SPEIDERTINGET 2016 – SAK 5:
ENDRINGER I GRUNNREGLER, LOVER OG RETNINGSLINJER
5.1 FORSLAG TIL ENDRING AV GRUNNREGLENE
5.1.1. GRUNNREGLENE EKSKLUSIV SPEIDERLØFTET
Endring av §§ 1-1 til 1-7 foreslått av Speiderstyret.
Nåværende ordlyd i §§ 1-1 til 1-7:
«§ 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk SpeiderguttForbund og Norsk Speiderpikeforbund.
§ 1-2 Forbundet er åpent for gutter og jenter uten hensyn til religion, rase eller nasjonalitet.
Medlemskapet er frivillig.
§ 1-3 Forbundet er tilsluttet de internasjonale speiderorganisasjonene The World Organization of the
Scout Movement (WOSM) og The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).
Tilslutningen er organisert gjennom Speidernes fellesorganisasjon.
§ 1-4 Forbundet er selvstendig. Det er uavhengig av og støtter ikke noe politisk parti. Forbundet kan
slutte samarbeidsavtale med andre organisasjoner.
§ 1-5 Forbundets mål
§ 1-5-1 Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar
i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven.
§ 1-5-2 Speiding er en internasjonal, ideell og religiøs bevegelse. Arbeidet baseres på religionen i det
enkelte land. I Norge bygger speiderarbeidet på et kristent grunnlag.
Forbundet vil gi medlemmene forståelse for kristen tro og kristne grunnverdier, og gi den enkelte
mulighet til å utvikle sin tro.
Medlemmer som tilhører et annet religionssamfunn enn det kristne, kan være speidere uten at den
kristne del av målsettingen skal omfatte dem i større grad enn de selv og deres foresatte ønsker. Har
alle medlemmene i en gruppe en slik tilknytning, legges deres religion til grunn for gruppens
speiderarbeid.
§ 1-5-3 Forbundet vil gi medlemmene trening i demokrati, og søker å utvikle demokratiet innen
organisasjonen, så vel som i samfunnet for øvrig. Forbundet søker å påvirke samfunnsutviklingen i
samsvar med sitt ideologiske grunnlag og program. Speiderarbeidet skal gi den enkelte speider
forståelse av samfunnets organer og struktur, og utvikle ansvar for det samfunn hun eller han lever i.
Speiderarbeidet vil oppdra medlemmene til selvstendig vurdering, personlig engasjement og
likestilling mellom mennesker.
§ 1-6 Speideridealene kommer til uttrykk gjennom speiderloven, speiderløftet, valgspråket og
speiderbønnen. Speiderloven, speiderbønnen og valgspråket fastsettes av Speidernes
fellesorganisasjon.
§ 1-7 Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet, som lyder:
Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven.
eller
Eg lovar etter beste evne å vere open for Gud, hjelpe andre og leva etter speidarlova.»
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Forslaget lyder:
«§ 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:
[Speiderløftet behandles i sak 5.1.2.].
§ 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.»
Forslagsstillers begrunnelse:
Speidertinget 2014 vedtok i sak 7.2 at Speiderstyret skulle oppnevne en bredt sammensatt gruppe som,
gjennom en prosess som skulle involvere flest mulig, skulle utarbeide forslag som reviderer
grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Foreslåtte endringer kommer fra arbeidsgruppas
rapport.
Speiderstyret ønsker sammenheng mellom paragrafene, en tidsriktig tekst og tydelig beskrivelse av
hva verdigrunnlaget er.
Det er derfor ryddet i eksisterende regelsett, både med hensyn til å skrive kort og konsist, og ved å
bruke et enkelt språk. Dette gjør grunnreglene oversiktlige og enklere å forstå, noe Speiderstyret
mener er særlig viktig ettersom NSF er en barne- og ungdomsorganisasjon.
§ 1-1 er overflødig hvis tittelen fastsetter navnet til organisasjonen og forkortelsen. Ved å tilføye «for
Norges speiderforbund (NSF)» blir navn og forkortelsen definert i overskriften og trenger ikke å bli
spesifisert i en egen paragraf som dagens § 1-1. «..., hvori er opptatt Norsk Speidergutt Forbund og
Norsk Speiderpikeforbund» er et historisk faktum som var viktig da NSF ble grunnlagt. Grunnreglene
skal gjenspeile dagens organisasjon og det er derfor valgt å sløyfe bisetningen.
Istedenfor å liste opp grupperinger forbundet er åpent for, skrives det slik at det faktisk er åpent for
alle som slutter seg til verdigrunnlaget. «Medlemskapet er frivillig» fra dagens §1-2 ble innebygd i
setningen.
Tidligere ble uttrykket «speideridealene» brukt uten å spesifisere hva de er. Speiderbønnen er fjernet
fra verdigrunnlaget fordi den har et sterkt kristent preg og kan derfor være ekskluderende for noen
medlemmer. Speiderbønnen kan fortsatt brukes av de gruppene som ønsker det.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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5.1.2. SPEIDERLØFTET
Det er foreslått fire alternativer til nytt speiderløfte i nåværende § 1-7. I sak 5.1.1. er ordlyden på
speiderløftet foreslått flyttet til ny § 1-3.
Nåværende ordlyd i § 1-7:
«§ 1-7 Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge
speiderløftet, som lyder:
Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven.
eller
Eg lovar etter beste evne å vere open for Gud, hjelpe andre og leva etter speidarlova.»

Endring av § 1-7 foreslått av Speiderstyret, alternativ 1.
Forslag til ny ordlyd:
«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.»
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
Speiderstyrets begrunnelse:
Speidertinget 2014 vedtok i sak 7.2 å sette ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag som
reviderer grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Etter to høringsrunder satt arbeidsgruppen
igjen med tre forslag til nytt speiderløfte. Dette er ett av dem.
Speiderstyret vektlegger at speiderløftet kan inkludere alle og at det bygger tydelig opp under Norges
speiderforbunds formål. Å utvikle mennesker til selvstendighet og ta aktivt ansvar i samfunnet krever
refleksjon om hva det vil si å være menneske i samfunnet. Å søke sitt livssyn innebærer å utvikle sin
oppfatning om hvordan man får kunnskap om verden, hvordan man bør leve, om menneskeverd og
oppfatninger om hva som er riktig og galt, godt og ondt. Livssyn dekker på denne måten både religiøse
og sekulære aspekter ved menneskets søken etter mening med livet. Ved dette forslaget til ny § 1-3
knyttes speiderløftet dermed tydelig til forbundets formål.
Et speiderløfte med tre deler har lang tradisjon i NSF, og knyttes ofte mot symbolikken i
speiderhilsenen. Dette forslaget dekker både den åndelige dimensjonen, god-tørn og omtanke for
andre, og levereglene som speiderloven beskriver.

Endring av § 1-7 foreslått av Speiderstyret, alternativ 2.
Forslag til ny ordlyd:
«Speiderløftet lyder:
Jeg lover etter beste evne å søke min tro, hjelpe andre og leve etter speiderloven.
eller
Eg lovar etter beste evne å søkje mi tru, hjelpe andre og leve etter speidarlova.»
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Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.
Speiderstyrets begrunnelse:
Speidertinget 2014 vedtok i sak 7.2 å sette ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag som
reviderer grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Etter to høringsrunder satt arbeidsgruppen
igjen med tre forslag til nytt speiderløfte. Dette er ett av dem, og det som arbeidsgruppen anbefalte.
Styret ønsker å gi tinget mulighet til å vurdere dette alternativet og legger det derfor fram til votering,
til tross for at styret ikke innstiller på dette forslaget.

Endring av § 1-7 foreslått av Speiderstyret, alternativ 3. Forslaget sammenfaller med innsendt forslag
fra Marit Carlsen, Follo krets.

Forslag til ny ordlyd:
«Speiderløftet lyder:
Jeg lover etter beste evne å leve etter speiderloven.
eller
Eg lovar etter beste evne å leve etter speidarlova.»
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.
Speiderstyret begrunnelse:
Speidertinget 2014 vedtok i sak 7.2 å sette ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag som
reviderer grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Etter to høringsrunder satt arbeidsgruppen
igjen med tre forslag til nytt speiderløfte. Dette er ett av dem.
Styret ønsker å gi tinget mulighet til å vurdere dette alternativet og legger det derfor fram til votering,
til tross for at styret ikke innstiller på dette forslaget.

Endring av § 1-7 foreslått av Eskild Gausemel Berge, Follo krets, alternativ 4.
Forslag til ny ordlyd:
«Speiderløftet lyder:
Jeg lover etter beste evne å hjelpe andre, ta vare på naturen og leve etter speiderloven
eller
Eg lovar etter beste evne å leve etter speidarlova.»
Forslagsstillers begrunnelse:
Jeg mener komiteens innstilling har religiøse undertoner, noe det er på tide at den sentrale
speiderbevegelsen kvitter seg med for å kunne styrke sin posisjon og omdømme.
Jeg mener friluftsliv burde stå i sentrum for speidingen. Derfor har jeg tatt inn «ta vare på naturen».
Det låter bedre med tre lovnader, enn to.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.
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Speiderstyret begrunnelse:
Speiderstyret mener speiderløftet bør inneha elementer som bygger opp under formålet vårt.
Friluftsliv er en del av speidermetoden. Speiderstyret mener løftet heller bør inneholde våre verdier og
vårt formål, fremfor en metode. Naturvern er kun en mindre del av speidingens samfunnsoppdrag, og
vi ønsker at speiderløftet skal representere større deler av vårt formål, som er å utvikle mennesker til
selvstendighet og ta aktivt ansvar i samfunnet.
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5.2. FORSLAG TIL ENDRING AV LOVENE
5.2.1. NORGES SPEIDERFORBUND OG GRUPPE
Det er to ulike forslag til endringer av §§ 2-1 og 2-2, ett fra Vesterlen krets og ett fra Speiderstyret.
Nåværende ordlyd:
«2-1 Norges speiderforbund
§ 2-1-1 Forbundet er bygget opp med organisasjonsleddene gruppe, krets, korps og forbund.
Alle grupper skal være tilknyttet en krets. Gruppene kan også være tilknyttet et korps.
2-2 Gruppe
§ 2-2-1 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.
Stemmerett ved valg har frammøtte medlemmer som fyller kravene i §§ 3-2-1 til 3-2-5 til å inneha
tillitsverv.
§ 2-2-2 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.
§ 2-2-3 Gruppetingets årsmøte skal behandle:
1 Konstituering av gruppetinget:
a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen
b) godkjenning av innkalling
c) godkjenning av sakliste
d) godkjenning av forretningsorden
2 Saker:
a) årsmelding
b) regnskap og eventuelt revisjonsberetning
c) arbeidsplan
d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent
e) innsendte saker
3 Valg av:
a) gruppeleder og eventuelle gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse
b) gruppens representanter til kretstinget
c) regnskapsfører og revisor
d) andre valg
§ 2-2-4 Gruppeledelsen består av gruppeleder og eventuelt en eller flere gruppeassistenter.
Gruppeleder velges for to år. Eventuelle gruppeassistenter velges for ett eller to år om gangen etter
gruppetingets bestemmelse.
Gruppens representanter til kretstinget velges for ett år om gangen.
Regnskapsfører og revisor velges for ett år om gangen.
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§ 2-2-5 Gruppetingets møter ledes av valgt ordstyrer. Det føres protokoll for gruppetingets møter.
§ 2-2-6 Gruppen består av en eller flere av følgende arbeidsenheter:
• beverkoloni
• småspeiderflokk
• stifinner- og vandrertropp, eller speidertropp
• roverlag.
§ 2-2-7 Opprettelse av nye grupper skal godkjennes av Speiderstyret. Speiderstyret kan tilbakekalle
godkjenning av grupper som ikke har medlemmer som har betalt pliktig kontingent ett år etter forfall.
Hvis en gruppe ikke har hatt medlemmer i arbeidsenhetene de siste tre årene, kan Speiderstyret i
samråd med korps- og/eller kretsstyret oppløse gruppen.
§ 2-2-8 Gruppeledelsen leder gruppens arbeid og representerer gruppen utad. Den har det daglige
ansvaret for gruppens administrasjon og virksomhet, sørger for et godt samarbeid mellom gruppens
arbeidsenheter og ivaretar kontakten med foreldre og foresatte, så vel som med krets og forbund.
Gruppeledelsen arbeider for en best mulig ledersituasjon i gruppen og dens arbeidsenheter. Den
oppnevner ledere og assistenter i alle gruppens arbeidsenheter, med unntak av roverlag.
Gruppeledelsen skal opprettholde et godt forhold til lokale myndigheter, lokalsamfunn og andre
organisasjoner i sitt nærområde.
§ 2-2-9 Arbeidsenhetene ledes av godkjente ledere og assistenter.
§ 2-2-10 I enhver speidertropp eller stifinner- og vandrertropp skal et ting sammensatt av troppens
ledere og patruljeførere, og eventuelt også patruljeassistenter, ta del i viktige avgjørelser.
§ 2-2-11 I roverlag skal alle ledere velges på et medlemsmøte for ett år om gangen.
Det innkalles til lagsmøte med minst en ukes varsel av lagleder, eller når minst 1/3 av roverlagets
medlemmer krever det. Rovere har stemmerett og er valgbare i roverlaget ut det året de fyller 25 år.
Medlemmer over denne alderen har talerett i alle saker.»
Endring av §§ 2-1-1 til 2-2-5, 2-2-7 og 2-2-10 foreslått av Vesterlen krets.
Forslaget lyder:
«2-1 Norges speiderforbund
§ 2-1-1 Forbundet er bygget opp av organisasjonsleddene gruppe, krets, nettverk og forbund.
Alle medlemmer er tilknyttet en gruppe som skal være tilknyttet en krets. Medlemmene kan også
være tilknyttet et nettverk. Medlemmer som er fylt 6 år og som har avlagt speiderløftet er
speidere.
2-2 Gruppe
§ 2-2-1 Alle medlemmer i Norges speiderforbund er medlemmer gjennom en
speidergruppe. En speider i en arbeidsenhet er en speider det året hun eller han er
minimum 6 år og til og med fylte 25 år.
En aktiv speidergruppe har minst 8 speidere (2 patruljer) i minst en arbeidsenhet (6-25
år i koloni, flokk, tropp og/eller roverlag) og minst 3 over 18 år i et styre.
En speidergruppe som ikke har 8 speidere eller minst 3 over 18 år i styret er under
oppbygging eller under nedleggelse. Medlemmer i en speidergruppe som er under
oppbygging eller under nedleggelse har ikke stemmerett på krets- og speiderting.
Alle speidergrupper skal være registrert i Brønnøysundregisteret og
Frivillighetsregisteret med formål gitt i Norges speiderforbunds lover.
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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.
Stemmerett ved valg har frammøtte medlemmer.
§ 2-2-2 Gruppetinget skal ha minst to møter i året, og innkalles med minst en ukes varsel
av gruppeleder, eller når minst halvparten av styret, eller når 8 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.
§ 2-2-3 Gruppetingets årsmøte avvikles innen utgangen av mars og skal behandle:
1

Konstituering av gruppetinget:
a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne
protokollen
b) godkjenning av innkalling
c) godkjenning av sakliste
d) godkjenning av forretningsorden

2

Saker:
a) Årsmelding
b) regnskap og revisjonsberetning
c) arbeidsplan
d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent
e) innsendte saker

3

Valg av:
a) gruppeleder (styreleder) og minst 2 gruppeassistenter (styremedlemmer) over 18 år
og minst 1 styremedlem under 25 år
b) gruppens representanter til krets- og speidertinget
c) regnskapsfører og revisor (kan ikke være et av styrets medlemmer)
d) andre valg

§ 2-2-4 Gruppeledelsen består av gruppeleder (styreleder) og minst 2 gruppeassistenter
(styremedlemmer) over 18 år og minst 1 styremedlem under 25 år.
Gruppeleder velges for to år. Eventuelle gruppeassistenter velges for ett eller to år om gangen
etter gruppetingets bestemmelse.
Gruppens representanter til kretstinget velges for ett år om gangen. Revisor velges for ett år om
gangen. Gruppens bankkonto skal være knyttet mot organisasjonen (registrering i
Brønnøysundregisteret).
§ 2-2-5 Gruppetingets møter ledes av valgt ordstyrer. Det føres protokoll for
gruppetingets møter. Styremøter ledes av styreleder og det føres referat fra
møtene.
[…]
§ 2-2-7 Opprettelse av nye grupper skal godkjennes av Speiderstyret. Speiderstyret kan
legge ned speidergrupper som ikke driver etter NSFs lover, regler og målsetting. Grupper
som er under oppbygging eller under nedleggelse i mer enn 3 år legges ned.
[…]
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§ 2-2-10 I enhver speidertropp eller stifinner- og vandrertropp skal førerpatruljen (troppens
ledere og patruljeførere, og eventuelt også patruljeassistenter), ta del i viktige avgjørelser.
Forslagsstillers begrunnelse:
Forslaget er gjort med bakgrunn i rapporten fra Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur.
Vi foreslår at det opprettes en definisjon av Nettverk. Nettverk kan opprettes for å ivareta
speidergruppers og speidermedlemmers spesielle satsing eller interesse. Nettverk skal få sitt formål
godkjent av Speiderstyret/kretsstyret. Speiderstyret/kretsstyret oppnevner leder for nettverket.
Nettverket velger selv sitt styre Nettverket skal levere årsrapport og regnskap (hvis egen økonomi) til
forbundskontoret på lik linje som Speidergrupper. Nettverk kan være registrert i Brønnøysund og ha
egen bankkonto.
- Beredskapsgrupper omdefineres til nettverk (for medlemmer - gruppene legges ned - nettverk i hvert
politidistrikt og nasjonalt).
- Korps omdefineres til nettverk (for grupper)
- Dagens sjøspeidersamarbeidet omdefineres til nettverk (for grupper)
- Skogvokterne omdefineres til Nettverk (for medlemmer - gruppen legges ned - nasjonalt nettverk)
Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur anbefaler:
5.2.1: Det fremmes lovforslag til speidertinget med definisjon på hva en speidergruppe
er. Samtidig gjennomgås virkemiddelapparatet for nedlegging av speidergrupper.
5.2.2: Det fremmes lovforslag til speidertinget om å gi gruppestyret en mer fremtredende funksjon i
styringen av speidergruppene, for å øke demokratiet i gruppene.
5.2.4 Det fremmes lovforslag der formålet er å tydeliggjøre kasserer og revisors rolle i
speidergruppene, og hvem som skal inneha disse vervene. Det må sikres at forslaget harmonerer med
offentlige regelverk.
Vi foreslår derfor at vi tydeligere definerer hva en speidergruppe er og hvordan den organiseres - gitt
etter de normer som er i dagens samfunn:
- Styret kalt gruppeledelse består av styreleder/gruppeleder og minst 2 eller 3
styremedlemmer/gruppeassistenter.
- En aktiv speidergruppe har minst 8 speidere (2 patruljer) i en arbeidsenhet (bever/flokk/tropp eller
roverlag) og minst 3-4 over 18 år i et styret
- En gruppe som ikke har 8 speidere eller minst 4 i styre er under oppbygging eller passive gruppe.
Grupper som er under oppbygging eller er passive i mer enn 3 år legges automatisk ned.
- Speiderstyret gis i fullmakt å legge ned speidergrupper som ikke driver etter NSFs lover, regler og
målsetting
- Grupper som er under oppbygging eller er passive har ikke stemmerett på kretsting og Speiderting.
- Alle grupper skal være tilknyttet Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret. Gruppene skal kun
ha bankkonti knyttet mot organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.
Speiderstyret begrunnelse:
Speiderstyret ser at forslaget har store og omfattende konsekvenser for speidergrupper, kretser og
korps. Disse er ennå ikke tilstrekkelig utredet eller godt nok belyst. Dette gjelder blant annet
økonomiske konsekvenser for korps og forbund.
Speiderstyret mener at forslaget omfatter for store endringer i en tidlig fase i gjennomgangen av
organisasjonsstrukturen.
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Endring av § 2-2 foreslått av Speiderstyret.
Forslaget lyder:
«2-2 Gruppe
§ 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.
§ 2-2-2 Gruppen består av en eller flere av følgende arbeidsenheter:
• beverkoloni
• småspeiderflokk
• stifinner- og vandrertropp, eller speidertropp
• roverlag
§ 2-2-3 Opprettelse av nye grupper skal godkjennes av Speiderstyret.
Speiderstyret kan legge ned grupper som ikke driver i henhold til speiderforbundets lover, regler og
formål, eller som ikke tilfredsstiller kravene i § 2-2-1. Dette gjøres i samråd med krets- og korpsstyret.
§ 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 påbegynt ti betalende medlemmer blant speidere i tropp som ikke
fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret.
§ 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.
§ 2-2-6 Gruppetingets møter ledes av valgt ordstyrer. Det føres protokoll fra gruppetingets møter.
§ 2-2-7 Gruppetingets årsmøte skal behandle:
1. Konstituering av gruppetinget:
a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne
protokollen
b) godkjenning av innkalling
c) godkjenning av sakliste
d) godkjenning av forretningsorden
2. Saker:
a) årsmelding
b) regnskap og eventuelt revisjonsberetning
c) arbeidsplan
d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent
e) innsendte saker
3. Valg av:
a) gruppestyre
b) gruppens representanter til kretstinget
c) regnskapsfører og revisor
d) andre valg
§ 2-2-8 Gruppestyret består av gruppeleder (styreleder) og minimum to styremedlemmer.
Gruppeleder og styremedlemmer velges for ett eller to år om gangen etter gruppetingets bestemmelse.
Side 10 av 34

Gruppens representanter til kretstinget velges for ett år om gangen.
Regnskapsfører og revisor velges for ett år om gangen.
Gruppeleder kan ikke være regnskapsfører. Gruppeleder og regnskapsfører skal være formelt og reelt
uavhengige personer, og må ikke være i nær familie med hverandre.
Revisor kan ikke være medlem av gruppestyret. Revisor skal være myndig, og kan ikke være revisor for
egen juridiske enhet.
§ 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.
§ 2-2-10 Arbeidsenhetene ledes av godkjente ledere og assistenter.
§ 2-2-11 I enhver speidertropp eller stifinner- og vandrertropp skal troppens ledere og patruljeførere,
og eventuelt også patruljeassistenter, ta del i viktige avgjørelser.
§ 2-2-12 I roverlag skal alle ledere velges på et medlemsmøte for ett år om gangen.
Det innkalles til lagsmøte med minst en ukes varsel av lagleder, eller når minst 1/3 av roverlagets
medlemmer krever det. Rovere har stemmerett og er valgbare i roverlaget ut det året de fyller 25 år.
Medlemmer over denne alderen har talerett i alle saker.»
Forslagsstillers begrunnelse:
Speiderstyret fremmer i tråd med anbefalingene i rapporten til Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur
forslag om definisjon på en gruppe, gruppestyrets funksjon og avklaring vedrørende regnskapsførers
og revisors rolle.
Den foreslåtte definisjonen på en gruppe skal forstås som en minimumsdefinisjon. Minimumsantallet
på fem medlemmer under 26 år henger sammen med minstekravet for å være et tellende lokallag i
offentlige støtteordninger.
Gruppens bankkonto og eiendommer skal være knyttet mot Brønnøysundregisteret og
Frivillighetsregisteret for å sikre at speidergruppene oppfyller offentlige krav, og øke speidergruppenes
mulighet for å søke ekstern økonomisk støtte.
Det ønskes en sammenhengende og logisk rekkefølge i paragrafene som omhandler gruppe. Derfor
foreslås dagens §§ 2-2-6 og 2-2-7 trukket fram og justert.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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5.2.2. KRETS
Det er to forslag til endringer i § 2-3 som omhandler krets, ett fra Vesterlen krets og ett fra
Speiderstyret.
Nåværende ordlyd:
«2-3 Krets
§ 2-3-1 Forbundet er administrativt delt opp i geografiske områder kalt kretser.
Kretsgrensene fastsettes av Speiderstyret i samråd med de berørte kretsene.
§ 2-3-2 Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte
representanter for gruppene.
Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte ti
betalende medlemmer i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Dersom
gruppen har valgt gruppeassistent, er denne vararepresentant for gruppeleder.
Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det
kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller yngre,
mister gruppen disse stemmene på kretstinget.
Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer.
Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter.
En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter kretsens
bestemmelser velge en representant til kretstinget for hver påbegynte femti betalende medlemmer i
sammenslutningen.
Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker.
§ 2-3-3 Kretstinget har minst ett ordinært møte hvert år.
Ekstraordinært møte i kretstinget kan holdes når kretsleder eller minst halvparten av kretsstyrets, eller
1/3 av kretstingets, medlemmer krever det. Innkalling med saksliste og saksdokumenter sendes tingets
medlemmer minst to uker før møtet.
§ 2-3-4 Kretstinget skal behandle:
1 Konstituering av kretstinget:
a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen
b) godkjenning av innkalling
c) godkjenning av sakliste
d) godkjenning av forretningsorden
2 Saker:
a) årsmelding
b) regnskap og revisjonsberetning
c) innsendte saker som kretsstyret, grupper eller kretstingets medlemmer fremmer for
kretsting. Hvis ikke kretstinget har fastsatt noe annet skal saker som skal behandles av
kretstinget være sendt kretsstyret senest en måned før møte i kretstinget.
d) arbeidsplan
e) budsjett og fastsettelse av kretskontingent
3 Valg av:
a) kretsleder, visekretsleder, medlemmer og eventuelt varamedlemmer til kretsstyret
b) valgkomité og revisor
c) tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til Speidertinget
d) to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter samt vararepresentanter til
Speiderforum og Roverforum. Ved disse valgene er det bare henholdsvis kretstingets speiderSide 12 av 34

og roverrepresentanter som har stemmerett.
e) andre valg
§ 2-3-5 Kretsleder, visekretsleder og styremedlemmer velges for to år. Kretstinget bestemmer om hele
styret skal velges samtidig for to år, eller om halvparten av styret er på valg hvert år.
Medlemmer til valgkomite velges for to år og revisor velges for ett år.
For speiderrepresentanter og roverrepresentanter med vararepresentanter til Speiderforum og
Roverforum, er funksjonstiden fra åpningen av første Speider- og Roverforum etter valget til åpningen
av neste Speider- og Roverforum.
Valg til kretsstyret, Speidertinget og Speiderforum og Roverforum forberedes av en valgkomite.
Valgbare er alle som oppfyller kravene til å være tillitsvalgt eller leder, og har sagt seg villig til å motta
valg.
Ansatte i et organisasjonsledd i Norges speiderforbund kan likevel ikke være medlemmer av
kretsstyret eller valgkomiteen. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall.
§ 2-3-6 Kretstingets møte ledes av valgt(e) ordstyrer(e). Det føres protokoll for kretstingets møter.
Protokollen underskrives av ordstyrerne og valgte medlemmer av kretstinget.
§ 2-3-7 Kretsstyret består av kretsleder og inntil åtte medlemmer. Kretstinget avgjør hvordan styret
skal organiseres, og om det skal velges varamedlemmer.
§ 2-3-8 Kretsstyret innkalles med minst en ukes varsel av kretsleder, eller når minst 1/3 av styrets
medlemmer krever det.
§ 2-3-9 Kretsstyret står for den daglige ledelsen av kretsen.
Kretsen støtter gruppene i deres daglige arbeid, utvikling og vekst.
Speiderstyret gir retningslinjer for kretsens virksomhet, og kan i samråd med kretsen gi særskilte
retningslinjer for den enkelte krets.
Kretsstyrets oppgaver:
Å fremme Norges speiderforbunds mål i eget område.
Å holde jevnlig kontakt med den enkelte speidergruppe og gi relevant støtte, råd og
oppmuntring i det løpende arbeidet, herunder oppstart av nye grupper.
Utvikle og formidle programtilbud og arrangementer der speidingens helhet, metoder og mål
blir ivaretatt.
Gi tilbud om ledertrening og lederutvikling, herunder Norges speiderforbunds grunntrening,
trening av førerpatruljer og opplæring i bruk av treningsprogrammet.
Planlegge og lede den daglige drift av kretsen, herunder kretsens eiendeler og økonomi. Påse
at forbundets lover og retningslinjer etterfølges av kretsen og kretsens medlemmer, samt følge
opp kretstingets beslutninger.
Være Norges speiderforbunds politiske ledd i kretsen, og spesielt opprettholde et godt forhold
til myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner.

Endring av §§ 2-3-2 til 2-3-5 og 2-3-7 foreslått av Vesterlen krets
Forslaget lyder:
«2-3 Krets
[…]
§ 2-3-2 Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer
og valgte representanter for gruppene.
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Gruppenes representanter til krets- og speiderting:
Gruppetinget velger 2 representanter m/vara som representerer gruppen på Krets- og
Speiderting for 1 år. Minst 1 av disse representantene skal være under 25 år når de
velges. Grupper over 100 medlemmer kan ha 2 under 25 år (3 representanter).
Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller yngre, mister gruppen disse
stemmene på kretstinget.
Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer.
Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter.
Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker.
§ 2-3-3 Kretstinget har minst ett ordinært møte hvert år.
Ekstraordinært møte i kretstinget kan holdes når kretsleder eller minst halvparten av
kretsstyrets, eller 24 av kretstingets, medlemmer krever det. Innkalling med saksliste og
saksdokumenter sendes tingets medlemmer minst to uker før møtet.
§ 2-3-4 Kretstinget skal behandle:
1

Konstituering av kretstinget:
a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne
protokollen
b) godkjenning av innkalling
c) godkjenning av sakliste
d) godkjenning av forretningsorden

2

Saker:
a) Årsmelding
b) regnskap og revisjonsberetning
c) innsendte saker som kretsstyret, grupper eller kretstingets medlemmer fremmer
for kretsting. Hvis ikke kretstinget har fastsatt noe annet skal saker som skal
behandles av kretstinget være sendt kretsstyret senest en måned før møte i
kretstinget.
d) arbeidsplan
e) budsjett og fastsettelse av kretskontingent

3

Valg av:
a) kretsleder, visekretsleder, medlemmer og eventuelt varamedlemmer til
kretsstyret
b) valgkomité og revisor
c) andre valg

§ 2-3-5 Kretsleder, visekretsleder og styremedlemmer velges for to år. Kretstinget
bestemmer om hele styret skal velges samtidig for to år, eller om halvparten av styret er på valg hvert
år.
Medlemmer til valgkomite velges for to år og revisor velges for ett år.
Valg til kretsstyret forberedes av en valgkomite. Valgbare er alle som oppfyller kravene til å være
tillitsvalgt eller leder, og som har sagt seg villige til å motta valg. Ansatte i et organisasjonsledd i
Norges speiderforbund kan likevel ikke være medlemmer av kretsstyret eller valgkomiteen. Alle valg
avgjøres ved alminnelig flertall.
[…]
§ 2-3-7 Kretsstyret består av kretsleder og skal ha mellom 3 og 6 medlemmer. Kretstinget avgjør
hvordan styret skal organiseres, og om det skal velges varamedlemmer.»
Forslagsstillers begrunnelse:
Forslaget er gjort med bakgrunn i rapporten fra Arbeidsgruppe organisasjonsstruktur.
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Arbeidsgruppen anbefaler:
5.6.2: Det fremmes lovforslag om grupperepresentasjon til Speidertinget. Aktive speidergrupper som
er rapporterende og tellende lokalledd gis to delegater hver, hvor en av de to delegatene må være
under 26 år. Det regionale leddet gis en representant hver med tale- og forslagsrett.
5.6.3: I tråd med anbefaling 5.6.2 må gjennomføringen av speidertinget endres i tråd med
sammensetningen. Det nedsettes en prosjektgruppe som ser på og leverer forslag til styrking
forbundets demokratiarbeid og hvordan speidertinget kan bli en demokratileir.
5.6.4: Speider- og roverforum avvikles når speidertingets sammensetning endres til
fordel for grupperepresentasjon.
Vi foreslår derfor at det innføres grupperepresentasjon på krets- og speiderting. Gruppetinget velger 2
representanter m/vara til krets- og speiderting for 1 år. Minst 1 av disse representantene skal være
under 25 år når de velges. Grupper med over 100 medlemmer kan ha 2 representanter under 25 år
(totalt 3 representanter). Speider- og Roverforum legges ned som en demokratiarena og flyttes inn i
krets- og speiderting. På krets- og speiderting har organets styret stemmerett, samt leder (eller vara
valgt av styret) i nettverk opprettet av organet.
Per 31.12.14 var det
361 grupper i NSF med minst 8 medlemmer under 25 år
374 grupper med minst 5 medlemmer under 25 år
78 grupper med mindre enn 5 medlemmer
29 grupper over 100 medlemmer
Ved begrensning på 8 medlemmer blir det totalt 361 x 2 representanter + 29 ekstrarepresentanter fra
de gruppene som har over 100 medlemmer = 751 representanter (hvis alle møter).
I dag er det ca. 250 som samles på Speider- og Roverforum og speiderting som representanter.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.
Speiderstyret begrunnelse:
Speiderstyret ser at forslaget har store og omfattende konsekvenser for speidergrupper, kretser og
korps. Disse er ennå ikke tilstrekkelig utredet eller godt nok belyst. Dette gjelder blant annet
økonomiske konsekvenser for korps og forbund.
Speiderstyret mener at forslaget omfatter for store endringer i en tidlig fase i gjennomgangen av
organisasjonsstrukturen.
Endring av §§ 2-3-5 til 2-3-9 foreslått av Speiderstyret.
Forslaget lyder:
«§ 2-3-2 Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte
representanter fra grupper som oppfyller § 2-2-1.
Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte ti
betalende medlemmer i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter.
Vararepresentant for gruppeleder velges i og blant gruppestyrets medlemmer.
Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det
kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller yngre,
mister gruppen disse stemmene på kretstinget.
Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer.
Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter.
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En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter kretsens
bestemmelser velge en representant til kretstinget for hver påbegynte femti betalende medlemmer i
sammenslutningen.
Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker.
§ 2-3-3 Kretstinget har minst ett ordinært møte hvert år.
Ekstraordinært møte i kretstinget kan holdes når kretsleder eller minst halvparten av kretsstyrets, eller
1/3 av kretstingets, medlemmer krever det. Innkalling med saksliste og saksdokumenter sendes tingets
medlemmer minst to uker før møtet.
§ 2-3-4 Kretstinget skal behandle:
1 Konstituering av kretstinget:
a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen
b) godkjenning av innkalling
c) godkjenning av sakliste
d) godkjenning av forretningsorden
2 Saker:
a) årsmelding
b) regnskap og revisjonsberetning
c) innsendte saker som kretsstyret, grupper eller kretstingets medlemmer fremmer for
kretsting. Hvis ikke kretstinget har fastsatt noe annet skal saker som skal behandles av
kretstinget være sendt kretsstyret senest en måned før møte i kretstinget.
d) arbeidsplan
e) budsjett og fastsettelse av kretskontingent
3 Valg av:
a) kretsleder, visekretsleder, medlemmer og eventuelt varamedlemmer til kretsstyret
b) valgkomité og revisor
c) tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til Speidertinget
d) to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter samt vararepresentanter til
Speiderforum og Roverforum. Ved disse valgene er det bare henholdsvis kretstingets speiderog roverrepresentanter som har stemmerett.
e) andre valg
§ 2-3-5 Kretsleder velges for to år. Visekretsleder og øvrige styremedlemmer velges for ett eller to år
om gangen etter kretstingets bestemmelse.
Medlemmer til valgkomité og revisor velges for ett år om gangen.
For speiderrepresentanter og roverrepresentanter med vararepresentanter til Speiderforum og
Roverforum, er funksjonstiden fra åpningen av første Speider- og Roverforum etter valget til åpningen
av neste Speider- og Roverforum.
Valg til kretsstyret, Speidertinget, Speiderforum og Roverforum forberedes av en valgkomite. Valgbare
er alle som oppfyller kravene til å være tillitsvalgt eller leder, og har sagt seg villig til å motta valg.
Ansatte i et organisasjonsledd i NSF kan likevel ikke være medlemmer av kretsstyret eller
valgkomiteen. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall.
§ 2-3-6 Kretstingets møte ledes av valgt(e) ordstyrer(e). Det føres protokoll for kretstingets møter.
Protokollen underskrives av ordstyrerne og valgte medlemmer av kretstinget.
§ 2-3-7 Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder og to til fem styremedlemmer. Kretstinget
avgjør hvordan styret skal organiseres, og om det skal velges varamedlemmer.
Kretsleder kan ikke være regnskapsfører. Kretsleder og regnskapsfører skal være formelt og reelt
uavhengige personer, og må ikke være i nær familie med hverandre. Revisor kan ikke være medlem av
kretsstyret. Revisor skal være myndig, og kan ikke være revisor for egen juridiske enhet.
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§ 2-3-8 Kretsstyret innkalles med minst en ukes varsel av kretsleder, eller når minst 1/3 av styrets
medlemmer krever det.
Styremøter ledes av kretsleder, og det føres protokoll fra møtene.
§ 2-3-9 Kretsstyret står for den daglige ledelsen av kretsen.
Speiderstyret gir retningslinjer for kretsens virksomhet, og kan i samråd med kretsen gi særskilte
retningslinjer for den enkelte krets.
Kretsstyrets oppgaver:
Planlegge og lede den daglige drift av kretsen, herunder kretsens eiendeler og økonomi, og
følge opp kretstingets beslutninger.
Være forbundets politiske ledd i kretsen, og spesielt opprettholde et godt forhold til
myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner.
Bidra til start av nye grupper, holde jevnlig kontakt med den enkelte gruppe og gi relevant
støtte, råd og oppmuntring i det løpende arbeidet.
Bidra til at forbundets strategiske langtidsmål oppnås i eget område.
Legge til rette for at speidere møter andre speidere, og at ledere møter andre ledere.
Bidra til at grupper gjennomfører felles aktiviteter.
Legge til rette for at ledertrening og lederutvikling tilbys, og motivere gruppene til å sende
deltakere på kurs.»
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
Speiderstyrets begrunnelse:
Speiderstyret ser at gruppene ønsker mer støtte og oppfølging.
Speiderstyret ønsker å ta hensyn til at frivilligheten er i endring. Styret foreslår derfor at
funksjonstiden for styremedlemmer kan endres til ett år.
Speiderstyret ønsker å presisere at det faktisk skal velges et kretsstyre bestående av kretsleder,
visekretsleder, og styremedlemmer. Tidligere formuleringer kunne tolkes som at det kun måtte velges
kretsleder.
Speiderstyret ønsker å presisere hvem som er møteleder på kretsstyrets møter, og at det føres protokoll
fra møtene. Dette samsvarer med ordlyden i forslaget til ny § 2-2-9.
Kretsenes primære oppgave er å støtte gruppene i deres arbeid, legge til rette for ledertrening, felles
møteplasser og at speidingen i kretsen foregår etter forbundets formål og retningslinjer.

5.2.3. KORPS/NETTVERK
Endring av § 2-4 foreslått av Vesterlen krets.
Nåværende ordlyd:
«2-4 Korps
§ 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.
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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.
§ 2-4-4 Korpstinget er korpsets øverste myndighet og består av representanter som velges i tråd med
Norges speiderforbunds lover for valg til kretstinget.
Korpstinget velger korpsstyre og representanter til Speidertinget.
§ 2-4-5 Korpsstyret skal:
a) arbeide for å fremme Norges speiderforbunds mål i sine medlemsgrupper, og for å fremme
speidingen innenfor det kirke- eller religionssamfunn, eller den organisasjonen, det er
tilknyttet,
b) godkjenne ledere i korpsets grupper og i korpset i tråd med forbundets og korpsets
bestemmelser,
c) være bindeledd mellom forbundet og korpsets medlemmer.”
Forslaget lyder:
«2-4 Nettverk
§ 2-4-1 Et nettverk opprettes for å ivareta speidergrupper og/eller speidermedlemmers spesielle
satsing eller interesse. Nettverk må få sitt formål og organisering godkjent av
Speiderstyret/kretsstyret. Speiderstyret/kretsstyret oppnevner leder for nettverket. Nettverket
skal levere årsrapport og regnskap (hvis egen økonomi) til forbundskontoret på lik linje som
speidergrupper. Nettverk kan etter godkjenning fra Speiderstyret/kretsstyret være registrert i
Brønnøysund (som også er forutsetning for å ha egen bankkonto/regnskap).»
Forslagsstillers begrunnelse:
Forslaget er gjort med bakgrunn i rapporten fra Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur.
Vi foreslår at det opprettes en definisjon på Nettverk. Nettverk kan opprettes for å ivareta
speidergrupper og speidermedlemmers spesielle satsing eller interesse. Nettverk skal få sitt formål
godkjent av Speiderstyret/kretsstyret. Speiderstyret/kretsstyret oppnevner leder for nettverket.
Nettverket velger selv sitt styre Nettverket skal levere årsrapport og regnskap (hvis egen økonomi) til
forbundskontoret på lik linje som Speidergrupper. Nettverk kan være registrert i Brønnøysund og ha
egen bankkonto.
- Beredskapsgrupper omdefineres til nettverk (for medlemmer - gruppene legges ned - nettverk i hvert
politidistrikt og nasjonalt)
- Korps omdefineres til nettverk (for grupper)
- Dagens sjøspeidersamarbeidet omdefineres til nettverk (for grupper)
- Skogvokterne omdefineres til nettverk (for medlemmer - gruppen legges ned - nasjonalt nettverk)
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.
Speiderstyret begrunnelse:
Speiderstyret ser at forslaget har store og omfattende konsekvenser for speidergrupper, kretser og
korps. Disse er ennå ikke tilstrekkelig utredet eller godt nok belyst. Dette gjelder blant annet
økonomiske konsekvenser for korps og forbund.
Speiderstyret mener at forslaget omfatter for store endringer i en tidlig fase i gjennomgangen av
organisasjonsstrukturen.
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5.2.4. FORBUND
Endring av §§ 2-5-1 til 2-5-3 og 2-5-7 foreslått av Vesterlen krets.
Nåværende ordlyd:
«2-5 Forbund
§ 2-5-1 Speidertinget er forbundets øverste myndighet.
Det består av Speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i et av forbundets
organisasjonsledd, kretsledere og en valgt representant for hver påbegynte 300 medlemmer i kretsen,
korpsleder/-sjef og en representant for hver påbegynte 600 medlemmer i korpset, to valgte
representanter for forbundets speiderforum og to valgte representanter for forbundets roverforum.
Generalsekretæren og ledere for forbundets hovedkomiteer har møte- og talerett på Speidertingets
møter.
Kretsenes og korpsenes representanter:
For kretser/korps som kan velge 2 eller flere representanter, skal minst 1/3 av representantene være
25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret Speidertinget møtes. Dersom kretsen/korpset ikke
har slik(e) representant(er) mister kretsen/korpset denne/disse stemmen(e).
Vararepresentant for kretsleder er visekretsleder. Har også denne forfall, kan kretsstyret oppnevne et
av de øvrige styremedlemmene som representant. Det samme gjelder for korpsleder/korpssjef.
Kretsens valgte representant(er) velges blant kretstingets medlemmer for to år om gangen, og ingen
gruppe kan ha mer enn én av de valgte representantene. De valgte representantenes funksjonstid er fra
konstituering av ett speiderting til neste speiderting konstitueres.
Medlemstallet regnes etter siste årsmelding.
Representantene for de ansatte velges foran hvert møte i Speidertinget av og blant de ansatte i
forbundets organisasjonsledd.
Valgkomiteen, lovutvalget og revisor har møte- og talerett ved behandling av relevante saker.
§ 2-5-2 Speidertinget har ordinært møte hvert annet år. Saksdokumenter og saksliste sendes tingets
medlemmer minst fire uker før møtet, lovforslag minst to måneder før møtet.
Ekstraordinært møte i Speidertinget kan innkalles når Speiderstyret eller minst 1/3 av Speidertingets
medlemmer krever det. Innkalling med saksliste skal være medlemmene i hende minst en måned før
møtet. På ekstraordinært møte kan det bare behandles saker som står nevnt i sakslisten.
§ 2-5-3 Speidertingets ordinære møter behandler:
1 Konstituering av Speidertinget:
a) valg av stemmekorps, møtereferent(er) og to personer til å undertegne protokollen
b) godkjenning av innkalling
c) godkjenning av sakliste
d) godkjenning av forretningsorden
2 Saker:
a) årsmelding for de to foregående årene og rapporter
b) regnskap og revisjonsberetning for hvert av de to foregående årene
c) lovforslag
d) godkjenning av korpsavtaler
e) innsendte saker og saker fremmet av Speiderstyret
f) arbeidsplan for de to påfølgende årene
g) budsjett for hvert av de to påfølgende årene, samt fastsettelse av kontingent
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3 Valg av:
a) speidersjef
b) visespeidersjef
c) øvrige medlemmer til Speiderstyret
d) to ordstyrere for kommende speiderting
e) valgkomité
f) lovutvalg
g) revisor
h) representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon
i) klagenemnd
j) andre valg
Forslag til saker som ønskes behandlet av Speidertinget, må være sendt Speiderstyret minst tre
måneder før møtet. Lovforslag må være innsendt minst seks måneder før møtet. Forslag kan sendes
inn av Speidertingets medlemmer, av Speiderstyret, kretsstyrer, kretsting, korpsstyrer, korpsting og
gruppeting.
[…]
§ 2-5-7 Speiderstyret forestår ledelsen av forbundet og fatter vedtak i alle saker som ikke spesielt er
tillagt et annet organ, eller som er av så stor viktighet at Speidertinget bør ta avgjørelsen.
Speiderstyrets oppgaver:
å fremme Norges speiderforbunds mål
å sette i verk Speidertingets vedtak og strategi i alle organisasjonsledd
å være forbundets representant overfor gruppene, kretsene og korpsene.
å holde løpende kontakt med den enkelte krets og korps, og gi støtte og praktisk hjelp i det
løpende arbeidet
å gjennomføre aktiviteter som støtter arbeidet i gruppene, korpsene og kretsene
å opprettholde god kontakt med verdensorganisasjonene, og ivareta forbundets interesser i
Speidernes fellesorganisasjon.
Program, ledertrening og organisasjon:
Fastsette kretsgrenser i samråd med berørte kretser, godkjenne nye kretser og om nødvendig
tilbakekalle godkjenning av en gruppe i henhold til lovene.
Arbeide for å øke kjennskapen til speidersaken og rekruttering av nye speidere og ledere.
Utvikle programtilbud, ledertrening og arrangementer der speidingens helhet, metoder og mål
blir ivaretatt.
Oppnevne komiteer og prosjektgrupper, og fastsette mål, rammer og mandat for disse. Om
ønskelig kan myndighet delegeres til slike organer uten at Speiderstyret derved fritas for sitt
ansvar overfor Speidertinget.
Administrasjon:
Godkjenne ledere i kretser, korps og forbundet, og om nødvendig tilbakekalle godkjenning av
en leder i henhold til lovene.
Utarbeide forslag til årsmelding, årsregnskap, årsbudsjett, arbeidsplan og strategiske planer.
Forberede saker som skal behandles av Speidertinget.
Gi innstilling i alle saker som skal behandles av Speidertinget.
Påse at forbundets lover og retningslinjer overholdes, og at forbundets midler og eiendeler
forvaltes på en forsvarlig måte.
Forvalte forbundets eierandel i andre selskaper.
Holde forbundets administrasjon.
Andre oppgaver:
Være Norges speiderforbunds politiske ledd på nasjonalt nivå, og opprettholde et godt forhold
til nasjonale offentlige myndigheter, andre organisasjoner, andre speiderforbund i Norge og i
utlandet og verdensorganisasjonene.
Ansette medarbeidere i lederstillinger ved forbundskontoret. Med unntak for generalsekretær
kan Speiderstyret delegere sin kompetanse til ansettelse og utarbeiding av instrukser til
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generalsekretæren eller et ansettelsesråd. Speiderstyret fastsetter lønns- og arbeidsvilkår.»
Forslaget lyder:
«2-5 Forbund
§ 2-5-1 Speidertinget er forbundets øverste myndighet.
Det består av Speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i forbundets
organisasjonsledd, 2-3 representanter fra alle aktive grupper, kretsledere (eller vara fra
kretsstyret), ledere for nasjonale nettverk (eller vara).
Generalsekretæren og ledere for forbundets hovedkomiteer har møte- og talerett på
Speidertingets møter.
Kretsenes og nasjonale nettverks representanter.
Vararepresentant for kretsleder er visekretsleder. Har også denne forfall, kan kretsstyret
oppnevne et av de øvrige styremedlemmene som representant. Det samme gjelder for nettverk.
Representantene for de ansatte velges foran hvert møte i Speidertinget av og blant de ansatte i
forbundets organisasjonsledd.
Valgkomiteen, lovutvalget og revisor har møte- og talerett ved behandling av relevante saker.
§ 2-5-2 Speidertinget har ordinært møte hvert annet år. Saksdokumenter og saksliste sendes
tingets medlemmer minst fire uker før møtet, lovforslag minst to måneder før møtet.
Ekstraordinært møte i Speidertinget kan innkalles når Speiderstyret eller minst 48 av
Speidertingets medlemmer krever det. Innkalling med saksliste skal være medlemmene i hende
minst en måned før møtet. På ekstraordinært møte kan det bare behandles saker som står nevnt i
sakslisten.
§ 2-5-3 Speidertingets ordinære møter behandler:
1 Konstituering av Speidertinget:
a) valg av stemmekorps, møtereferent(er) og to personer til å undertegne protokollen
b) godkjenning av innkalling
c) godkjenning av sakliste
d) godkjenning av forretningsorden
2 Saker:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

årsmelding for de to foregående årene og rapporter
regnskap og revisjonsberetning for hvert av de to foregående årene
lovforslag
innsendte saker og saker fremmet av Speiderstyret
arbeidsplan for de to påfølgende årene
budsjett for hvert av de to påfølgende årene, samt fastsettelse av kontingent

3 Valg av:
a) speidersjef
b) visespeidersjef
c) øvrige fem medlemmer til Speiderstyret
d) to ordstyrere for kommende speiderting
e) valgkomité
f) lovutvalg
g) revisor
h) representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon
i) klagenemnd
j) andre valg
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Forslag til saker som ønskes behandlet av Speidertinget, må være sendt Speiderstyret minst tre
måneder før møtet. Lovforslag må være innsendt minst seks måneder før møtet. Forslag kan sendes
inn av Speidertingets medlemmer, av Speiderstyret, kretsstyrer, kretsting, korpsstyrer, korpsting og
gruppeting.
[…]
§ 2-5-7 Speiderstyret forestår ledelsen av forbundet og fatter vedtak i alle saker som ikke spesielt er
tillagt et annet organ, eller som er av så stor viktighet at Speidertinget bør ta avgjørelsen.
Speiderstyrets oppgaver:
å fremme Norges speiderforbunds mål
å sette i verk Speidertingets vedtak og strategi i alle organisasjonsledd
å være forbundets representant overfor gruppene, kretsene og nettverkene
å holde løpende kontakt med den enkelte krets og nettverk, og gi støtte og praktisk hjelp i det
løpende arbeidet
å gjennomføre aktiviteter som støtter arbeidet i gruppene, kretsene og nettverkene
å opprettholde god kontakt med verdensorganisasjonene, og ivareta forbundets interesser
i Speidernes fellesorganisasjon.
Program, ledertrening og organisasjon:
Fastsette kretsgrenser i samråd med berørte kretser, godkjenne nye kretser og om
nødvendig tilbakekalle godkjenning av en gruppe i henhold til lovene.
Arbeide for å øke kjennskapen til speidersaken og rekruttering av nye speidere og ledere.
Utvikle programtilbud, ledertrening og arrangementer der speidingens helhet, metoder
og mål blir ivaretatt.
Oppnevne komiteer og prosjektgrupper, og fastsette mål, rammer og mandat for disse. Om
ønskelig kan myndighet delegeres til slike organer uten at Speiderstyret derved fritas for sitt
ansvar overfor Speidertinget.
Administrasjon:
Godkjenne ledere i kretser, korps og forbundet, og om nødvendig tilbakekalle
godkjenning av en leder i henhold til lovene.
Utarbeide forslag til årsmelding, årsregnskap, årsbudsjett, arbeidsplan og
strategiske planer.
Forberede saker som skal behandles av Speidertinget.
Gi innstilling i alle saker som skal behandles av Speidertinget.
Påse at forbundets lover og retningslinjer overholdes, og at forbundets midler og eiendeler
forvaltes på en forsvarlig måte.
Forvalte forbundets eierandel i andre selskaper.
Holde forbundets administrasjon.
Andre oppgaver:
Være Norges speiderforbunds politiske ledd på nasjonalt nivå, og opprettholde et godt
forhold til nasjonale offentlige myndigheter, andre organisasjoner, andre speiderforbund i
Norge og i utlandet og verdensorganisasjonene.
Ansette medarbeidere i lederstillinger ved forbundskontoret. Med unntak for
generalsekretær kan Speiderstyret delegere sin kompetanse til ansettelse og
utarbeiding av instrukser til generalsekretæren eller et ansettelsesråd. Speiderstyret
fastsetter lønns- og arbeidsvilkår.»
Forslagsstillers begrunnelse:
Forslaget er gjort med bakgrunn i rapporten fra Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur.
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Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.
Speiderstyret begrunnelse:
Speiderstyret ser at forslaget har store og omfattende konsekvenser for speidergrupper, kretser og
korps. Disse er ennå ikke tilstrekkelig utredet eller godt nok belyst. Dette gjelder blant annet
økonomiske konsekvenser for korps og forbund.
Speiderstyret mener at forslaget omfatter for store endringer i en tidlig fase i gjennomgangen av
organisasjonsstrukturen.
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5.2.5. SPEIDERTINGETS SAMMENSETNING
Endring av § 2-5-1 foreslått av Speiderstyret.
Nåværende ordlyd:
«Speidertinget er forbundets øverste myndighet.
Det består av Speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i et av forbundets
organisasjonsledd, kretsledere og en valgt representant for hver påbegynte 300 medlemmer i kretsen,
korpsleder/-sjef og en representant for hver påbegynte 600 medlemmer i korpset, to valgte
representanter for forbundets speiderforum og to valgte representanter for forbundets roverforum.
Generalsekretæren og ledere for forbundets hovedkomiteer har møte- og talerett på Speidertingets
møter.
Kretsenes og korpsenes representanter:
For kretser/korps som kan velge 2 eller flere representanter, skal minst 1/3 av representantene være
25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret Speidertinget møtes. Dersom kretsen/korpset ikke
har slik(e) representant(er) mister kretsen/korpset denne/disse stemmen(e).
Vararepresentant for kretsleder er visekretsleder. Har også denne forfall, kan kretsstyret oppnevne et
av de øvrige styremedlemmene som representant. Det samme gjelder for korpsleder/korpssjef.
Kretsens valgte representant(er) velges blant kretstingets medlemmer for to år om gangen, og ingen
gruppe kan ha mer enn én av de valgte representantene. De valgte representantenes funksjonstid er fra
konstituering av ett speiderting til neste speiderting konstitueres.
Medlemstallet regnes etter siste årsmelding.
Representantene for de ansatte velges foran hvert møte i Speidertinget av og blant de ansatte i
forbundets organisasjonsledd.
Valgkomiteen, lovutvalget og revisor har møte- og talerett ved behandling av relevante saker.»
Forslaget lyder:
«Speidertinget er forbundets øverste myndighet.
Speidertinget består av følgende medlemmer som har møte-, tale- og stemmerett:
Speiderstyrets medlemmer
to valgte representanter for ansatte i et av forbundets organisasjonsledd
kretsledere og korpsledere. Vararepresentant for kretsleder er visekretsleder. Har også denne
forfall, kan kretsstyret oppnevne et av de øvrige styremedlemmene som representant. Det
samme gjelder for korpsleder/korpssjef
gruppeleder og en valgt representant fra hver gruppe. Minst en av gruppens representanter må
være under 26 år ved utgangen av kalenderåret Speidertinget møtes. Vararepresentant for
gruppeleder velges av og blant gruppestyrets medlemmer.
De valgte representantenes funksjonstid er fra konstituering av ett speiderting til neste ordinære
speiderting konstitueres.
Representantene for de ansatte velges foran hvert møte i Speidertinget av og blant de ansatte i
forbundets organisasjonsledd.
Generalsekretæren har møte- og talerett på Speidertingets møter.
Valgkomiteen, lovutvalget og revisor har møte- og talerett ved behandling av relevante saker.»
Endringene får konsekvens for følgende paragrafer, som også foreslås endret:
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Foreslått ordlyd i § 2-2-3 (dersom Speiderstyrets forslag i sak 5.2.1 blir vedtatt blir dette § 2-2-7),
pkt. 3 Valg, nytt punkt c), og de andre punktene forskyves:
«c) gruppens representanter til Speidertinget»
Foreslått ordlyd i § 2-2-4 «Gruppeledelsen består av…» (dersom Speiderstyrets forslag i sak 5.2.1 blir
vedtatt blir dette ny § 2-2-8), ny setning:
«Gruppens valgte representant til Speidertinget velges for to år om gangen»
Foreslått endring i § 2-3-4, pkt. 3:
Nåværende kulepunkt c) strykes.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
Forslagsstillers begrunnelse:
I arbeidet med organisasjonsstruktur har det hele tiden vært framholdt at vår organisasjon må bygges
slik at det støtter gruppene på best mulig måte. Det er gruppene som utgjør speiderbevegelsen i Norge,
mens øvrige enheter i vårt forbund er til for å støtte opp om gruppenes arbeid. Dette gjelder også det
nasjonale nivået. Derfor mener Speiderstyret også at det er riktig å gi speidergruppene mer innflytelse
på utviklingen av Norges speiderforbund ved å gi gruppene direkte representasjon i Speidertinget. De
fleste speiderforbund i Norden har hatt ulike modeller for grupperepresentasjon i flere år.
Speiderstyret mener dette er å ta gruppene på alvor – med å legge om til at flertallet av delegatene til
Speidertinget blir valgt fra gruppetinget. Med grupperepresentasjon vil speidergruppene ha større
medbestemmelse og eierskap på NSFs veivalg for videre utvikling.
En betingelse for forslaget er at Speidertingets gjennomføring endres. Grupperepresentasjon vil gi en
annerledes og bredere sammensetning av Speidertinget. Med et større speiderting må også
arbeidsform og prosesser i speidertinget endres, men basert på erfaringene fra våre søsterforbund i
Norden gir det også en rekke synergieffekter – større og bredere demokratisk engasjement, åpne
beslutningsprosesser, og kortere kommunikasjonsveier mellom gruppene og forbundet.
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5.2.6. FRIST FOR INNSENDING AV FORSLAG
Endring av §§ 2-5-2 og 2-5-3 foreslått av Speiderstyret.
Nåværende ordlyd i § 2-5-2 og §2-5-3, siste avsnitt:
«§ 2-5-2 Speidertinget har ordinært møte hvert annet år. Saksdokumenter og saksliste sendes tingets
medlemmer minst fire uker før møtet, lovforslag minst to måneder før møtet.
Ekstraordinært møte i Speidertinget kan innkalles når Speiderstyret eller minst 1/3 av Speidertingets
medlemmer krever det. Innkalling med saksliste skal være medlemmene i hende minst en måned før
møtet. På ekstraordinært møte kan det bare behandles saker som står nevnt i sakslisten.
§ 2-5-3 [Speidertingets ordinære møter behandler: …]
Forslag til saker som ønskes behandlet av Speidertinget, må være sendt Speiderstyret minst tre
måneder før møtet. Lovforslag må være innsendt minst seks måneder før møtet. Forslag kan sendes
inn av Speidertingets medlemmer, av Speiderstyret, kretsstyrer, kretsting, korpsstyrer, korpsting og
gruppeting.»
Forslaget til ordlyd i § 2-5-2 og § 2-5-3, siste avsnitt lyder:
«§ 2-5-2 Speidertinget har ordinært møte hvert annet år. Saksdokumenter og saksliste sendes tingets
medlemmer minst fire uker før møtet.
Ekstraordinært møte i Speidertinget kan innkalles når Speiderstyret eller minst 1/3 av Speidertingets
medlemmer krever det. Innkalling med saksliste skal være medlemmene i hende minst en måned før
møtet. På ekstraordinært møte kan det bare behandles saker som står nevnt i sakslisten.
§ 2-5-3 [Speidertingets ordinære møter behandler: …]
Forslag til lovendringer og saker som ønskes behandlet av Speidertinget, må være sendt Speiderstyret
minst tre måneder før møtet. Forslag kan sendes inn av Speidertingets medlemmer, av Speiderstyret,
kretsstyrer, kretsting, korpsstyrer, korpsting og gruppeting.»
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
Speiderstyrets kommentar:
Speiderstyret opplever at dagens innsendingsfrist for lovsaker er uhensiktsmessig tidlig. I en digital
verden ser vi at styret ikke behøver seks måneder på å behandle innkomne forslag. Vi ser også at flere
kretser starter gode diskusjoner på kretstinget som de ikke rekker å utarbeide som en gjennomarbeidet
sak til Speidertinget før fristen har gått ut. Vi ser også at flere ikke klarer å skille mellom de ulike
innsendingsfristene.
Til tross for at styret ønsker å korte ned fristen, vet vi at behandling av lovforslagene tar tid, da det må
kontrolleres med lovforslaget at vedtektsendringene ikke gir motstridende paragrafer. Det forslås
derfor at utsendelsen av lovsakene utsettes, slik at de sendes ut sammen med øvrige sakspapirer. Dette
gir fire måneder kortere behandlingstid for styret, og en forenkling av datoer Speidertingets
medlemmer må forholde seg til.
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5.2.7. VARA TIL SPEIDERSTYRET
Endring av § 2-5-4 foreslått av Speiderstyret.
Nåværende ordlyd i § 2-5-4, første avsnitt:
«Forberedes av valgkomité:
Speidersjef, visespeidersjef og fem medlemmer til Speiderstyret for to år.
Ett medlem av lovutvalget for seks år.
Ett medlem av klagenemnda for seks år.
Fire delegater til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon for to år.
Forslaget til ordlyd i § 2-5-4, første avsnitt lyder:
«Forberedes av valgkomite:
Speidersjef, visespeidersjef, fem medlemmer og et varamedlem til Speiderstyret for to år.
Ett medlem av lovutvalget for seks år.
Ett medlem av klagenemnda for seks år.
Fire delegater til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon for to år.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
Speiderstyrets begrunnelse:
Speiderforbundet fronter aktivt ungt lederskap. Speiderstyret vil derfor tilrettelegge for at unge
mennesker skal kunne fylle posisjoner med ansvar i vår organisasjon. Vi ser imidlertid at flere unge
vegrer seg for å ta på seg oppgaver og roller fordi de er i en livssituasjon der det er vanskelig å se flere
år framover.
Vi har blant annet opplevd at yngre styremedlemmer har hatt perioder hvor de har vært borte i
forbindelse med jobb eller studier. Slike situasjoner har vi som styre forståelse for. Vi har også sett at
andre styremedlemmer kan komme i samme situasjon med endringer i dagens arbeidsmarked. Vi
ønsker imidlertid ikke at slike situasjoner skal sette gjenværende styremedlemmer under mer press,
eller at den som ikke kan være til stede skal få dårlig samvittighet for å måtte overføre sine
arbeidsoppgaver til andre styremedlemmer.
Vi ønsker derfor at det innføres vara til Speiderstyret. Dette henger også sammen med at styret
foreslår å endre pålagt funksjonstid i gruppe- og kretsstyre, slik det kommer fram av sak 3.

5.2.8. MEDLEMMER OG FUNKSJONER
Endring av §§ 3-1 til 3-2-4 foreslått av Vesterlen krets.
Nåværende ordlyd:
”§ 3-1 Medlem av forbundet er den som avgir speiderløftet og som ved å betale årskontingent
opprettholder sitt medlemskap.
§ 3-2 Tillitsvalgte og ledere.
§ 3-2-1 I arbeidet med å oppnå forbundets mål har Norges speiderforbund:
a) Tillitsvalgte
Medlemmer som gjennom valg på gruppeting, kretsting, korpsting eller speiderting påtar
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seg ledelsesoppgaver i henhold til de valg som blir gjort. En tillitsvalgt må oppfylle NSFs
kvalifikasjonskrav for tillitsvalgte.
b) Ledere
Et medlem som påtar seg ledelsesoppgaver og som er godkjent leder. En leder må oppfylle
NSFs kvalifikasjonskrav for ledere.
§ 3-2-2 Norges speiderforbund kan kreve politiattest av alle ledere og tillitsvalgte etter retningslinjer
fastsatt av Speiderstyret.
§ 3-2-3 a) Tillitsvalgte kan bare inneha samme funksjon sammenhengende inntil 6 år, og kan først
gjenvelges etter et opphold på minst ett år. Speidersjef, visespeidersjef og speiderstyremedlem regnes
ikke som samme funksjon. Tilsvarende gjelder for kretsleder, visekretsleder og kretsstyremedlem, for
korpssjef, visekorpssjef og korpsstyremedlem og for gruppeleder og gruppeassistent. Speiderstyret kan
i særlige tilfeller dispensere fra regelen.
b) Ledere bør ikke inneha samme funksjon i mer enn 6 år i sammenheng.
§ 3-2-4 Kretsstyret godkjenner nye ledere i grupper og krets. Korpsstyret godkjenner nye ledere i
grupper tilknyttet korpset og i korpset. Øvrige ledere godkjennes av Speiderstyret.
Forslaget lyder:
«§ 3-1 Medlem i Norges speiderforbund er den som betaler medlemskontingent i en
speidergruppe.
3-2 Tillitsvalgte og ledere
§ 3-2-1 I arbeidet med å oppnå forbundets mål har Norges speiderforbund:
Tillitsvalgt
1. Tillitsvalgte
Medlemmer som er over 12 år, som er speidere gjennom å avlegge speiderløftet, og som
har påtatt seg (stilt til valg for) oppgaver ut over det å være speider i en arbeidsenhet.
2. Direkte tillitsvalgt
Medlemmer som er over 18 år som har påtatt seg oppgaver i et organisasjonsledd uten å avlegge
speiderløftet.
Leder
1 Speiderleder
Tillitsvalgt som er over 18 år og har gjennomført ledertrening I og II, og som har forevist gyldig
politiattest er ”Speiderleder”.
2 Speiderlederassistent
Tillitsvalgt som er over 16 år, som er i gang med gjennomføringen av ledertrening I og II, og som har
forevist gyldig politiattest er ”Speiderlederassistent”
3 Veileder
Tillitsvalgt som gjennom sin erfaring ønsker å veilede nye.
Støttemedlem
Medlem som har et medlemskap kun for å støtte speiderarbeidet. Et støttemedlem har ingen
rettigheter eller plikter gitt i organisasjonens lovverk.
§ 3-2-2 a) Tillitsvalgte kan bare inneha samme funksjon sammenhengende i inntil 6 år,
og kan først gjenvelges etter et opphold på minst ett år. Speidersjef, visespeidersjef og
speiderstyremedlem regnes ikke som samme funksjon. Tilsvarende gjelder for
kretsleder, visekretsleder og kretsstyremedlem, for leder for nettverk og for gruppeleder
og gruppeassistent. Speiderstyret kan i særlige tilfeller dispensere fra regelen.
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b) Ledere bør ikke inneha samme funksjon i mer enn 6 år i sammenheng.
§ 3-2-3 Gruppestyret godkjenner nye ledere i grupper. Øvrige ledere godkjennes av Speiderstyret.»
Forslagsstillers begrunnelse:
Forslaget er gjort med bakgrunn i rapporten fra Arbeidsgruppe organisasjonsstruktur.
Arbeidsgruppen anbefaler:
5.2.3: Det fremmes lovforslag til speidertinget om å skape en ny rolle/funksjon på
gruppenivå som veileder. Veilederen(e) skal bistå i drift av gruppa og enhetene. Gruppestyret
oppnevner veiledere, og veileder kan ha ansvar for å følge opp gruppen som helhet, gruppestyret eller
enhetene (eksempelvis gruppeveileder, troppsveileder og så videre).
5.5.4: Det innføres krav om gjennomført ledertrening for å kunne kalle seg speiderleder. Medlemmer
med lederoppgaver som ikke har fullført ledertrening tituleres lederassistent.
5.5.5: Det innføres i lover og retningslinjer et klarere skille mellom det å være speiderleder og
tillitsvalgt i forbundet. Alle speiderledere er tillitsvalgte, men ikke alle tillitsvalgte er nødvendigvis
speiderledere.
Vi foreslår derfor at:
- Alle medlemmer i organisasjonen skal være knyttet til medlemskap i en speidergruppe.
- Speiderlederassistent er en person over 16 år som har avlagt speiderløfte, startet på ledertrening og
levert gyldig politiattest.
- Speiderleder er en person over 18 år som har gjennomført ledertrening I og II + har levert gyldig
politiattest.
- Det opprettes en definisjon på «Patrulje». En patrulje er en samling speidere på mellom 4 og 8
personer.
- Det opprettes definisjonen «Veileder» som er erfarne medlemmer som kan bistå i drift av gruppen og
enhetene (erfarne speiderledere som nødvendigvis ikke bør drive enheten/gruppen). Speiderstyret
definerer plikter og rettigheter for Veileder.
- Kasserer velges på årsmøte. Kan også være styremedlem/gruppeassistent
- Revisor velges på årsmøte. Kan ikke vær en del av gruppeledelsen.
- Det opprettes en definisjon på «Direkte tillitsvalgt» Alle
speiderledere/speiderlederassistenter/veiledere er tillitsvalgte og avlegger speiderløfte.
Direkte tillitsvalgte er de som er ikke er speiderledere. Eksempelvis kasserer, revisor,
materialforvaltere o.l. Speiderstyret definerer plikter og rettigheter for Direkte
tillitsvalgte.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.
Speiderstyret begrunnelse:
Speiderstyret ser at forslaget har store og omfattende konsekvenser for speidergrupper, kretser og
korps. Disse er ennå ikke tilstrekkelig utredet eller godt nok belyst. Dette gjelder blant annet
økonomiske konsekvenser for korps og forbund.
Speiderstyret mener at forslaget omfatter for store endringer i en tidlig fase i gjennomgangen av
organisasjonsstrukturen.
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5.2.9. SUSPENSJON
Endring av § 3-2-6 foreslått av Speiderstyret.
Nåværende ordlyd:
«§ 3-2-6 Suspensjon av medlemmer.
Speiderstyret kan suspendere medlemmer som opptrer i strid med forbundets vedtekter eller
verdigrunnlag. Øvrige organisasjonsledd i Norges speiderforbund har ikke anledning til å fatte vedtak
om suspensjon.
Suspensjon og lengden på denne vedtas av Speiderstyret med alminnelig flertall. Suspensjonen kan
ikke overstige 1 år. Suspensjon kan benyttes før eventuelt vedtak om eksklusjon fattes. Den
suspenderte kan ikke ha lederverv, tillitsverv eller tilsvarende oppgaver i suspensjonsperioden. Adgang
til arrangementer og eiendommer tilsvarer den praksis som føres overfor ikke-medlemmer.
Den som får en suspensjonssak mot seg, skal gis skriftlig varsel om saken og begrunnelsen for denne.
Varselet skal gis minimum 7 dager før avgjørelsen fattes. Før avgjørelsen fattes, har vedkommende rett
til å komme med skriftlig tilsvar innen en nærmere angitt frist på minimum 3 dager etter mottatt
varsel.
Vedtak om suspensjon kan påklages. Klagen behandles av klagenemnda. Vedtak i klagesak om
suspensjon fattes med alminnelig flertall. Suspensjonen opphører automatisk når tidsavgrensningen i
vedtaket er utløpt eller om Speiderstyret fatter vedtak om det.
Speiderstyret kan fastsette nærmere regler og prosedyrer for saksbehandling og ankemuligheter.»
Forslaget lyder:
«§ 3-2-6 Suspensjon av medlemmer.
Speiderstyret kan suspendere medlemmer som har begått en straffbar handling, eller har opptrådt i
strid med forbundets lover, retningslinjer eller verdigrunnlag. Vedtak om suspensjon kan også fattes
overfor medlemmer som er under etterforskning for slike handlinger, eller mens det pågår
undersøkelser i regi av Norges speiderforbund. Ved bevistvil vurderer Speiderstyret hvilket faktum
som synes mest sannsynlig. Øvrige organisasjonsledd i Norges speiderforbund har ikke anledning til å
fatte vedtak om suspensjon.
Suspensjon og lengden på denne vedtas av Speiderstyret med alminnelig flertall. Speiderstyret kan om
nødvendig fatte vedtak om forlengelse av suspensjonsperioden. Suspensjon kan benyttes før eventuelt
vedtak om eksklusjon vurderes. Suspensjon omfatter den suspendertes medlemskap,
medlemsrettigheter og verv i alle organisasjonsledd i Norges speiderforbund. Den suspenderte kan
ikke delta på arrangementer på noen nivå i Norges speiderforbund. Den suspenderte kan heller ikke
bli ansatt eller få engasjement i noe organisasjonsledd i Norges speiderforbund i suspensjonsperioden.
Den som får en suspensjonssak mot seg, skal normalt gis skriftlig varsel om saken og begrunnelse for
denne.
Vedtak om suspensjon kan påklages skriftlig innen en frist på tre uker. Klagen behandles av
klagenemda. Vedtak i klagesak om suspensjon fattes med alminnelig flertall.
Suspensjonen opphører automatisk når tidsavgrensningen i vedtaket er utløpt, eller om Speiderstyret
fatter vedtak om det.
Speiderstyret fastsetter retningslinjer for saksbehandling og klagebehandling i forbindelse med
suspensjon.»
Speiderstyrets begrunnelse:
Speiderstyret mener det er nødvendig med en revisjon av denne paragrafen for å sikre en korrekt,
tydelig og sikker behandling av saker om seksuell trakassering og overgrep innenfor speiderforbundet.
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Det er viktig i enda større grad å tydeliggjøre at speiderforbundet tar slike saker på alvor, for å skape
størst mulig tillit innad i forbundet og ut mot samfunnet.
Det er foreslått en lik formulering i innledningen til både § 3-2-6 om suspensjon og § 3-2-7 om
eksklusjon, blant annet for å vise at de to paragrafene henger tett sammen.
Begrepet straffbare handlinger er lagt til, fordi paragrafene ikke bare tas i bruk ved brudd på Norges
speiderforbunds lover og retningslinjer, men i særdeleshet ved brudd på loven. Begrepet straffbare
handlinger skal markere hvilke lovbrudd bestemmelsen er ment å ramme.
Alle straffesaker kan trekke ut i tid. Derfor må Speiderstyret kunne forlenge en vedtatt
suspensjonsperiode. Dette gir trygghet og ivaretakelse for både fornærmede og tiltalte i en slik sak.
Ordlyden forplikter samtidig Speiderstyret til å følge opp saken aktivt.
Politiet kan av etterforskningsmessige hensyn ønske å holde saken skjult for den anmeldte i en kortere
periode. Speiderforbundet må i slike tilfeller rådføre seg med og forholde seg til de råd og pålegg som
politiet gir. Derfor foreslås innføyet ordet «normalt».
Klager må leveres skriftlig. Dette er viktig for saksbehandlingen og for dokumentasjonen i saken.
Begrunnelse for 3 uker ligger i forvaltningslovens paragraf 29 (klagefrist) «Fristen for å klage er 3 uker
fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part».
Ordet anke er brukt feil. Man kan anke en dom, men ikke et vedtak. Man kan derimot klage på et
vedtak. Derfor foreslås ordet klage brukt i teksten.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.

Side 31 av 34

5.2.10. EKSKLUSJON
Endring av § § 3-2-7 foreslått av Speiderstyret.
Nåværende ordlyd:
«§ 3-2-7 Eksklusjon av medlemmer.
Speiderstyret kan ekskludere medlemmer som opptrer i strid med forbundets vedtekter eller
verdigrunnlag. Øvrige organisasjonsledd i Norges speiderforbund har ikke anledning til å fatte vedtak
om eksklusjon.
Eksklusjon av medlemmer vedtas av Speiderstyret med 2/3 flertall. Ekskluderingen omfatter
vedkommendes medlemskap og medlemsrettigheter i alle organisasjonsledd i Norges speiderforbund.
Ekskluderte medlemmer kan ikke delta på noe arrangement i regi av Norges speiderforbund.
Ekskluderte medlemmer kan heller ikke være ansatt eller ha tidsbegrensede engasjement i noe
organisasjonsledd i Norges speiderforbund.
Den som får en eksklusjonssak mot seg, skal gis skriftlig varsel om saken og begrunnelsen for denne.
Varselet skal gis minimum 14 dager før avgjørelsen fattes. Før avgjørelsen fattes, har vedkommende
rett til å komme med skriftlig tilsvar innen en nærmere angitt frist på minimum 3 dager etter mottatt
varsel.
Før et vedtak om eksklusjon kan vedtas av Speiderstyret, skal vedkommende gis anledning til å
forklare seg muntlig. Under den muntlige redegjørelsen er speidersjef, visespeidersjef og
generalsekretær til stede. Vedkommende har anledning til å ha med seg en tillitsperson etter eget
ønske.
Vedtak om eksklusjon kan påklages innen en frist på 2 måneder. Klagen behandles av Speiderstyret.
Vedtak fattes med 2/3 flertall.
Et tidligere ekskludert medlem kan begjære eksklusjonen opphevet. Hvis Speiderstyret har behandlet
slik begjæring fra samme person siste år, kan begjæringen avvises.
Speiderstyret kan fastsette nærmere regler og prosedyrer for saksbehandling og klagemuligheter.»
Forslaget lyder:
«§ 3-2-7 Eksklusjon av medlemmer.
«Speiderstyret kan ekskludere medlemmer og tidligere medlemmer som har begått en straffbar
handling eller har opptrådt i strid med forbundets lover, retningslinjer eller verdigrunnlag. Ved
bevistvil vurderer Speiderstyret hvilket faktum som synes mest sannsynlig. Øvrige organisasjonsledd i
Norges speiderforbund har ikke anledning til å fatte vedtak om eksklusjon.
Eksklusjon vedtas av Speiderstyret med 2/3 flertall. Eksklusjon omfatter den ekskludertes
medlemskap, medlemsrettigheter og verv i alle organisasjonsledd i Norges speiderforbund. Den
ekskluderte kan ikke delta på arrangementer på noen nivåer i Norges speiderforbund. Den ekskluderte
kan heller ikke bli ansatt eller få tidsbegrensede engasjementer i noe organisasjonsledd i Norges
speiderforbund.
Den som får en eksklusjonssak mot seg, skal gis skriftlig varsel om saken og begrunnelse for denne.
Før et vedtak om eksklusjon kan fattes av Speiderstyret, skal vedkommende normalt gis anledning til å
forklare seg muntlig. Under den muntlige redegjørelsen er speidersjef, visespeidersjef og
generalsekretær til stede. Vedkommende har anledning til å ha med seg en tillitsperson etter eget
ønske. Vedkommende kan også velge å gi en skriftlig forklaring i stedet for eller i tillegg til den
muntlige redegjørelsen. Dersom det er fastslått ved dom at vedkommende har begått straffbare
forhold, kan Speiderstyret bestemme at vedkommendes forklaring kun skal gis skriftlig, innen en frist
på tre uker.
Vedtak om eksklusjon kan påklages skriftlig innen en frist på tre uker. Klagen behandles av
klagenemda. Vedtak i klagesak om eksklusjon fattes med alminnelig flertall.
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Speiderstyret fastsetter retningslinjer for saksbehandling og klagebehandling i forbindelse med
eksklusjon.»
Forslagsstillers begrunnelse:
Speiderstyret mener det er nødvendig med en revisjon av denne paragrafen for å sikre en korrekt,
tydelig og sikker behandling av saker om seksuell trakassering og overgrep innenfor speiderforbundet.
Det er viktig å tydeliggjøre at Norges speiderforbund tar slike saker på største alvor, slik at det skapes
størst mulig tillit innad i forbundet og ut mot samfunnet.
Det er ønskelig med en lik formulering i innledningen til denne og den foregående paragrafen, blant
annet for å vise at de to paragrafene henger tett sammen.
Forbundet må kunne ekskludere nåværende og tidligere medlemmer. Grunnen til dette er at en person
som vet at han/hun får en sak mot seg, kan melde seg ut og kan dermed unngå eksklusjon. Det er
viktig å kunne sende den ekskluderte et brev for eventuelt senere å kunne vise til at han/hun er
ekskludert, også selv om han/hun har meldt seg ut frivillig. Dette er også et viktig samfunnsmessig
signal: At speiderforbundet tar ansvar og ikke velger letteste utvei ved å feie problemet under teppet.
Begrepet «straffbare handlinger» er lagt til fordi paragrafene ikke bare tas i bruk ved brudd på Norges
speiderforbunds lover og retningslinjer, men ved brudd på loven. Begrepet «straffbare handlinger»
skal markere hvilke lovbrudd bestemmelsen er ment å ramme.
Omtale av tidsfrister bør begrenses til et minimum i lovene og i stedet legges over i retningslinjene.
Det kan hende, at den ekskluderte er varetektsfengslet eller av en annen grunn ikke har anledning til å
forklare seg muntlig overfor forbundets ledelse. Derfor foreslås innføyet ordet «normalt» her.
Muligheten til å forklare seg muntlig eller skriftlig eller begge deler er tatt med for å imøtekomme
personers forskjellige behov og ønsker.
Dersom det er fastslått ved dom at vedkommende har begått straffbare forhold, kan Speiderstyret
bestemme at vedkommendes forklaring kun skal gis skriftlig, fordi det kan stilles spørsmål ved behovet
for muligheten til å gjennomføre muntlig forklaring da. Det kan være opp til Speiderstyret selv å
vurdere dette fra sak til sak.
Klager må leveres skriftlig. Dette er viktig for saksbehandlingen og for dokumentasjonen i saken.
Begrunnelse for 3 uker ligger i forvaltningslovens paragraf 29 (klagefrist) «Fristen for å klage er 3 uker
fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part».
Avsnitt 6 i nåværende ordlyd foreslås strøket, fordi det ikke er ønskelig, at den ekskluderte kommer
tilbake til forbundet. Det vil gjøre både foreldre og ledere usikre, og det vil skape usikre forhold for
speiderne. Forbundet har som en barne- og ungdomsorganisasjon ikke råd til å gi personer som særlig
er dømt for seksuell trakassering og overgrep samt vold, en ny sjanse.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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5.2.11 ØKONOMI OG ADMINISTRASJON
Endring a §§ 5-1-1, 5-1-7 og 5-1-9 foreslått av Vesterlen krets.
Nåværende ordlyd:
«§ 5-1 Organisasjonsleddenes økonomi
§ 5-1-1 Gruppe, krets, korps og forbund har selvstendig økonomi.
[…]
§ 5-1-7 Oppløses en gruppe, forvaltes gruppens midler og eiendeler av kretsstyret, herunder også
midler som disponeres av gruppens foreldreforening eller annen gruppering tilknyttet gruppen. Midler
og eiendeler skal fortrinnsvis benyttes til å styrke speiderarbeidet i samme område som den nedlagte
gruppen. For grupper som tilhører korps, tilligger denne myndigheten korpsstyret.
§ 5-1-8 Det enkelte organisasjonsledd avgjør selv om det vil motta tilskudd, arv eller gaver som det
ikke er knyttet betingelser til. Knytter det seg betingelser til tilskuddet, arven eller gaven, må
Speiderstyrets godkjenning innhentes på forhånd.
§ 5-1-9 De ulike organisasjonsledd kan opprette formålsbestemte fond. Ved opprettelsen skal det
fastsettes statutter for fondet. Er fondet opprettet av gruppe, korps eller krets, skal statuttene
godkjennes av Speiderstyret, og for forbundets fond må godkjenning innhentes fra Speidertinget.»
Forslaget lyder:
«5-1 Organisasjonsleddenes økonomi
§ 5-1-1 Gruppe, krets og forbund har selvstendig økonomi. Nettverk kan ha egen
økonomi.
[…]
§ 5-1-7 Oppløses en gruppe, forvaltes gruppens midler og eiendeler av kretsstyret, herunder også
midler som disponeres av gruppens foreldreforening eller annen gruppering tilknyttet gruppen.
Midler og eiendeler skal fortrinnsvis benyttes til å styrke speiderarbeidet i samme område som den
nedlagte gruppen. For nettverk tilfaller eiendelene det leddet som nettverket rapporterer til.
[…]
§ 5-1-9 De ulike organisasjonsledd kan opprette formålsbestemte fond. Ved opprettelsen skal det
fastsettes statutter for fondet. Er fondet opprettet av gruppe eller krets, skal statuttene godkjennes
av Speiderstyret, og for forbundets fond må godkjenning innhentes fra Speidertinget.»
Forslagsstillers begrunnelse:
Forslaget er gjort med bakgrunn i rapporten fra Arbeidsgruppe organisasjonsstruktur.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.
Speiderstyret begrunnelse:
Speiderstyret ser at forslaget har store og omfattende konsekvenser for speidergrupper, kretser og
korps. Disse er ennå ikke tilstrekkelig utredet eller godt nok belyst. Dette gjelder blant annet
økonomiske konsekvenser for korps og forbund.
Speiderstyret mener at forslaget omfatter for store endringer i en tidlig fase i gjennomgangen av
organisasjonsstrukturen.
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