtte og tilskudd, hvorav kr 1 085 949 er

momskompensasjon,internasjonal grunnstøtte på kr 425 564 og Kulturdepartementets

støtteordning for bortfall av inntekter ifm Covid på kr 410 417 . Øvrige tilskudd er fra LNU,

Norad m.fl.

5. Leieinntekter

Fremleie av kontorer til Oslospeiderne, St. Georgs Gildene og Interhost AS ga inntekter på

kr 149 960 i 2020.

6. Andre driftsinntekter

Dette inkluderer for eksempel salg av æreskniver og årsgebyr for nettsider.

7. Lønnskostnader

Lønnskostnadene (inkludert arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon osv.) er på kr 6 951 625.

Det var budsjettert med kr 7 420 000. Avviket skyldes endringer i ansattressurser.

8. Lokaler

Leie (inkl. felleskostnader) for forbundskontoret i St. Olavs gate 25 var i 2020 på

kr 1 210 796, lik som budsjett.

9. Andre driftskostnader

I tillegg til daglig drift er dette kostnader til drift av blant annet medlemssystemet,

speiding.no, hjemmesider for grupper og kretser, produksjon og distribusjon av

medlemsbladet Speideren.

10. Reise og opphold

Kostnader til drift av Speiderstyret, Komite speiding og øvrige komiteer/nettverk, samt

Speidertinget og KL-KS.

11. Medlemskap og andre organisasjonsrelaterte kostnader

Medlemsavgifter til paraplyorganisasjoner som Frivillighet Norge (16 800), LNU (17 900),

Norsk Friluftsliv (47 400), Europa- og verdenskontingenter til WAGGGS (61 918), WOSM

(142 850) samt andre organisasjoner som vi er tilsluttet.

Her føres også kurs- og deltakeravgifter til andre organisasjoner, inkludert deltakelse på

internasjonale kurs og konferanser. Dette er kostnader det var budsjettert for, men som på

grunn av pandemien ikke ble gjennomført.

12. Forsikringer

Kostnad til den kollektive ulykkesforsikringen for medlemmer (medlemsforsikringen) og

ansvarsforsikringen. Forsikring av eiendommer ligger under posten «Drift eiendommer».
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13. Finansinntekter og -kostnader

Renteinntekter og bankgebyrer.

14. Avskrivninger

Avskrivninger, unntatt for eiendommer, er på kr 868 247. Dette fordeler seg på

kontormaskiner osv. kr 104 500, kontorlokaler kr 171 000, medlemssystemet kr 400 758,

nettsideløsning for grupper/kretser kr 91 989, og nettsidene speiding.no/blispeider.no

kr 100 000.

15. Strategiske tiltak

Det ble brukt kr 1 417 756 av de strategiske midlene, fordelt slik:

● Gruppe- og kretsutvikling 777 394

● Ungt lederskap 67 238

● Trygge og inkluderende møteplasser                 75 000

● Synlighet 498 124

16. Arrangementer

Alle arrangementer skal gå i balanse og er derfor ikke budsjettert. I regnskapet er både

inntekter og utgifter ført, med et totalt overskudd på kr 222 286. Dette skyldes at vi har søkt

støtte fra eksterne – for eksempel Norsk Friluftsliv, LNU, Studieforbundet Natur og miljø,

Justisdepartementet, Gjensidigestiftelsen m.fl. og mottatt ca. 4,7 millioner.

Innsamlede midler til Speideraksjonen 2020 var på kr 378 770. Innsamlet beløp ble overført

til Speideraksjonen 2021, og gjort opp der.

Bistandsstøtte til speiderforbundet (WAGGGS) i Liberia var kr 440 000 i 2020. 80% av

støttebeløpet er fra NORAD, resterende 20 % kommer fra Speideraksjonen.

17. Drift eiendommer og avskrivning eiendommer

Totale leieinntekter i 2020 på forbundets eiendommer var kr 147 250 (Tredalen kr 86 200,

Solstølen kr 28 650 og Havbraatt kr 32 400). I tillegg ble det solgt en motorbåt fra Tredalen,

som er inntektsført med kr 95 070. Totale driftskostnader var på kr 792 955.

Dette gir et negativt driftsresultat på kr 550 636. Dette skyldes i hovedsak utbedringer på

Solstølen (nye vinduer) som vi får støtte for gjennom Sparebankstiftelsen i 2021.

Avskrivning for eiendommene var i 2020 på totalt kr 232 400 og fordeler seg med kr 100 900

på Tredalen, kr 26 200 på Solstølen, kr 75 300 på Havbraatt og kr 30 000 på

bookingsystemet.

Etter salget av Ingelsrud, Sverveli og Stornes ble det i 2013 og 2017 avsatt 9,4 millioner til

eiendommer. Av de 9,4 millionene ble det videre vedtatt å bevilge 4 millioner til utvikling av

forbundets eiendommer. Det har per 31.12.2020 blitt investert kr 3 millioner til

oppgraderinger av Tredalen og Solstølen.

18. Verdipapirer

Endring på verdien av forbundets verdipapirer.

Speiderstyrets innstilling:

Regnskapet for 2020 godkjennes.
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3.2 REGNSKAP FOR 2021

Driftsregnskap for 2021:

Inntekter

Regnskap

2021

Budsjett

2021

Royalty og annonseinntekter
1

3 343 059 1 220 000

Medlemskontingent
2

6 867 830 6 500 000

Medlemsinntekter
2

141 600 0

Grunnstøtte, drift
3

4 366 408 4 000 000

Offentlige tilskudd og refusjoner
4

2 605 524 2 080 000

Leieinntekter
5

153 732 150 000

Andre driftsinntekter
6

303 968 190 000

Sum inntekter 17 782 121 14 140 000

Utgifter

Lønnskostnader
7

7 618 280 7 415 000

Lokaler
8

1 231 536 1 179 000

Andre driftskostnader
9

3 409 432 3 316 000

Reise- og oppholdskostnader
10

631 341 1 419 000

Medlemskap og andre org.relaterte kostnader
11

1 088 150 619 000

Forsikringer
12

399 947 500 000

Finansinntekter og -kostnader
13

76 330 100 000

Sum utgifter 14 455 016 14 548 000

Driftsresultat eks. avskrivninger og

strategiske tiltak 3 327 105 -408 000

Avskrivninger
14

860 875 833 000

Strategiske tiltak
15

0 1 000 000

Sum resultat med budsjett 2 466 230 -1 241 000

Arrangementer
16

571 645

Agenda 2021 / Leirsommer 2021
17

556 905

Drift eiendommer
18

130 314

Avskrivning eiendommer
18

-198 700

Verdipapirer
19

1 529 323

Sum resultat 5 055 717

Kommentarer til regnskapet for 2021:

Aktivitetsregnskapet for 2021 viser et resultat på kr 5 055 717. I resultatet ligger en 
verdiøkning av verdipapirer med kr 1 529 323.

Driftsresultatet er på kr 3 327 105 før avskrivninger, som er på kr 860 875. Det var for 2021 
budsjettert med et negativt driftsresultat på kr 408 000 før avskrivninger. Strategiske midler 
og arrangementer er holdt utenfor.

Norges speiderforbund har retningslinjer som omhandler kritikkverdige forhold i 
organisasjonen. Med kritikkverdige forhold menes blant annet forhold som er i strid med 
lover, retningslinjer og verdier. NSF har ingen toleranse for korrupsjon eller økonomisk 
utroskap.
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1. Royalty og annonseinntekter

Speider-sport AS betalte kr 3 313 059 i royalty i 2021 (hvorav 910 000 er etterslep fra 2019 og

2020), mot budsjettert 1 200 000 kr. Royaltyen beregnes ut fra omsetningen til

Speider-sport. Resterende, kr 30 000, er annonsesalg i medlemsbladet Speideren.

2. Medlemskontingent

Det ble i 2021 innbetalt kr 6 867 830 i medlemskontingenter, kr 367 830 høyere enn

budsjettert.

Medlemsinntekter på kr 141 600 er egenandelen til korps og kretser som deltok på KL/KS

3. Nasjonal grunnstøtte

I 2021 fikk vi tildelt kr 4 366 408 i nasjonal grunnstøtte, kr 366 408 høyere enn budsjettert.

4. Offentlige tilskudd og refusjoner

I 2021 mottok vi kr 2 605 524 i støtte og tilskudd, hvorav kr 1 464 048 er

momskompensasjon og kr 902 000 er internasjonal grunnstøtte. Øvrige tilskudd er fra LNU

m.fl.

5. Leieinntekter

Fremleie av kontorer til Oslospeiderne, St. Georgs Gildene og Interhost AS ga inntekter på kr

153 732 i 2021.

6. Andre driftsinntekter

Dette inkluderer for eksempel salg av æreskniver og årsgebyr for nettsider.

7. Lønnskostnader

Lønnskostnadene (inkludert arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon osv.) er på kr 7 618 280.

Det var budsjettert med kr 7 415 000. Avviket skyldes endringer i ansattressursene.

8. Lokaler

Leie (inkl. felleskostnader) for forbundskontoret i St. Olavs gate 25 var i 2021 på

kr 1 215 236, noe over budsjett.

9. Andre driftskostnader

I tillegg til daglig drift er dette kostnader til drift av blant annet medlemssystemet,

speiding.no, hjemmesider for grupper og kretser, produksjon og distribusjon av

medlemsbladet Speideren.

10. Reise- og oppholdskostnader

Kostnader til drift av Speiderstyret, Komite speiding og øvrige komiteer/nettverk.

11. Medlemskap og andre organisasjonsrelaterte kostnader

Medlemsavgifter til paraplyorganisasjoner som Frivillighet Norge (14 000), LNU (18 900),

Norsk Friluftsliv (47 400), Europa- og verdenskontingenter til WAGGGS (94 891), WOSM

(141 738) samt andre organisasjoner vi er tilsluttet. Her føres også kurs- og deltakeravgifter

til andre organisasjoner, inkludert deltakelse på internasjonale kurs- og konferanser.

I 2021 ble det kostnadsført tap på tilskudd som var bokført som inntekt i 2017 på kr 300 000.

12. Forsikringer

Kostnad til den kollektive ulykkesforsikringen for medlemmer (medlemsforsikringen) og

ansvarsforsikringen. Forsikring av eiendommer ligger under posten «Drift eiendommer».

13. Finansinntekter og -kostnader

Renteinntekter og bankgebyrer.
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14. Avskrivninger

Avskrivninger, unntatt for eiendommer, er på kr 860 875. Dette fordeler seg på

inventar/kontormaskiner kr 95 779, kontorlokaler kr 171 000, medlemssystemet kr 427 534,

nettsideløsning for grupper/kretser kr 62 000, og nettsidene speiding.no/blispeider.no

kr 104 562.

15. Strategiske tiltak

Leirkomiteen til Leirsommer 2021 fikk en garanti av Speiderstyret på 1 000 000 for å kunne

planlegge aktiviteter. Midlene ble hentet fra budsjettposten Strategiske tiltak. Grunnet

støtteordninger (stimuleringsmidler osv.) fra Kulturdepartementet ble ikke den avsatte

millionen benyttet.

16. Arrangementer

Alle arrangementer skal gå i balanse og er derfor ikke budsjettert. I regnskapet er både

inntekter og utgifter ført, med et totalt overskudd på kr 571 645. Dette skyldes at vi har søkt

støtte fra eksterne – for eksempel Norsk Friluftsliv, LNU, Studieforbundet Natur og miljø,

Justisdepartementet mfl. – og mottatt ca. 3,7 millioner. Innsamlede midler til

Speideraksjonen 2021 var på kr 308 685. Pengene er overført til Flyktninghjelpen og NSFs

bistandsprosjekter, sammen med innsamlede midler fra 2020.

Bistandsstøtte til speiderforbundene (WAGGGS og WOSM) i Zambia  var kr 608 000 i 2021.

80 % av støttebeløpet er fra NORAD, resterende 20 % kommer fra Speideraksjonen.

17. Agenda 2021 / Leirsommer 2021

I forbindelse med avlyst landsleir i Indre Østfold (Agenda 2021) og gjennomføring av

Leirsommer 2021 fikk vi tilskudd på kr 3 852 070 fra Kulturdepartementet i

stimuleringsmidler/kompensasjon for tapte inntekter. I tillegg mottok vi støtte fra

Miljødirektoratet, LNU m.fl. til Leirsommer og roverleir. Tilskuddene bidro til at vi fikk

dekket alle påløpte kostnader (kr 2 198 000) på Agenda 2021, samt dekket kostnader (kr 2

149 112) til Leirsommer 2021.

18. Drift eiendommer og avskrivning eiendommer

Totale leieinntekter i 2021 på forbundets eiendommer var kr 486 010 (Tredalen kr 277 810,

Solstølen kr 52 400 og Havbraatt kr 155 800). Solstølen mottok kr 300 000 i tilskudd fra

Sparebankstiftelsen ifm nye vinduer og Tredalen mottok kr 70 000 fra Sparebankstiftelsen

ifm turstier. Totale driftskostnader for alle eiendommer samlet var på kr 730 496. (Tredalen

kr 479 629, Solstølen 80 427, Havbraatt kr 106 378 og øvrige eiendommer, herunder drift av

eiendomsstyre kr 64 062). Dette gir et positivt driftsresultat på kr 130 314.

Avskrivning for eiendommene var i 2021 på totalt kr 198 700 og fordeler seg med kr 101 000

på Tredalen, kr 26 200 på Solstølen, kr 41 500 på Havbraatt og kr 30 000 på

bookingsystemet.

Etter salget av Ingelsrud, Sverveli og Stornes ble det i 2013 og 2017 avsatt 9,4 millioner til

eiendommer. Av de 9,4 millionene ble det videre vedtatt å bevilge 4 millioner til utvikling av

forbundets eiendommer. Det har per 31.12.2021 blitt investert kr 3 millioner til

oppgraderinger av Tredalen og Solstølen.

19. Verdipapirer

Endring på verdien av forbundets verdipapirer.

Speiderstyrets innstilling:

Regnskapet for 2021 godkjennes.
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SAK 4 LANGSTIDSMÅL 2015–2024 OG

ARBEIDSPLAN 2023–2024

Speidertinget 2014 vedtok «Visjon 2024» for Norges speiderforbund og langtidsmål for

2015–2024. Hvert møte i Speidertinget vedtar langtidsmålene på nytt med eventuelle

justeringer og en arbeidsplan for kommende toårsperiode. Langtidsmålene og arbeidsplanen

handler om veivalg og prioriteringer for framtiden i Norges speiderforbund.

Visjon 2024 – Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere

I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og unge

som vil ut i naturen og verden. Hos oss opplever alle å få og ta ansvar gjennom

patruljesystemet. Speideren er en relevant bevegelse som når flere. Våre speidere

blir utfordret i møte med samfunnet, naturen og seg selv.

Sak 4.1 er langtidsmål for 2015–2024. I sak 4.2 presenteres forslag til arbeidsplan for

2023–2024, som er satsinger for de to neste årene, som skal bidra til at vi når langtidsmålene.

For å gi en helhetlig forståelse av det daglige arbeidet i Norges speiderforbund presenterer vi

også et dokument som viser det løpende arbeidet som skjer i organisasjonen – både med

prosjekter, komiteer, nettverk, styret og forbundskontoret.

Vedlegg: Orientering om forbundsnivået.

4.1 LANGTIDSMÅL 2015–2024

Langtidsmålene går over hele strategiperioden fra 2015 til 2024, og det er disse målene

forbundet bruker for å måle fremdriften i strategiarbeidet. Målene har hovedsakelig ligget

fast siden planen ble vedtatt, men enkelte speiderting har gjort mindre endringer.

Speiderstyret foreslår ingen endringer i langtidsmålene for 2015–2024.

Forslag til vedtak:

Speidere vil ut

● Alle medlemmer utfordres gjennom relevante og spennende programaktiviteter og

arrangementer.

● Alle medlemmer har grunnleggende kompetanse innen det enkle friluftslivet.

● Alle medlemmer utforsker naturen, og inviterer andre til å være med.

● Alle medlemmer øker sin deltakelse i demokratiske prosesser i organisasjonen.

● Speidere bidrar konstruktivt i samfunnsdebatten, og oppleves som

engasjerte/inspirerende, løsningsorienterte og reflekterte.

● Flere av våre medlemmer opplever verden gjennom internasjonal speiding, og kjenner

tilhørigheten til en verdensomspennende bevegelse.

Patruljen tar ansvar

● Alle medlemmer gjør sitt beste for at alle skal føle seg trygge, inkludert og verdsatt i

speideren.

● Alle nivåer i organisasjonen bruker patruljesystemet, og gruppene har aktive

førerpatruljer.
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● Alle patruljene deltar jevnlig i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og -turer.

● Alle rovere og ledere tar aktivt ansvar for sin egen lederutvikling gjennom å delta i

forbundets ledertrening.

● Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker speidermetoden aktivt.

● Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker treningsprogrammet aktivt.

● Flere av gruppene deltar i nasjonale eller internasjonale prosjekter, eller gjennomfører

egne.

Speiding når flere

● Flere barn og unge begynner i speideren, og flere av speiderne fortsetter i / går over til

neste enhet.

● Alle nåværende og nye medlemmer føler seg velkomne, og får muligheter til å ta ansvar

og bidra med sin kompetanse.

● Flere barn og unge får tilbud om speiding gjennom nystarting av grupper i områder

med potensial for speiding.

● Alle grupper fokuserer på å gjøre seg attraktive gjennom ambisiøse aktiviteter, positiv

synlighet, forenkling av rutiner og et godt ledermiljø.

● Flere engasjerer seg i langvarige og kortvarige verv på alle nivåer i organisasjonen.

● Flere grupper er synlige bidragsytere i lokalsamfunnet gjennom aktiviteter for

ikke-speidere, prosjekter i nærmiljøet og lokale samarbeid.

● Flere av forbundets prosjekter og satsinger skjer i samarbeid med andre nasjonale

samfunnsaktører og internasjonale organisasjoner.

Speiderstyrets innstilling:

Langtidsmål for 2015–2024 vedtas.

4.2 ARBEIDSPLAN FOR 2023 OG 2024

Arbeidsplanen beskriver prioriterte utviklingsområder i Norges speiderforbund i den

kommende toårsperioden. Planen skal bidra til å oppfylle visjonen og langtidsmålene. Dette

gjennomføres i tillegg til ordinært arbeid i komiteer, nettverk, utvalg og prosjektgrupper,

samt arbeidet i Speiderstyret og på forbundskontoret.

Det er Speiderstyret, Komite speiding, forbundskontoret og andre komiteer, nettverk, utvalg

og prosjektgrupper som skal sette i verk arbeidsplanen nasjonalt. Skal vi oppfylle strategien,

må alle organisasjonsledd trekke i samme retning. Speiderstyret oppfordrer derfor alle

speidergrupper, kretser og korps til å lage egne tiltak tilpasset lokale styrker og utfordringer.

Arbeidet med arbeidsplanen har foregått på to krets- og korpsledersamlinger og gjennom

økter med innspill fra Komite speiding og forbundskontoret. Speiderstyret har tatt høyde for

arbeidsplanen i forslaget til budsjett, slik at de nevnte punktene kan gjennomføres i perioden.

Speidertinget kan komme med endringer eller tillegg til arbeidsplanen, men Speiderstyret ber

tinget vurdere om endringene eller tilleggene må inn i planen, eller om de kan passe like godt

som innspill til tiltak for gjennomføring av planen.

Speiderstyret anbefaler at Speidertinget gir Speiderstyret fullmakt til å gjøre nødvendige

prioriteringer i arbeidsplanen i tiden fram til neste speiderting, ut fra tilgjengelige ressurser.
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Forslag:

Arbeidsplan 2023–2024

Norges speiderforbunds (NSF) arbeidsplan gir rammer og retning for utviklingen av

organisasjonen i perioden basert på langtidsmålene for 2015–2024. Planen er ment å

beskrive den utviklingen som kommer i tillegg til løpende prosjekter og arbeid.

Arbeidsplanen beskriver nasjonalleddets oppgaver og ansvar, men i mange av punktene er

organisasjonen også avhengig av bidrag og støtte fra kretser, korps og grupper for at vi skal

lykkes sammen. Kretser, korps og grupper oppfordres til å ta utgangspunkt i langtidsmålene i

strategien og temaene i denne arbeidsplanen når de skal lage sin egen plan for perioden.

Vi blir flere og mer mangfoldige

Vekst er viktig for at flere skal få oppleve speiding, og for at flere tar aktivt ansvar i

samfunnet. For å skape vekst må blant annet terskelen for deltakelse reduseres for å sikre en

mer mangfoldig og inkluderende organisasjon. Større mangfold i organisasjonen er et bidrag

til mer toleranse, empati og respekt blant mennesker. Forbundet må også yte lokal bistand

der det er behov for å avlaste dagens frivillige.

For å oppnå dette skal vi blant annet

● yte god gruppe- og kretsstøtte gjennom nyttige verktøy, god koordinering og tydelig

ansvarsfordeling

● støtte gruppenes rekruttering av speidere og ledere gjennom økt synlighet og faste

kampanjer i løpet av året

● senke terskelen for deltakelse i Norges speiderforbund ved å ta tak i funnene fra

arbeidsgruppa for mangfold og inkludering

Vi skaper gode ledere

I speideren ønsker vi å ha ledere, rovere og andre frivillige som skaper trygge og sikre

rammer for barn og unges utvikling. Det er viktig at de frivillige blir gjort kjent med hvilke

muligheter som finnes for å utvikle seg gjennom ledertrening, oppgaver og verv i

organisasjonen. Vi ønsker at det å være frivillig i Norges speiderforbund skal være givende,

utviklende, meningsfylt og sosialt.

For å oppnå dette skal vi blant annet

● arbeide systematisk for at forbundets ledertrening blir tilgjengelig for hele landet, og

for at speiderlederloggen gjøres kjent for alle medlemmer fra 16 år og oppover

● utvikle og ta i bruk en modell for frivillighet i NSF som legger vekt på å vise frem den

enkeltes muligheter, og som beskriver hvordan nye ledere tas imot

● spre og tilgjengeliggjøre materiell som bidrar til at hele organisasjonen får opplæring i

trygge møter

Vi tilbyr et utviklende program

Speiderprogrammet er verktøyet vi bruker for å legge til rette for speidernes utvikling. Det gir

retning, setter mål og utgjør en felles standard for arbeidet. For at programmet skal holde seg

relevant og attraktivt, er det viktig å tilgjengeliggjøre og stadig utvikle det. Gjennom
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speidermetoden beskriver vi hvordan programmet skal gjennomføres, og her er progresjon

gjennom egenstyrte patruljeaktiviteter viktig.

For å oppnå dette skal vi blant annet

● arbeide for at flere grupper tar i bruk patruljesystemet, etablerer førerpatrulje og

legger til rette for egenstyrt aktivitet blant speiderne sine

● formidle og spre kunnskap om speiderprogrammet og hvordan man kan følge med på

hver enkelt speiders progresjon

● formidle og dele nyskapende og attraktive aktiviteter og legge bedre til rette for deling

av gode ideer

Speiderstyrets innstilling:

Speidertinget vedtar arbeidsplanen for 2023–2024 for Norges speiderforbund. Speidertinget

oppfordrer kretser, korps og speidergrupper til å utarbeide egne tiltak som støtter opp om

visjon, langtidsmål og arbeidsplan. Speiderstyret får fullmakt til å prioritere punktene i

arbeidsplanen ut fra tilgjengelige økonomiske og menneskelige ressurser.
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SAK 5 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.

6  En speider kjenner naturen og verner om den.
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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:

Side 33 av 51



Speidertinget 2022 • Saksdokumenter

● 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.

SAK 6 BUDSJETT FOR 2023 OG 2024

Speiderstyret legger fram forslag til et driftsbudsjett som baserer seg på regnskapene fra

2020 og 2021. Speiderstyret ønsker for 2023 og 2024 å bruke av egenkapitalen til strategiske

tiltak knyttet til arbeidsplanen.

Budsjettene er en oversikt over hva Norges speiderforbund planlegger å bruke penger på og

hvilke inntekter som forventes.

Budsjettene presenteres og debatteres under ett, og stemmes over hver for seg. Det er mulig å

fremme endringsforslag til budsjettene under Speidertinget.

Kommentarer til budsjettforslagene for begge år følger sak 6.2.

Tallene er oppgitt i hele 1000.
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6.1 BUDSJETT FOR 2023

Inntekter
Sum

Kontor og

administra-

sjon

Kommunika-

sjon og

marked

Program og

lederutvikling Organisasjon Eiendommer

Royalty og

annonseinntekter
1

1 240 1 200 40 0 0 0

Medlemskontingenter
2

7 040 7 040 0 0 0 0

Nasjonal grunnstøtte
3

4 050 4 050 0 0 0 0

Offentlige tilskudd og

refusjoner
4

2 905 2 905 0 0 0 0

Leieinntekter
5

160 160 0 0 0 0

Andre driftsinntekter
6

525 450 75 0 0 0

Sum inntekter 15 920 15 805 115 0 0 0

Utgifter

Lønnskostnader
7

9 885 9 885 0 0 0 0

Lokaler
8

1 310 1 310 0 0 0 0

Andre driftskostnader
9

3 065 1 630 1 435 0 0 150

Reise- og

oppholdskostnader
10

1 820 140 130 930 620 0

Medlemskap og andre

org.relaterte kostnader

11
795 190 75 230 150 0

Forsikringer
12

500 500 0 0 0 0

Finansinntekter og

-kostnader
13

100 100 0 0 0 0

Sum utgifter 17 475 13 755 1 640 1 160 770 150

Driftsresultat eks.

avskrivninger og

strategiske tiltak -1 555

Avskrivninger
14

818 658 160

Avskrivninger

Eiendommer
14

200 200

Strategiske tiltak
15

2 000

Resultat 16 –4 573

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget til budsjett for 2023 vedtas.
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6.2 BUDSJETT FOR 2024

Inntekter
Sum

Kontor og

administra-

sjon

Kommuni-

kasjon og

marked

Program og

leder-

utvikling

Organisa-

sjon

Eien-

dommer

Royalty og

annonseinntekter
1 1 740 1 700 40 0 0 0

Medlemskontingenter
2 7 425 7 425 0 0 0 0

Nasjonal grunnstøtte
3 4 000 4 000 0 0 0 0

Offentlige tilskudd og

refusjoner
4 2 575 2 575 0 0 0 0

Leieinntekter
5 160 160 0 0 0 0

Andre driftsinntekter
6 900 600 100 0 200 0

Sum inntekter 16 800 16 460 140 0 200 0

Utgifter

Lønnskostnader
7 10 373 10 373 0 0 0 0

Lokaler
8 1 360 1 360 0 0 0 0

Andre driftskostnader
9 3 040 1 555 1 335 0 0 150

Reise- og

oppholdskostnader
10 1 920 140 130 830 820 0

Medlemskap og andre

org.relaterte kostnader
11 645 190 75 230 150 0

Forsikringer
12 500 500 0 0 0 0

Finansinntekter og

-kostnader
13 100 100 0 0 0 0

Sum utgifter 17 938 14 218 1 540 1 060 970 150

Driftsresultat eks.

avskrivninger og

strategiske tiltak –1 138

Avskrivninger
14 920 760 160    

Avskrivninger

Eiendommer
14 220

Strategiske tiltak
15 2 000    

Resultat 16
−4 278

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget til budsjett for 2024 vedtas.
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Kommentarer til budsjettene for 2023 og 2024:

1. Royalty og annonseinntekter

Royalty fra Speider-sport AS og annonser i medlemsbladet Speideren.

2. Medlemskontingenter

Budsjettforslaget er basert på ca. 16 000 betalende medlemmer i 2023 og ca. 16 500

betalende medlemmer i 2024. Det er tatt høyde for husstandsrabatter og korpsrefusjon i

budsjettet.

3. Nasjonal grunnstøtte

Grunnstøtten beregnes ut fra antall aktive betalende medlemmer under 26 år per 31.12.,

antall godkjente lokallag (godkjent lokallag = mer enn fem aktive medlemmer under 26 år

per 31.12. og levert årsrapport), nasjonale aktiviteter/kurs, styresammensetning og andre

kriterier to år tidligere. (Grunnet koronapandemien legges 2019-tallene  til grunn for

2023-støtten, og 2022-tallene legges til grunn for 2024-støtten)

4. Offentlige tilskudd og refusjoner

Internasjonal støtte gis på grunnlag av aktiviteter/kurs/arrangementer som har foregått i

utlandet (ikke Norden).  Grunnet pandemien er grunnlagsårene for støtten i 2023 et snitt av

aktiviteten i 2018, 2019 og 2020 For 2024 er gunnlagsåret 2022 og kr 200 000.

Administrasjonsgodtgjørelse for forvaltningen av Frifond (inntil maks 5 % av tildelt beløp)

utgjør kr 175 000 i 2023 og i 2024. Momskompensasjonen utgjør kr 1 300 000 i 2023 og kr

1 500 000 i 2024. Prosjektstøtte utgjør kr 700 000 i 2023 og 2024. I prosjektstøtten ligger

Friluftsskolen med kr 400 000 hvert år, midler fra Norsk Friluftsliv på kr 200 000 og kr

100 000 for ulike mindre arrangementer.

5. Leieinntekter

Denne posten inneholder fremleie av kontorlokaler i St. Olavs gate (Interhost AS,

Oslospeiderne og Speider-sport AS).

6. Andre driftsinntekter

Salg av æreskniver, årsavgift på nettsider for grupper/kretser og andre inntekter.

7. Lønnskostnader

For 2023 og 2024 er det lagt inn lønns- og sosiale kostnader knyttet til 14,5 årsverk.

8. Lokaler

Denne posten inkluderer husleie, rengjøring og felleskostnader knyttet til lokalene i St. Olavs

gate 25.

9. Andre driftskostnader

I denne posten er det lagt inn kostnader knyttet til 4 utgaver av medlemsbladet «Speideren»,

datakostnader, porto, telefon og generell kontordrift.

Videre er det lagt inn en post med kr 150 000 til drift av eiendommene. I tillegg dekker også

utleieinntekter driftskostnader knyttet til eiendommene.

10. Reise- og oppholdskostnader

I denne posten er det tatt høyde for Speidertinget i 2024 med kr 100 000 og konferanser for

WAGGGS og WOSM i 2023 og 2024 med kr 200 000 i hvert av årene.

11. Medlemskap og andre organisasjonsrelaterte kostnader

I denne posten inngår det kostnader til Speiderstyrets drift med kr 400 000, drift av Komite
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speiding med kr 150 000 og drift av nettverkene med kr 230 000 for både 2023 og 2024.

Øvrige poster som inngår her, er kontingenter til andre organisasjoner, medieovervåkning og

profilering.

12. Forsikringer

Denne posten inkluderer vår kollektive ulykkesforsikring for medlemmer, ansvarsforsikring

for ledere og andre forsikringer knyttet til generell drift, inkludert forbundskontoret.

13. Finansinntekter og -kostnader

Her ligger renteinntekter og bankgebyrer.

14. Avskrivninger

Hovedposten her er knyttet til teknologi i kontordriften (videreutvikling av

medlemssystemet), nye nettsider, kontorlokaler, kontormaskiner og nettsideløsning for

grupper og kretser. Norges speiderforbund har egenkapital til å ta denne typen investeringer

for de neste årene.

Avskrivning for eiendommer er knyttet til utvikling av forbundets eiendommer (Tredalen,

Solstølen og Havbraatt). Det er satt av midler fra salg av tidligere eiendommer.

15. Strategiske tiltak

Det er satt av kr 2 000 000 for hvert av årene 2023 og 2024 til strategiske tiltak som skal

gjennomføres etter arbeidsplan 2023–2024.

16. Årsresultat

Årsresultatene for 2023 og 2024 (summen av drift, avskrivninger og strategiske tiltak)

belastes annen egenkapital.

6.3 OMPRIORITERINGER

Forslag:

Speiderstyret gis fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor budsjettenes rammer.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.
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SAK 7 ANDRE SAKER

Her behandles innkomne saker og saker fra Speiderstyret som ikke er på lista over faste

saker. Kretser, korps, Speiderstyret og representantene fra Speidertinget 2020 hadde rett til å

sende inn saker innen fristen 11. august 2022

7.1 KORPSAVTALER

Forslag til nye tilslutningsavtaler for alle korpsene legges nå fram for Speidertinget til

godkjenning i henhold til § 2-4 i NSFs lover. Se vedlagte avtaler.

Disse avtalene erstatter alle tilslutningsavtaler og tilhørende samarbeidsavtaler mellom

korpsenes organisasjoner og Norges speiderforbund. Gjeldende korpsavtaler er omkring 20

år gamle, og har vært utdatert en god stund. Det var derfor nødvendig med en oppdatering til

gjeldende praksis.

Representanter for korpsene og Speiderstyret med støtte fra forbundskontoret har forhandlet

fram nye tilslutningsavtaler og tilleggsavtaler for hvert korps, som er godkjent i korpsenes

organisasjoner, av korpstingene og av Speiderstyret. Det er jobbet for mest mulig like

tilslutningsavtaler for alle korpsene.

Følgende endringer er gjort i forhold til de gamle tilslutningsavtalene:

● Oppdatering til gjeldende praksis for medlemskontingent.

● En tydeliggjøring av korpsenes tilknytning til sine organisasjoner og presisering av at

de kan drive speiderarbeid innenfor kristne rammer.

● Presisering av Speiderstyrets fullmakt til å inngå avtale med korpsstyrene om tillegg

og unntak fra NSFs lover og retningslinjer, som beskrevet i § 2-4 i NSFs lover om

korps.

● Tydeliggjøring av arbeidsfordeling mellom korpset, korpsets organisasjon og NSF, og

hvem som formelt “eier” medlemmene.

● Plikt til å dele informasjon om uønskede hendelser.

● Databehandleravtale (GDPR).

I tilleggsavtalene reguleres bestemmelsene av mer administrativ art, som avklarer hvilken

organisasjon som har ansvar for hva. Dette er bestemmelser som har behov for en større

dynamikk enn selve tilslutningsavtalen, og ansvaret er tillagt Speiderstyret.

Eksempler på unntak/tillegg:

● Bestemmelser rundt organisatorisk tilknytning  (organisasjonsnummer)

● Mulighet til egne lederavtaler i tillegg til NSF sine egne avtaler

Forslag:

Nye korpsavtaler for alle korpsene godkjennes.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.
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7.2 LEDERTRENING

7.2.1 STERKERE NASJONAL ORGANISERING AV LEDERTRENING

Forslaget fra Follo krets lyder:

Speidertinget ber Speiderstyret sikre at ledertreningen styrkes ved at den gis en sterkere

nasjonal organisering. Følgende hensyn må ivaretas:

● sikre at det avholdes holdes kurs på alle nivå i hele landet jevnlig, slik at det er enkelt

for nye ledere å få tatt grunntreningen i løpet av 1-2 år. Arbeidet bør skje i dialog med

kretsene.

● sikre at det årlig utdannes nye ledertrenere i alle deler av landet. Kretsene skal  fortsatt

ha en sentral rolle i å rekruttere nye ledertrenere.

● prioritere en årlig ledertrenersamling som gir faglig påfyll for ledertrenere og hvor  man

kan planlegge og organiserer lederkurs i hele landet og bygger nettverk og  fellesskap

for ledertrenere fra hele landet.

● informasjon om lederkurs i hele landet må være tilgjengelig i god tid på NSFs

nettsider.

Forslagsstillers begrunnelse:

Det er avgjørende for å rekruttere nye og holde på speiderledere at lederne tilbys kurs og

utvikling i lederarbeidet. Kretsene har ansvar for å legge til rette for at ledertrening og

lederutvikling tilbys, og motivere gruppene til å sende deltakere på kurs.

Mange kretser har ikke egne ledertrenere, enda flere har ikke en fungerende

ledertrenerpatrulje. Alt for mange av kretsene greier ikke tilby lederkurs i kretsen jevnlig.

Noen samarbeider om å arrangere kurs og inviterer hverandres grupper til lederkurs, på

samme måte kunngjøres ofte,- men langt fra alltid, og alt for tilfeldig,- kretsenes kurs på

speiding.no slik at de er tilgjengelig for ledere fra andre kretser.

Ikke alle speiderledere er med i mange år. Det er viktig at også speiderledere som er aktive i

ett eller to år får muligheten til å ta NSFs grunntrening. I dag er det i praksis vanskelig å få til

fordi kursene ikke er tilgjengelig.

Follo krets mener derfor at ledertreningen bør styrkes ved at den organiseres mer sentralt.

Detaljene i hvordan det organiseres bør speiderstyret, komite speiding og forbundskontoret

finne ut av i fellesskap. Målet må være at datoer for kurs, kurssteder og sammensetning av

kursstaber organiseres nasjonalt, slik at vi sikrer at det arrangeres kurs i hele landet jevnlig,

og at informasjon om tilgjengelige kurs i hele landet blir kommunisert tidlig og kjent for

ledere  som ønsker å gå på lederkurs. Det er viktig at det parallelt med dette arbeidet med å

utdanne  nye ledertrenere og at oppfølgingen av ledertrenere i hele landet styrkes. Samtidig

bør  arbeidet med nasjonale ledertrenersamlinger som gir ledertrenere faglig påfyll,

fellesskap og  styrker rekruttering av nye ledertrenere prioriteres.

Arbeidet må skje i dialog med kretsene, kretsstyrene bør fortsatt ha ansvar for å legge til

rette for at ledertrening og lederutvikling tilbys i kretsen.

Speiderstyrets kommentar:

Speiderstyret stiller seg ikke bak forslaget slik det står. Speiderstyret vurderer at forslaget

innebærer organisatoriske endringer for både kretser, forbundskontoret og Komité speiding.

Disse endringene er imidlertid ikke utredet nærmere og kan derfor gi utilsiktede

konsekvenser som ikke støtter opp under forslagets intensjon. Slik saken er formulert, vil den
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også gi sterke føringer for økonomi, arbeidsoppgaver og organisering i den kommende

toårsperioden.

Speiderstyret ser likevel intensjonen bak forslaget og er enig i at det er behov for å se

nærmere på gjennomføring og tilgjengeliggjøring av ledertreningen. Vi har alle et felles ønske

om å synliggjøre og tilgjengeliggjøre ledertreningen for våre medlemmer som ønsker seg kurs

og utvikling.

I arbeidsplanen for 2023–2024 er det foreslått at ledertreningen styrkes. Det å skape gode

ledere er ett av tre strategiske satsingsområder for den neste perioden. I forslag til

arbeidsplan foreslår Speiderstyret videre at det arbeides systematisk for at forbundets

ledertrening blir tilgjengelig over hele landet. Vi ønsker derfor å ta med oss

handlingspunktene i forslaget videre som en del av dette arbeidet med utviklingen av

ledertreningen.

Speiderstyret mener at det er mer formålstjenlig at det nedsettes en bredt sammensatt

arbeidsgruppe som kan se nærmere på mulighetene for ledertreningen, basert på innholdet i

forslaget og innspill fra organisasjonen for øvrig. Dette presenteres derfor som et alternativt

forslag 7.2.2.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas ikke.

7.2.2 ARBEIDSGRUPPE SOM VURDERER LEDERTRENINGEN

Forslaget fra Speiderstyret lyder:

Speidertinget ber Speiderstyret sette ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal

vurdere følgende punkter:

● hvordan ledertrening gjøres tilgjengelig på best mulig måte, gjennom formidling og

struktur

● hvordan vi kan sørge for at det holdes kurs i hele landet jevnlig

● hvordan vi kan sørge for at det jevnlig utdannes nye ledertrenere i alle deler av landet

● hvordan vi kan sikre god deltakelse på den årlige ledertrenersamlingen, slik at

ledertrenerne får faglig påfyll og bygger nettverk og fellesskap

● hvordan vi kan sørge for at informasjon om alle lederkurs er tilgjengelig i god tid på

NSFs nettsider

Arbeidsgruppa skal presentere resultatene av arbeidet sitt og videre anbefalinger for KL-KS

høsten 2023. Speidertinget ber Speiderstyret om å sette i verk nødvendige endringer løpende,

som er basert på arbeidsgruppas anbefalinger.

Forslagsstillers begrunnelse:

Forslaget bygger på sak 7.2.1 fra Follo krets, men legger til rette for en åpen og undersøkende

prosess som skal resultere i et sett med anbefalinger til Speiderstyret. Vi mener at en

arbeidsgruppe vil sikre at ledertreningen styrkes uten at Speidertinget legger føringer som

kan ha utilsiktede konsekvenser.

Videre viser vi til begrunnelsen for Speiderstyrets innstilling i sak 7.2.1.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.
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SAK 8 VALG

Valg til Speiderstyret (speidersjef, visespeidersjef og fem speiderstyremedlemmer),

lovutvalget og klagenemnda forberedes av valgkomiteen som ble valgt av Speidertinget 2020.

Speiderstyret forbereder valg av ny valgkomite, ordstyrere for neste speiderting og revisor.

Det er ikke tillatt å sette fram benkeforslag ved valg forberedt av valgkomiteen. Alle valg

avgjøres ved alminnelig flertall. Se beskrivelse av valgordningen i Speidertingets

forretningsorden.

Valgkomiteen orienterer Speidertinget om sitt arbeid og redegjør for sin innstilling.

Valgkomiteen har bestått av:

Lars Atle Andersen

Solveig Schytz

Vidar Nyløkken Hagen

Steinar Klokk

Valgkomiteens uttalelse:

Valgkomiteen har i praksis bestått av 4 personer i denne valgperioden, siden Oda Emilie

Larsen gikk ut av valgkomiteen da hun fikk et ansattforhold i NSF. I tillegg har Solveig Schytz

forholdt seg inhabil i vurderingen av én styrekandidat pga. nære personlige relasjoner.

Valgkomiteen har jobbet særlig aktivt fra november 2021 med å sikre gode kandidater til de

ulike verv som ligger i komiteens mandat. Det har vært viktig for valgkomiteen å gå bredt ut,

inkludert dialog med samtlige kretser og korps, synlighet gjennom forbundets

kommunikasjonskanaler og deltakelse på KL-KS og på Roverombudssamling i april 2022.

Det har vært viktig for valgkomiteen å innstille et styre som til sammen vil dekke de

utfordringene som ligger foran NSF i den neste toårsperioden på en god måte. Dette

inkluderer bl.a. utarbeidelse av ny strategisk plan, internasjonal synlighet gjennom Roverway

2024, samarbeidet med KFUK-KFUM-speiderne frem mot felles landsleir i 2025 og ikke

minst sikring av god støtte til lokal speiding etter en lang periode med pandemi.

Valgkomiteen var tidlig klar over at 6 av 7 styremedlemmer ved Speidertinget 2022 har sittet

i sine roller i 4 av maksimalt 6 år. En viktig avveining i innstillingen har derfor vært

kontinuitet opp mot fornyelse, noe som valgkomiteen tidlig så kunne medføre at

speiderstyremedlemmer ikke ville bli innstilt selv om de hadde gjort en solid jobb i dagens

styre og med dagens utfordringer. Valgkomiteen mener at det som en del av avveiningen er

viktig å se 2 år fremover i tid, og legge til rette for at det også da vil være grunnlag for en viss

kontinuitet i Speiderstyret.

Valgkomiteen har satt stor pris på at det denne gangen har kommet inn mange forslag. Det er

mottatt forslag på totalt 37 navn til Speiderstyrets ulike posisjoner. 22 av disse forslagene var

personer under 30 år, noe som for valgkomiteen viser at det er mange dyktige rovere og unge

ledere i NSF som vil kunne prege forbundet vårt fremover. Valgkomiteen mener at en barne-

og ungdomsorganisasjon skal ha unge medlemmer som en del av sitt styre. Videre er

spredning i krets- og korpstilhørighet og geografi et poeng, men valgkomiteen har lagt større

vekt på kompetanse og personlig egnethet i sin innstilling.
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Samtlige foreslåtte kandidater har blitt kontaktet av valgkomiteen. Valgkomiteen mener at

innstillingen representerer et helhetlig styre som vil kunne lede Norges speiderforbund på en

god måte de neste 2 årene.

Vedlegg: Presentasjoner av kandidatene på valg.

8.1 VALG AV SPEIDERSJEF FOR TO ÅR

Kandidater:

Håvard Djupvik, Romerike krets

Peer-Johan Ødegaard, Salten og Helgeland krets

Valgkomiteens innstilling:

Håvard Djupvik

8.2 VALG AV VISESPEIDERSJEF FOR TO ÅR

Kandidat:

Ane Nørstebø Laache, Vestmarka krets

Valgkomiteens innstilling:

Ane Nørstebø Laache

8.3 VALG AV FEM MEDLEMMER TIL SPEIDERSTYRET

FOR TO ÅR

Kandidater:

Eirik Ulltang Birkeland, Sogn og Fjordane krets

Karoline Dyve Samuelsen, Aust-Agder krets

Karoline Syversen, Grenland krets

Katarina Myhre Jensen, Hordaland krins

Kristian Fog, Østre Østfold krets

Martha Hagbø, Follo krets

Silje Kroken, Oslospeiderne

Sturla Skjulhaug Storemyr, Fredrikstad krets

Svein Harald Gunnes, Trøndelag krets

Valgkomiteens innstilling:

Katarina Myhre Jensen

Kristian Fog

Martha Hagbø

Sturla Skjulhaug Storemyr

Svein Harald Gunnes
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8.4 VALG AV ETT MEDLEM TIL LOVUTVALGET FOR

SEKS ÅR

Kandidat:

Martine Løvold, Oslospeiderne

Valgkomiteens innstilling:

Martine Løvold

8.5 VALG AV ETT MEDLEM TIL KLAGENEMNDA FOR

SEKS ÅR

Kandidat:

Tor Børge Salvesen, Vesterlen krets

Valgkomiteens innstilling:

Tor Børge Salvesen

8.6 VALG AV TO ORDSTYRERE TIL SPEIDERTINGET

2024

Speiderstyrets innstilling:

Ole Kristian Lona Moa, Trøndelag krets

Christina Eide, Grenland krets/Oslospeiderne

8.7 VALG AV FEM MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

FOR SPEIDERTINGET 2024

Speiderstyrets innstilling:

Andreas Eikrem Bjørndalen, Grenland krets

Caroline Skogaker, Trøndelag krets

Marte Schrøder, Oslospeiderne

Ole Kristian Ljunggren Ringstad, Salten og Helgeland krets

Steinar Klokk, Sunnmøre krets

8.8 VALG AV REVISOR FOR TO ÅR

Speiderstyrets innstilling:

Statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland, BDO
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SAK 9 ÅPENT FORUM

Henstillinger er Speidertingets oppfordringer til Speiderstyret for oppfølging i kommende

styreperiode.

9.1 HENSTILLINGER TIL SPEIDERSTYRET

Representantene kan komme med henstillinger til Speiderstyret innen fristen som vedtas i

Speidertingets forretningsorden. Henstillinger skal innleveres elektronisk på eget skjema.

Det stemmes over hver henstilling for seg. De henstillingene som får flertall sendes til

Speiderstyret.

9.2 HENSTILLINGER FRA SPEIDERTINGET 2020

Orientering fra Speiderstyret om arbeidet som er gjort med henstillingene som ble oversendt

fra Speidertinget 2020.

SAK 10 ORIENTERINGER

På Speidertinget vil det bli gitt noen orienteringer fra talerstolen.

10.1 SAKER FRA SPEIDERFORUM 2022

Speiderforum gjennomføres i Molde 21.-23. oktober 2022. Representanter fra Speiderforum

informerer om sakene som ble behandlet på Speiderforum. Protokollen fra Speiderforum er

tilgjengelig før Speidertinget.

10.2 SAKER FRA ROVERFORUM 2022

Roverforum gjennomføres i Molde 21.-23. oktober 2022. Representanter fra Roverforum

informerer om sakene som ble behandlet på Roverforum. Protokollen fra Roverforum er

tilgjengelig før Speidertinget.

10.3 STATUS I NORGES SPEIDERFORBUND

Speidersjefen orienterer om hva som skjer i organisasjonen.

10.4 ORIENTERING OM SPEIDERLANDSLEIR 2025

Speiderstyret orienterer om Speiderne i Norges landsleir i 2025.

10.5 ORIENTERING OM SPEIDER-SPORT AS

Styreleder i Speider-sport AS orienterer om Speider-sport.
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10.6 ORIENTERING OM MANGFOLDSARBEID

En arbeidsgruppe har arbeidet med barrierer for deltakelse i speideren. Speidertinget får en

orientering om arbeidet og de funnene arbeidsgruppa har gjort om mangfold og inkludering.

10.7 ORIENTERING OM NSFs UTMERKELSER

En arbeidsgruppe har arbeidet med revisjon av retningslinjene for forbundets utmerkelser.

Speidertinget får en orientering om Norges speiderforbunds utmerkelser.

10.8 ORIENTERING FRA GENERALSEKRETÆR

Generalsekretær Stine Schultz Heireng orienterer.

10.9 ANDRE ORIENTERINGER

Andre orienteringer til Speidertinget.
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