Innkalling til
Årsmøte i Sør-Trøndelag krets
1.3.2015
kl. 12.00
Ranheim Skole, Trondheim
Trondheim, 14.02.15

Denne innkallingen er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører.
Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe.
Husk at minst 1/3 av representantene fra gruppene på Årsmøtet må være rovere eller speidere under
25 år. Dersom gruppa ikke har slike representanter, mister gruppa disse stemmene.
Registrering av ting representanter foregår fra kl. 11.00.
Ta med sakspapirene til årsmøtet.
Husk å gi styret beskjed om dere har medlemmer som skal tildeles hederstegn, innen 25.02 jamfør
sak 8.
Vi ber også Gruppeledere innhente tillatelse for bruk av bilder av speidere på årsmøte, fra kretses
arrangement i 2014 og 2015 med svar frist om negative svar innen 25.02 til kretsen.

Vegbeskrivelse på side 15.
Vel møtt!
Speiderhilsen kretsstyret v/

Ingrid G. Hårstad
Kretsleder

Maren
Kretssekretær

Vedlegg 1: Regnskap 2014
Vedlegg 2: Forslag til revidert budsjett 2015
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SAKSLISTE
1. Åpning
2. Konstituering
2.1. Godkjenning av årsmøterepresentanter
2.2. Godkjenning av innkalling, forretningsorden og saksliste
2.3. Valg av møteleder
2.4. Valg av protokollunderskrivere (2 representanter)
2.5. Valg av møtereferenter (2 personer)
2.6. Valg av tellekorps (2 personer)
3. Regnskap for 2014
4. Årsmelding fra Styret for 2014 Årsmelding fra Husrådet.
Lunsj og kaffepause med bilder fra Explorer Belt.
5.
6.
7.
8.

Budsjett 2015
Innstiling fra Styret: Bruk av avsatte midler til Rekrutering.
Valg
Info fra Roverombudet
Info fra hovedkomiteen for TSF 2015
Info fra hovedkomiteen for Kretsleir 2015
9. Tildeling av 10-års tjenestetegn, hederstegn, bronseknapper og burgunder roverklaffer
10. Åpen post*
11. Avslutning

*Under åpen post kan delegatene komme med spørsmål og henstillinger til kretsstyret om
saker de er opptatte av.

Bilder fra Mega 2014
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Antallsliste per 31.12.14 Sør-Trøndelag krets

Gruppenavn

Ant.betalende
Maks antall
medlemer
representanter

Derav maks
antall
over 26 år

Minimum
antall opp
til 25 år

Sør-Trøndelag krets, Dir. medl.

3

2

1

1

Agdenes speidergruppe

4

2

1

1

Klæbu speidergruppe

64

8

5

3

Melhus speidergruppe

42

6

4

2

Oppdal 2 Pionerene
speidergruppe
Rissa speidergruppe

40

5

3

2

8

2

1

1

Stjørdal speidergruppe

50

6

4

2

Vanvikan speidergruppe

53

7

4

3

Vikhamar speidergruppe

28

4

3

1

Åfjord speidergruppe

40

5

3

2

Charlottenlund speidergruppe

77

9

6

3

Hemne speidergruppe

52

7

5

2

5. Trondheim speidergruppe

2

2

1

1

Trondheim 8. sjøspeidergruppe

66

7

4

3

10. Trondheim speidergruppe

42

6

4

2

RBG Trøndelag

2

2

1

1

13. Trondheim speidergruppe

2

2

1

1

GibGob speidergruppe

10

2

1

1

Kattem speidergruppe

43

6

4

2

Trondheim FSK speidergruppe

50

6

4

2

11. Trondheim MS
speidergruppe
Trondheim MSK speidergruppe

29

3

2

1

4

2

1

1

Total

701

101

63

38
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FORRETNINGSORDEN FOR SØR -TRØNDELAG KRETS
Sist vedtatt 10.03.2011
1. Et lovlig innkalt kretsting er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter som har møtt.
2. Kretstinget ledes av en valgt møteleder.
3. Møtebok føres av to valgte referenter. Møtebok underskrives av møteleder, to valgte representanter
og møtereferentene.
4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutt taletid. Møtelederen har rett til
å foreslå begrenset taletid og foreslå strek med de inntegnede talere.
5. Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederen, undertegnet med representantens navn og gruppe.
Nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt og forslag kan da heller ikke trekkes tilbake.
Saker som ikke står på saklisten kan ikke fremmes.
6. Ved vedtak kreves normalt absolutt flertall, unntatt der forbundets lover krever kvalifisert flertall.
Med absolutt flertall menes:
Mer enn halvparten av de avgitte stemmer (Blanke stemmer telles ikke med). Ved stemmelikhet
åpnes det for diskusjon rundt forslaget.
Med kvalifisert flertall menes:
En på forhånd fastsatt del av det samlede antall avgitte stemmer (Blanke stemmer telles ikke med).
7. Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn en kandidat, eller når en av representantene krever det.
Ved skriftlig votering telles ikke blanke stemmer med. Dersom det er flere kandidater og ingen
oppnår absolutt flertall, strykes den kandidaten med lavest stemmetall og det stemmes på nytt inntil
man har fått en kandidat med absolutt flertall.
8. I møteboken føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med stemmer for og i mot.
9. Utdrag av møteboken sendes alle kretsens ledere, eller offentliggjøres på kretsens nettsider.
10. Kretstinget er åpent for tilhørere i den grad det er plass til det.
11. Kretstingets forretningsorden godkjennes ved åpningen av hvert kretsting, og gjelder inntil forslag
om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste kretsting.
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Sak 3: Regnskap for 2014

Se vedlagt papirer.

Sak 4: ÅRSMELDING 2014
1. TILLITSVERV I KRETSEN
Kretsstyret
01.01.14 – 23.03.14
Kretsleder
Styremedlemmer

: Anders Sveen, Stjørdal
: Hilde Hongset Gauslaa, Hemne
: Andreas Øvstebø, Charlottenlund
: Martin Alterskjær Johansen, Klæbu
: Bjørn Engen Haugan, Kattem
: Kai Rune Bakke, Trondheim 8

23.03.14
Kretsleder
Styremedlemmer

: Ingrid Gauslaa Hårstad, Åfjord
: Kai Rune Bakke, Trondheim 8
: Lise Brekken, Charlottenlund
: Martin Altskjær Johansen, Klæbu
: Sondre Høyseth, Vanvikan
: Bjørn Engen Haugan, Kattem

Varamedlemmer:

: Jardar Grilstad, Melhus
: Hilde Hongset Gauslaa, Hemne
: Kjetil Nerdal, 11. Trondheim
: Lars Brissach, Vikhamar

Valgkomite
Region Øst
Region Trondheim
Region Sør
Region Kyst

: Bente Seljestokken, Charlottenlund.
: Daniel Kvitland, 10. Trondheim.
: Arne Skarsem, Melhus.
: Torill Stamnes, Hemne.

Revisorer

: Bjørg Birkeland, 11 Trondheim MS
: Terje Aglem, 13. Trondheim

Regnskapsfører

: Lasse Lønseth

Ledertrenere

: Gerdine Selbekk, Agdenes
: Priska Hiller, GibGob
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Kretssekretær
01.01.14 – 01.06.14
01.06.2014 -

Speiderutsalget
Utleie Helkanseter
Utleie Stykket

: Kristine Perander
: Maren Skarsem
: Kretssekretær
: Kretssekretær
: Kretssekretær

Verv i NSF
Speiderstyremedlem, IC WOSM
Leder av Nettverk for Friluftsliv
Roversambandet

: Håvard Otto, GibGob
: Camilla Aabakken, GibGob
: Jardar Grilstad, Melhus

Verv i andre organisasjoner
Studieforbundet for Natur og Miljø, kasserer

Årsmøte for Sør-Trøndelag krets av NSF
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2. KRETSENS VIRKSOMHET
Kretsens medlemstall:
Betalende medlemmer de siste 3 år:
2012: 681 (+28)
2013: 691 (+10)
2014: 701 (+10)
Betalende medlemmer Pr 31.12.2012
Pr 31.12.2013
Pr. 31.12.2014
Til og med 25 år
548
539
526
26 år og oppover
133
152
175
Totalt
681
691
701
Kretsen har totalt 21 registrerte grupper i 2014.
Ny speidergruppe i 2014: Trondheim MSK, Misjonsforbundet Speiderkorps.

•
•
•

Kretstinget
Kretsen har vært samlet 3 ganger i 2014:
Årsmøte på Hemne Samfunnshus, 26. januar med 67 deltagere og 18 observatører.
Ekstraordinært årsmøte, Klæbu aktivitetssenter, 23. mars med 56 delegater og 4
observatører.
Kretsting på Brettingen fort, Rissa, 19. oktober, med 46 deltagere fra 13 grupper.
Kretsstyret
Kretsstyret har i 2014 7 styremøter, behandlet 62 saker og hatt 1 gruppeledersamling.
Kretskontoret har holdt åpent på mandager kl. 18-20, unntatt i skoleferier. Ny
kretssekretær ble ansatt i juni.
Kretsstyret har i 2014 jobbet mest med disse sakene:
- Lånefinansiering av vedlikeholdsarbeid på Stykke.
- Ansettelse og opplæring av ny Kretssekretær.
- Husrådets arbeid (orienteringer – mye har skjedd i 2014!) - Forarbeid til Kretsting og
Nyttårsfest for speiderledere.
Kretsstyret har konsentrert seg om de elementære oppgavene for å holde kretsen i drift i
2014. Ny kretsleder, nye styremedlemmer (stor utskifting i 2014) og ny kretssekretær har
gjort at styret har trengt tid til å komme i «flyt-sonen». Vannskade på kretskontoret gjorde i
tillegg oppstarten for ny kretssekretær utfordrende. Styret er likevel fornøyd med arbeidet
som er utført under gjeldende forhold og ønsker å ha fokus på oppfølgingsrutiner og
kommunikasjon i 2015.

Årsmøte for Sør-Trøndelag krets av NSF
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Felles arrangement i Sør-Trøndelag krets i 2014
•
•
•
•

•
•
•

•

Peff 2 ble arrangert på Helkanseter 4.-6. april.
Løvepatruljen arrangerte St.Georgsdag 23.april i Ilen kirke med ca. 80 deltagere.
TSF ble arrangert siste helg i april på Midtsandtangen i Malvik. Dette i samarbeid med
Nord-Trøndelag krets og KFUK/KFUM.
TSF ble brukt som «prøvearrangement» for NM i speiding som ble arrangert på samme
sted i juni. Hjort fra Stjørdal tok 3. plassen på hjemmebane og i tillegg deltok Sofagris fra
Trondheim FSK og Røyskatt fra 10.Trondheim. Begge arrangementene var teknisk svært
vellykket takket super innsats fra komiteen og hjelpepersonell fra hele kretsen.
Kretsen ble invitert på BBQ-kveld på Helkanseter i forbindelse med besøk fra en tysk
speidergruppe i august 15 speidere og ledere deltok.
Roverombudet arrangerte MEGA i Trondheim 13.-14. september. 60 speidere deltok.
Kattem arrangerte Småspeidermanøver på Helkanseter 21.september.
JOTA/JOTI ble arrangert på Brettingen Fort i Rissa, 18.-19. oktober, i regi av gruppene på
Fosen og med stor dugnadsinnsats fra alle deltagende grupper og Akademikernes
Radioamatørklubb fra NTNU. Om lag 200 speidere deltok.
Kretsleder og 4 delegater fra Sør-Trøndelag deltok under Speidertinget på Lillestrøm i
oktober. Kretsen hadde diskutert en del av endringsforslagene i forhold til speiderloven
under høsten Kretsting. Kun paragraf 1 i speiderloven ble endret (mot hele speiderloven),
etter forslag fra Sør-Trøndelags benken. Kretsen gjorde seg og bemerket med flere innlegg
fra talerstolen.

Alle arrangement har vært svært vellykkede og er gode eksempler på et godt
samarbeidsklima mellom kretsene og innad i kretsen. Kretsstyret takker alle som har bidratt
med organisering og gjennomføring av alle arrangement.

Bilder fra TSF 2014
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ROVEROMBUDETS VIRKSOMHET I 2014
Roverombudet ble startet opp igjen på årsmøtet i 2014, etter en lengere pause. Da samlet vi en
gjeng med ivrige rovere for å prøve å øke roveraktiviteten på kretsnivå!
I 2014 arrangerte vi MEGA for 60 vandrere fra hele nesten hele kretsen på Stykket! Her fikk
vandrerne et lite innblikk i roverlivet. Rundløype med mange morsomme aktiviteter i Trondheim
sentrum, og sosiale aktiviteter oppe på Stykket!
Vi avsluttet året med et julebord der fremtidige, nåværende og gamle rovere deltok! Vi stilte
med masse mat, sosiale aktiviteter og juleverksted!
I tillegg til disse arrangementene har vi jobbet med å inkludere alle roverlag og planlegge
roverbule på Stykket, en møteplass for rovere i Trøndelag!
Roverombudsleder Jardar Grilstad, Melhus speidergruppe

Fra Rovernes Julebord

HUSRÅDETS VIRKSOMHET I 2014
Medlemmer
Svein Harald Gunnes, Kattem – Leder
Daniel Kvitland, 10. Trondheim
Jarle Frits Flønes, Trondheim 8. sjø (til og med mai 2014)
Odd Håkon Byberg, Trondheim 8. sjø (fra og med juni 2014)
Bjørn Olav Brekken, Charlottenlund
Terje Aglen, 13. Trondheim
Astri Haram Solheim, Trondheim FSK
Odd Ketil Nerdal, 11.Trondheim MS
Årsmøte for Sør-Trøndelag krets av NSF
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Generelt Stykket og Kårstua
På gården har det vært det store renoveringsprosjektet som har hatt hovedfokus. Dette ble
gjennomført av Valstad entreprenør i perioden april-september. Av arbeid som ble utført:
• Ny vindtetting og nytt ferdigmalt ytterpanel på begge hus
• Nye vinduer med sprosser – kun hovedhuset
• Pipebeslag og takstige på begge hus
• Nytt tak på Kårstua
• Pga. store råteskader måtte inngangspartiet på hovedhuset rives og bygges på nytt.
Kretsen fikk økonomisk støtte fra fire speidergrupper til dette prosjektet. Dette var:
• Vikhamar speidergruppe – kr 25 000
• Charlottenlund speidergruppe – kr 5 000
• Kattem speidergruppe – kr 5 000
• Stjørdal – 2 500
Som takk for denne støtten har gruppene fått 1 gratis helgebesøk på kretsens eiendommer
per kr 5 000 i støtte.

På årets dugnad og Husrådets ekstra dugnadshelg ble dette utført:
• Området ble ryddet etter fjorårets storm
• Ved ble saget og kløyvd
• Vasking av husene
• Reparasjon av grunnmur på Kårstua
• Snekring innvending nytt inngangsparti hovedhus
• Maling av vinduer på loft hovedhus

Stabburet på Stykket er under rehabiliteringen av Byåsen historielag. De har avsluttet
samarbeidet med Skjetlein vgs. grunnet kapasitet hos skolen. Byåsen historielag har i høst startet
lafting og reparering av stabburet. Husrådet er i dialog om videre framdrift og avslutning av
prosjektet.
Stedet har i 2014 hatt en økning i antallet utleier. I år var husene utleid 32 ganger, 23 ganger til
eksterne og 10 ganger til interne.

Helkanseter
På setra har det på dugnaden og av Skjetlein vgs. blitt utført følgende arbeid:
•
•
•
•

Til fylle grus ved dammen og jord/sand langs drensgrøftene
Saging og kløyving av ved
Oppjekking og reparasjon av sylstokk ved kjøkkendør
Maling av piper innvending og tekst på pipa på stua

Årsmøte for Sør-Trøndelag krets av NSF
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•
•

Reparasjon av vindu på stua
Saging av trær etter stormen i fjor

Helkanseter har i 2014 vært utleid 20 ganger, 11 ganger til egne medlemmer og 9 til eksterne.
Her har det totale antallet utleier gått opp fra året før.

Neufeldsgate 3, Kretskontoret
I påska 2014 oppsto det en vannskade i Neufeldts gate 3 i etasjen over kretskontoret.
Vannskadene har medført at lokalene til speiderkontoret måtte totalrenoveres som medførte store
praktiske utfordringer for driften av speiderkontoret våren og sommeren 2014. Vannskadene
skyldtes ikke speiderkontorets aktiviteter så det medførte ingen direkte kostnader for kretsens
drift, men da det er uenigheter om ansvarsforhold mellom beboer og aksjeselskapet så medfører
vannskaden en mulig økning i husleie fremover da skaden ikke dekkes av forsikringsordningene
til aksjeselskapet.

Husrådet takker alle speidere, ledere og foreldre som har bidratt med innsats på kretsens
eiendommer i 2014.
Husrådets leder, Svein Harald Gunnes, Kattem speidergruppe.

Stykket

Helkanseter

Årsmelding Region K
Årsmøte for Sør-Trøndelag krets av NSF
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Organisering
Det har ikke vært oppnevnt noen Regional kurskoordinator i 2014. Ragnhild Harstad fra Romsdal og
Nordmøre krets har fungert som det.
Arbeidet omfatter:
koordinering mellom forbundskontoret, kretsene og ledertrenerne
opplæring og utvikling, rekruttering og motivasjon
framdrift for samlinger og kurs
kontakt med studieforbundet Natur og miljø for godkjenning av nye kurs og tilskudd for
eksisterende godkjente kurs.
økonomi
rapporter og frister
Drift/økonomi
Romsdal og Nordmøre krets har hatt ansvaret for regnskapet i 2014. Det er utarbeidet egne prosedyrer
for regnskap og kassearbeidet i regionen.
Romsdal og Nordmøre krets har i 2014 også hatt arbeidet med å kreve inn deltakeravgifter for regionen.
De øvrige kretsene bidrar økonomisk for å dekke merutgifter og arbeid som Romsdal og Nordmøre krets
har med disse oppgavene for regionen.
Deltakeravgiften på knutepunktet har i 2014 vært kr. 600,- for hele helgen og kr. 350 for kurs som går
over halve helgen. Knutepunktene inklusiv planlegging og forberedelser skal i utgangspunktet gå i
balanse. For det enkelte knutepunkt kan det imidlertid oppstå overskudd eller underskudd alt etter
antall deltakere og utgifter knyttet til kursene som tilbys. Gruppene kan søke om Frifondmidler til å
dekke utgifter til kurs for sine deltakere.
Regnskapet for 2014 sendes over til kretsstyrene separat.
Ragnhild Harstad, Arnt Øvreness og Per O Sund deltok på ledertrenersamling i Stavanger i januar 2014
Priska Hiller, Patric Gule, Arnt Øvreness, Ragnhild Harstad, og Per O Sund har vært aktive ledertrenere i
Region K det siste året.
Kursaktivitet
Etter ønske fra regionen så skulle vi kjøre knutepunkt på høsten og kursene på våren skulle foregå i
kretsene, men ved hjelp av ledertrenere.
03 – 05. Oktober gjennomførte vi knutepunkt på Bakksetra med følgende kurs
Trinn 1:
Jeg er Beredt
18 deltagere
Trinn 2:
Treningsprogrammet 13 deltagere. Dette ble holdt av Ledertrenere fra andre regioner.
Regnskapet gikk ut med xxx,- kroner i overskudd og har en egenkapital på kr. xxxx
Arrangementer i 2015
25. - 27 september
Knutepunkt Bakksetra
Årsmøte for Sør-Trøndelag krets av NSF
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Kristiansund 05.01.2015
Ragnhild Harstad, Fungerende Regional kurskoordinator

Sak 5:

Forslag til revidert budsjett for 2015.

Se vedlegg 2

Sak 6:
Innstiling fra Styret: Bruk av avsatte midler til
Rekrutering.
Styret ønsker å bruke kr.14 000,00 fra avsatte midler til rekrutering, på ledertrenerkurs for to av våre
speiderledere. Marius Døllner fra 10. Trondheim og Svein Harald Gunnes fra Kattem.
Dette begrunnes med at når vi rekrutterer nye speidere trenger vi flere ledere. Og skal vi ha gode og
motiverte leder trenger vi engasjerte Ledertrenere. Noe vi mangler i kretsen fortiden.
Dette må vi ha 2/3 flertall fra Årsmøte på å få gjennomført.

Sak 7 :

Valg

Valg av Kretsstyre medlemmer fra Region Trondheim, Region Sør, og Region Kyst. Og to
medlemmer til valgkomiteen.
Meld inn forslag på kandidater til valgkomiteen:
Bente Seljestokken
Epost: pipeholurt@gmail.com
Mobil: 991 62727

Sak 8: Info
Roverombudet
Hovedkomiteen for TSF 2015
Hovedkomiteen for Kretsleir 2015

Årsmøte for Sør-Trøndelag krets av NSF
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Sak 9:

NSF sine utmerkelser og hederstegn

Nedenfor følger informasjon om de ulike æresbevisningene fra Norges Speiderforbund (se
speiding.no: http://www.speiding.no/nyttig/?side=administrasjon.hederstegn Her finner man
også søknadsskjema og retningslinjer).

Kretsstyret vil gjerne ha tips om personer i kretsen som har gjort seg fortjent til æresbevisning.
Speidersjefens topputmerkelse
Speidersjefens topputmerkelse er for stifinnere, vandrere og rovere. Dette er den høyeste
utmerkelsen man kan få som speider og rover, og hensikten med merket er at det skal være noe
å strebe etter. Merket er for dem som viser stor aktivitet og innsats innenfor speidingen.
Speidersjefens topputmerkelse deles ut i gruppa, eventuelt i kretsen. Melding om oppnådd
utmerkelse sendes til forbundskontoret. Mer informasjon om krav og skjema finnes i
Speiderbasen.
Ti års tjenestete gn for ledere
Tjenestetegnet kan bæres av medlemmer som har vært ledere i minst ti år og som fremdeles er
med i arbeidet. Den enkelte krets fastsetter selv eventuelle rutiner den måtte ønske for utdeling.
Tjenestetegnet bestilles av kretsene fra www.alltidberedt.com.
Æreskniven
Æreskniven er en spesielt designet kniv i slire. Forbundets merke er preget på sliren.
Diplom følger med. Æreskniven kan tildeles av ett av følgende organisasjonsledd:
Gruppetinget, kretsstyret, korpsstyret og speiderstyret. Kriteriene for å få kniven er at
vedkommende speider har vist mot og utholdenhet i spesielle situasjoner. Ledere i alle enheter
som har gjort en spesiell innsats på sitt plan kan også få æreskniven. Æreskniven selges fra
forbundet til selvkost.
NSFs Hederstegn
Hederstegnet er Norges speiderforbunds erkjentlighet og kan tildeles aktive ledere. Disse må ha
gjort speidersaken en særlig stor tjeneste, eksempelvis vist initiativ og engasjement til løsning av
større oppgaver.
Hederstegnet overrekkes av speidersjefen eller en oppnevnt stedfortreder. Speiderstyret foretar
tildeling etter innhentede opplysninger på eget skjema. Det er viktig at kretsen også gir sinn
fullmakt.
Norges speiderforbunds hederstegn er: Forbundets merke, Kløverliljen, 2,5 cm i tverrmål,
utstanset i fargene grønn og blå, emaljert med «gull»-markeringer, et brodert merke og diplom.
Årsmøte for Sør-Trøndelag krets av NSF
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Hederstegn for ikke -medlemmer
Norges speiderforbund tildeler personer som ikke er medlemmer av forbundet et merke for å ha
ytt speidersaken store tjenester. Hederstegnet utdeles av speiderstyret til personer som har
utmerket seg på forbundsplan og av kretsstyret til personer som har utmerket seg på gruppeeller kretsplan. Etter behandling i kretsen må kretsstyrets vedtak og begrunnelse oversendes
forbundet. Hederstegnet og diplom oversendes fra forbundskontoret.
Sølvulven
Sølvulven er forbundets høyeste utmerkelse og deles ut til medlemmer som har gjort et særlig
fortjenestefullt arbeid for Norges speiderforbund. I kriteriene for tildeling heter det at: Sølvulven
deles ut for særlig langvarig og aktiv innsats. Arbeidet må ha foregått i flere av organisasjonens
ledd og bør ha foregått på flere nivåer som gruppe, krets og forbundet sentralt.
Forslag på kandidater til sølvulven kan fremmes av kretsledere, korpssjefer, speiderstyrets
medlemmer og generalsekretær. Forslaget skal følges av en begrunnelse. Sølvulven deles
normalt ut på speiderting og overrekkes av speidersjefen eller en oppnevnt stedfortreder.
Hederstegnet sølvulven er en springende ulv av sølv, som bæres om halsen i et riflet silkebånd
som er sammensatt av fargene grønt og blått. Sølvulvens ordensbånd er et applikert liggende 8tall som er plassert på et rektangulært bånd som bæres over venstre brystlomme.
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Veibeskrivelse:
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