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Sak 1:

Konstituering

1.1 SPEIDERTINGETS REPRESENTANTER 2014
À jour 29.09.14 (Parentes rundt navnet betyr at vedkommende ikke møter, navn i kursiv er møtende
vara, ** betyr at personen er under 26 år)
Speiderstyret
1
Knut Slettebak
2
May-Britt Roald
3
Håvard Otto
4
(Thea Hilding) **
5
Nina Rones
6
Karl-Erik Onstad
7
Hanne Mette Lundberg
Ansatte
8
Anita Dencker Isaksen
9
Brede Udahl
Asker og Bærum
10 Kjetil Andreas Andersen
11 Jørgen Dyrhaug
12 Knut Høie Guettler **
Aust-Agder
13 Jan Fredrik Steine
14 Rune Midbøe
15 Øystein Staupe **
Follo
16 Marit Carlsen
17 Andy Hyde
18 Eskild Gausemel Berge **
19 Stian Green
20 Frode Paulsen
21 Ida Marie Hagen **
		
Fredrikstad
22 Knut Dahlgren
23 Erik Bodahl-Johansen
24 Fredrik Ofstad Jensen **
25 Gunnar Stromness-Andresen
Glåmdal
26 Oddvar Mastad
27 Linda Marie Christensen **
Grenland
28 Jostein Haukenæs
29 Øyvind Danielsen
30 Karen Mostad Coward **
31 Siv Helene Bjørnstad
Gudbrandsdal
32 Arnfinn Roel
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33
34

Liv Else Ertesvåg Brenden
Karl Jacob Nordnes **

Hedmark
35 Roy Arild Rugsveen
36 Arild Feragen
37 Lene Bækkevold **
Helgeland
38 Carina Berge
39 Monica Jacobsen Beiermann
Hordaland
40 Ragnar Pettersen
41 Hege Christin Olsen
42 Cecilie Hanseth
43 Christopher Kvalvåg **
44 Hogne S. Nordvik
45 Robert Pletten **
46 Johannes Dencker
Hålogaland
47 Lars Eirik Dahlberg
48 Sindre Gudbrandsen **
Nedre Buskerud
49 Trond Willersrud
50 Hanne Lien Aaberg
51 Oda Emilie Larsen
52 Georg Njargel Smedhus
Nord-Troms
53 Steinar Nordheim Storelv
54 Nord-Trøndelag
55 Inger Elise Fjellhaug
56 Jannik Solvold Johansson **
		
Oslospeiderne
57 Per Olav P. Kolberg
58 Iver Aage Iversen
59 Lars Olav Tveito
60 Mikkel Brekke **
61 Anine Guldhaug **
Romerike
62 Morten Kolbu
63 Marion Olsen **
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64
65

Fredrik Rossow
Lena Frantzen

Romsdal og Nordmøre
66 Synnøve Valle
67 Petter Mostervik Hals **
68 Elisa Høgset Aure **
Ryvarden
69 Karianne Hennøy Føyner
70 Harald P. Aspelund
71 Anne Merete S. Sørensen
72 Gjertrud M. Aronsen
Salten
73 Are Severin Ingulfsvann
74 Tom Erik Bjørnsen
Sogn og Fjordane
75 Mats Brunsvik
76 Rasmus Andersen Hundvebakke **
77 Siri Andresen **
Sunnmøre
78 Eva Kvalvaag
79 Steinar Klokk
Sørlandet
80 Bjarne Egil Abrahamsen
81 Kristine Marie Hansen
82 Britt Marie Hansen
83 Hilde Nordby Falkenhaug
84 Marianne Nordlund
85 -

100 Tor Børge Salvesen
Vestfold
101 Kurt Vidar Gundersen
102 Kathrine Myhre Nordby
103 Tone M. Klufthaugen
104 Jonas Fredriksen **
Vestoppland
105 Bjørn Roger Nymoen Jensen
106 Einar Nordengen
Østre Østfold
107 Lise Tubbehaugen **
108 Andreas Harjo Kjellmann **
109 Øystein Bøhler
110 Ole Martin Holmen **
Øvre Buskerud
111 Geir Olsen
112 Ole-Jørgen Førde
BK Blå Kors Speidere
113 Yngve Andersson
114 Fredrik Alexander Indrevik **
FAS Frelsesarmeens speidere
115 Liv Berit Alvestad Tveito
116 Andreas Welander
FSK Frikirkens speiderkorps
117 Glenn O. Austegard
118 Veslemøy S. Auberg **
119 Sebastian Husvik

Sør-Trøndelag
86 Ingrid Gauslaa Hårstad
87 Amund Gjendem
88 Elisabeth Sveen **
89 Priska Hiller

MS Metodistkirkens speiderkorps
120
Berit Roll Elgsaas
121
Bjørn Arne Olsen (Markus Jønnvoll
Eriksen)
122
Henrik Moum Grimstad **

Tele-Busk
90 Finn Øystein Heisholt
91 Hanne Heisholt **

MSK Misjonsforbundet Speiderkorps
123 John Øyvind Livden
124 Torstein Skår
125 		
Speiderforum
126 **
127 **

Vesterlen
92 Trond Haugland
93 Asbjørn Bryne Hogstad **
94 Helene Jåtun Vigane **
95 Torstein Hafsøe
96 Øystein Myrås Olsen **
97 Sondre Aaberg Lura **
98 Ivar Anton Nøttestad
99 Lars Meling Hultin
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Roverforum
128 **
129 **
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Representanter uten stemmerett
Generalsekretær
130 Jens Andreas Egebak Morsø
		
Komite speiding
131 Dag Erling Austvik
Leder av lovutvalget
132 Per Vinje

Ordstyrere
133 Peik Næsje
134 Solveig Schytz
Leder av valgkomite
135 Lars Flateby
Revisor
136 (Norunn Byrkjeland)

Speiderstyrets innstilling:
Alle representanter innmeldt i henhold til § 2-5-1 i Norges speiderforbunds lover, godkjennes.

1.2 Valg av tellekorps
Speiderstyrets innstilling:
Bendik Fjeldstad, forbundskontoret
(Resten presenteres i møtet; fra Romerike krets)

1.3 Valg av referenter
Speiderstyrets innstilling:
Bodil Tærud Day, forbundskontoret
Ingrid Stene, forbundskontoret
Birgit H. Torsæter, forbundskontoret
(En til presenteres på møtet; fra Romerike krets)

1.4 Godkjenning av forretningsorden
1. Et lovlig innkalt møte i Speidertinget er beslutningsdyktig med det antall godkjente
representanter som har møtt.
2. Hvis det gjøres endringer av de representanter som er innmeldt innen fastsatt frist, må
dette gjøres før åpningen av møtet i Speidertinget.
Forandring gjøres skriftlig.
Må en representant forlate Speidertingets møte, kan en ny representant som fyller
betingelsene, gå inn på vedkommendes plass. Ved en slik endring skal det leveres skriftlig
beskjed til møtelederne. Speidertingets møte skal avgjøre om representanten kan
godkjennes. Endringer av representant under Speidertingets møte kan bare skje én gang for
hver delegasjon.
3. Protokoll føres av valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, to valgte
representanter og møtereferentene.
4. Ingen representanter har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak av
forslagsstiller.
Representanter som forlanger ordet til forretningsordenen har ett minutts taletid.
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Møtelederne har rett til å foreslå forkorting av taletiden og sette strek. Møtelederne har også rett til å
heve strek igjen hvis forholdene skulle tilsi dette.
Forslagsstillere som ikke er representanter på møtet, gis mulighet for å presentere forslaget sitt og
talerett når forslaget behandles.
Moderatorer har talerett når de rapporterer tilbake til Speidertinget om debatten på
påvirkningstorget.
5. Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, via http://speidertinget.no/. Forslag som ikke er
innlevert elektronisk, vil ikke bli behandlet av Speidertinget.
Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt.
Forslag til strategisk plan må innleveres skriftlig via http://speidertinget.no/ senest lørdag kveld kl.
19.00.
Forslag utenom de på sakslisten oppførte saker, kan ikke fremmes. Rene redaksjonelle endringer
i lovene, slik som paragrafnummerering, kan gjøres av Speidertinget uten at det er foreslått etter
bestemmelsene i lovens § 2-5-3.
Åpenbare trykkfeil i lovforslag kan endres av Speidertinget før det voteres over forslaget.
6. Ved vedtak kreves normalt alminnelig flertall, unntatt der forbundets lover krever kvalifisert flertall.
Med alminnelig ﬂertall menes:
Mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med.
Med kvaliﬁsert ﬂertall menes:
En på forhånd fastsatt del av det samlede antall avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med.
Alle avstemninger foregår elektronisk, også valg mellom kandidater. Ved svikt i elektronisk
avstemmings-system vil avstemning foregå skriftlig.
Kandidater er alle som er oppført på valgkomiteens liste over dem som har sagt seg villige til å
motta valg.
For å bli valgt skal en kandidat ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Om nødvendig
gjennomføres valg i flere omganger. Om ingen kandidater har fått mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, går den som har færrest stemmer ut før neste valgomgang. Ved stemmelikhet foretas
omvalg. Om flere personer skal velges til samme verv, kan inntil to kandidater som har fått en
stemme fra mer enn halvparten av representantene, velges i hver valgomgang. Hver representant
kan da stemme på inntil to kandidater. Blanke stemmer teller ikke med.
7. I protokollen føres inn alle fremsatte forslag og de vedtak som er gjort, med antall avgitte stemmer
for og i mot. Ved valg føres antall stemmer i protokollen. Likeledes innføres i protokollen navnene på
de representantene som har hatt ordet under de forskjellige sakene.
8. Speidertingets møte er åpent for tilhørere i den grad det er plass til det.
9. Speidertingets forretningsorden godkjennes ved åpning av hvert møte i Speidertinget, og gjelder
inntil forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste møte i Speidertinget.

8

Speidertinget 2014 - SAK 1: Konstituering

10. Under sak 9 «Åpent forum» presenteres forslag til henstillinger fra Speidertinget til Speiderstyret.
Forslag til henstillinger må innleveres skriftlig via http://speidertinget.wordpress.com/ senest
lørdag kl. 19.00. Henstillinger som ikke er innlevert elektronisk, vil ikke bli behandlet av
Speidertinget.
Det voteres over alle slike forslag til henstillinger. Kun henstillinger som oppnår alminnelig flertall
over-sendes Speiderstyret. Alle fremsatte henstillinger med antall avgitte stemmer for og i mot
føres i protokollen.

Speiderstyrets innstilling:
Forretningsordenen vedtas.

1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste
Lovforslag ble sendt ut til delegatene 4.9. og øvrige sakspapirer ble sendt ut 29.9. Alle sakspapirer er
tilgjengelige på speidertinget.no.
Speiderstyrets innstilling:
Innkalling og saksliste godkjennes.

1.6 Valg av to representanter til å
underskrive protokollen
Speiderstyrets innstilling:
Representant fra Speiderforum
Representant fra Romerike krets
Begge presenteres i møtet

SAK 2 ÅRSMELDINGER FOR 2012 OG 2013
Årsmeldingene for 2012 og 2013 foreligger i heftet «Årsmelding for 2012 og 2013» og blir presentert
under ett på Speidertinget. Det stemmes over årsmeldingene hver for seg.

2.1 Årsmelding for 2012
Speiderstyrets innstilling:
Årsmeldingen for 2012 godkjennes.

2.2 Årsmelding for 2013
Speiderstyrets innstilling:
Årsmeldingen for 2013 godkjennes.
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SAK 3 REGNSKAP FOR 2012 OG 2013
Regnskapene for 2012 og 2013 foreligger i heftet «Årsmelding for 2012 og 2013». Regnskapene blir
presentert og debattert under ett på Speidertinget, og stemmes over hver for seg.

3.1 Regnskap for 2012
Speiderstyrets innstilling:
Regnskapet for 2012 godkjennes.

3.2 Regnskap for 2013
Speiderstyrets innstilling:
Regnskapet for 2013 godkjennes.
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4
Sak 4:

Visjon, langtidsmål
og arbeidsplan

Innledning
Strategien handler om veivalg for framtiden til Norges speiderforbund. Til Speidertinget 2014 foreslår
Speiderstyret at vi starter en ny strategiperiode fra 2015 til 2024.
I 2006 vedtok Speidertinget en langsiktig, helhetlig strategi for alle ledd i Norges speiderforbund. I
Strategisk plan 2007–2016 vedtok vi tre strategiske satsingsområder med tilhørende visjon 2016:
•

•

•

Lederkvalitet
Norges speiderforbund har dyktige, motiverte og kvalitetsbevisste ledere. Speidingen
og lederutviklingen foregår gjennom praktisk erfaring på gruppeplan. En motiverende,
støttende og inspirerende gruppeledelse/lederpatrulje er den viktigste suksessfaktoren
for lederkvalitet og dermed god speiding.
Samfunnnsansvar
Norges speiderforbund er en aktør som blir hørt i samfunnet, og som setter viktige
saker på dagsorden. Våre medlemmer tar aktivt ansvar i samfunnet rundt seg, og
samfunnsansvar er en viktig del av speiderhverdagen.
Vekst
Norges speiderforbund er en sentral samfunnsaktør med gjennomslagskraft i saker
som angår barn og unge. Derfor er vi en organisasjon i vekst. Vi skal nå ut til flest mulig
av dagens barn og unge.

Gjennom åtte år har strategisk plan vært det viktigste arbeidsverktøyet for speiderstyrene for å
prioritere og følge opp tiltak i perioden. Speiderstyret erkjenner at det har tatt tid før kretser og korps
har tatt i bruk strategisk plan, men trenden har vært at flere og flere gradvis har identifisert sine mål
og tiltak i henhold til den strategiske planen.
Går vi tilbake til 2006, er det lett å se at det har vært utvikling i henhold til flere av hovedmålene som
ble vedtatt av Speidertinget 2006, men likevel er vi ikke i mål. Ambisjonsnivået har vært høyt – og det
skal det også være.
Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere
Vi er nå i innspurten av denne strategiske perioden, og Speiderstyret mener det er på tide å lage et
nytt kart og stake kursen lenger fram enn til 2016. Basert på erfaringene fra dagens strategiske plan
ønsker vi å gjøre flere endringer i perioden 2015–2024. Speiderstyret forslår at vi vedtar en overordnet
Visjon 2024 som forteller hvor vi ønsker å være som organisasjon i 2024. Visjonen, tre fokusområder og
langtidsmål 2015–2024 utgjør til sammen Strategi 2024, og skal bidra til at hele organisasjonen beveger
seg i samme retning, og at barn og unge blir lengre i speideren.
Speiderstyret foreslår å dele strategien opp i tre fokusområder:
•
•
•

Speidere vil ut
Patruljen tar ansvar
Speiding når flere

Strategiens fokusområder Speidere vil ut, Patruljen tar ansvar og Speiding når flere har utløst noen
langtidsmål. Langtidsmålene er felles for oss alle sammen. Virkeligheten og speiderarbeidet er i
gruppene, og det utøves svært forskjellig. Det er viktig at langtidsmålene avspeiles i gruppenes arbeid
og utviklingsplaner som både ambisiøse og realistiske mål for framtiden.
De tre fokusområdene skal bidra til at flere speidere skal fortsette å være en del av speiderfellesskapet,
og at enda flere blir en del av det. Gjennom Patruljen tar ansvar får vi kvalitet i speiderarbeidet, og
kvalitet gir flere speidere. Flere gode patruljer gir flere gode opplevelser der ute, og muligheter til
utfordringer som flytter grenser, som gjør at en vokser med dem. Det er i gruppene utviklingen skyter
fart.

12

Speidertinget 2014 - SAK 4: Visjon, langtidsmål og arbeidsplan

Speiderstyret presenterer to saker om Strategi 2015–2024. I sak 4.1 Forslag til Visjon 2024 og
Langtidsmål 2015–2024, i sak 4.2 Forslag til Arbeidsplan 2015–2016.

4.1 Visjon 2024 og Langtidsmål 2015–2024
Bakgrunn
Inneværende Strategisk plan 2007–2016 har vært et sentralt tema for samlingene for kretser og
korps (Toppledermøtet) i denne styreperioden. Speiderstyret har fått delte tilbakemeldinger på i
hvor stor grad kretser og korps bruker Strategisk plan 2007–2016 som styringsverktøy for krets- og
korpsarbeidet, men trenden har vært at flere og flere kretser bruker Strategisk plan aktivt i løpet av
strategiperioden.
Under landsleiren Stavanger 2013 besøkte Speiderstyret alle deltakende NSF-speidergrupper med
over 50 medlemmer. Styret fikk gode tilbakemeldinger på hva som er “nøkkelen” til å skape attraktive
speidergrupper med stabil/voksende medlemsmasse. Selv om det kom litt ulike tilbakemeldinger,
fikk styret en klar bekreftelse på at nøkkelen til en attraktiv speidergruppe er de faktorene som en
fokuserer på i Inspiratorprogrammet. Kjernepunkter var å kunne tilby attraktive aktiviteter for barn
og unge, i tråd med speidermetoden og patruljesystemet. Speidergruppene hadde en inkluderende
lederpatrulje som inkluderte både erfarne ledere, men også foreldre som nye ledere.
Landsleiren Stavanger 2013 sitt fokus på patruljen alene på tur ga en ny påminnelse om hvor
grunnleggende patruljesystemet er for speidermetoden. Det er patruljesystemet uten direkte
voksenstyring som gjør speideren unik – barn og unge lærer å ta ansvar og lede andre. Speiderstyret
oppfatter at patruljesystemet står sterkt i vårt forbund, men vi har også frivillige som er usikre på
hvordan patruljesystemet skal brukes i speiderarbeidet.
Ambisjonene for vekst i inneværende strategiperiode har vært ambisiøse. Vi kommer ikke til å nå
måltallet for perioden, men vi kan være stolte over at årlig medlemsnedgang har blitt snudd til
stabilisering av medlemstallet og en liten medlemsøkning hvert år. Paradokset er at vi hvert år ønsker
ca. 4 000 barn og unge velkommen som nye medlemmer, men at omtrent like mange speidere slutter
hvert år. Klarer vi å beholde våre medlemmer lengre i organisasjonen, vil det automatisk føre til
betydelig vekst!
Skal vi klare å oppfylle innholdet i vår formålsparagraf, må vi alltid nå ut til nye mennesker. Ønsket
om å nå ut til flere, og å oppnå medlemsvekst, er derfor en naturlig konsekvens av dette. Systematisk
arbeid med medlemsvekst i enkelte kretser og flere grupper har gitt resultater, men det krever
langsiktighet i arbeidet.
Ny strategi
Tidlig i arbeidet med en ny strategi identifiserte Speiderstyret de tre fokusområdene som strategien
er bygget opp rundt. Vi mener at Speidere vil ut, Patruljen tar ansvar og Speiding når flere på en enkel
måte beskriver hva som kjennetegner speideren, det unike med speideren, og hva vi er stolte av som
speidere. Utsagnene beskriver også vår styrke og våre utfordringer for å drive god speiding i årene som
kommer.
Visjon 2024 skal beskrive hvor vi ønsker å være som organisasjon i 2024. Visjonen skal være noe å
strekke seg etter – ambisiøs, men også realistisk, om vi klarer å gjøre de rette tiltakene i den neste
tiårsperioden.
Ut fra visjonen, med elementene Speidere vil ut, Patruljen tar ansvar og Speiding når flere, foreslås de
langtidsmål som skal gjelde for hele perioden.
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VISJON 2024
Visjon 2024 - Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere
I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som vil ut i
naturen og i verden. Hos oss opplever alle å få og ta ansvar gjennom patruljesystemet. Speideren er en
relevant bevegelse som når flere. Våre speidere blir utfordret i møte med samfunnet, naturen og seg
selv, og våger å flytte egne grenser.
Formålsparagrafen vår
Norges speiderforbund utvikler mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i
samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven.
Speidere vil ut
Speidere er nysgjerrige og utforskende, de vil ut av komfortsonen og bli utfordret. Speidere vil ut i
naturen og oppleve nye ting, ut i verden og møte andre mennesker, både speidere og andre.
Speidere vil ut i samfunnet og gjøre en forskjell. Å ville ut er mer enn å gå ut av døren, det handler
om å utvikle seg selv – alene og sammen med andre. Speidermetoden er den gode rammen for dette.
Gjennom den får speiderne utvikle seg etter evne og innenfor trygge rammer tilpasset kunnskapsnivå,
evner og erfaring. Vi skal tilby de beste rammene for barn og unges nysgjerrighet og utforskertrang, og
det gjør vi på de områdene der vi har spesialkompetanse.
Speidere vil ut i naturen. Naturen har ingen vegger og tak som setter grenser for kreativiteten og
utfoldelsen. Gjennom møter med naturen året rundt får speiderne leke, utforske og oppleve. Eventyrene
er der ute! Friluftsliv i speideren foregår på vannet, på fjellet og i skogen, men også ved bålet rett bak
speiderhytta. Naturopplevelsene gjør speiderne kjent med og glade i naturen. Vi skal vise andre det
gode friluftslivet gjennom den måten vi bruker og tar vare på naturen på. Speiding er friluftsliv!
Speidere vil ut i samfunnet. I speideren får alle være med og fatte små og store avgjørelser, og det
engasjementet skal vi ta med videre ut i samfunnet. Speidere er aktive samfunnsborgere som tar
ansvar og reagerer der de opplever urett.
Speidere vil også ut i verden. Norske speidere skal i større grad oppleve å være en del av det store
internasjonale speiderfellesskapet. Med sine 40 millioner medlemmer er speideren verdens største
barne- og ungdomsbevegelse. Møter med ulike mennesker og kulturer utvikler oss og vår egen
forståelse for andre. I speideren har vi en unik mulighet til å få venner over hele verden gjennom
for eksempel leirer og kontakt med vennskapsgrupper. Ved deltakelse i solidariske aktiviteter som
Speideraksjonen, kan vi lære noe om andre, samtidig som vi ser at vårt lille bidrag nytter. Sammen kan
vi skape en bedre verden!
Patruljen tar ansvar
«Patruljesystemet er ikke et system å drive speiding etter, det er det eneste systemet», skrev BadenPowell i sin rapport etter Brownsea Island-leiren i 1907. Dette er like aktuelt nå, over 100 år etter.
Ved å være i en patrulje lærer speidere seg å ta vare på hverandre, og å ta ansvar for fellesskapet. I
patruljen utvikler speiderne seg personlig, opplever medbestemmelse og lærer å lede og bli ledet av
andre. Patruljen skal drive egenaktivitet uten voksen styring. Når speiderne sammen får prøve seg uten
voksne ledere på møter og turer, lærer de seg å mestre ulike utfordringer. I speideren er det rom for å
prøve og feile. Slik får speiderne nye erfaringer, og opplever progresjon i kunnskap og ferdigheter.
Patruljesystemet er grunnlaget for alt speiderarbeid, på alle nivåer av organisasjonen vår. Det betyr for
eksempel at førerpatruljen, kretsstyret, Speiderstyret og ulike prosjektgrupper også skal fungere som
patruljer. Det er samarbeids- og ansvarstrening i patruljen som gjør oss til dyktige problemløsere.
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Ledelse er en av hjørnesteinene i Norges speiderforbund. Lederne er grunnpilaren i vårt arbeid
med barn og unge. De skaper rammene og mulighetsrommet hvor speiderne kan boltre seg fritt.
Speiderlederne må være engasjerte og interesserte i å gi speiderne sine ansvar, tillit og spillerom.
Vår lederutdanning skal være innrettet for å gi lederne de verktøy de trenger for å ta i bruk
patruljesystemet. De yngste speiderne får en forsmak på patruljearbeidet, men det er i troppen at
patruljesystemet blir den viktigste metoden og forutsetningen for god speiding.
Speiding når flere
I speideren skal barn og unge få unike opplevelser. De får utvikle seg etter erfaring, kunnskapsnivå og
evner innenfor trygge rammer. Vår metode – speidermetoden – er vår oppskrift for å skape selvstendige
og ansvarsbevisste mennesker. Vi har en bredde i aktivitetene og en kompetanse som samfunnet
etterspør, og dette vil vi dele med flere! Vi skal være en inkluderende organisasjon uten innbytterbenk.
Det betyr at vi tiltrekker oss medlemmer med ulik bakgrunn og forutsetninger, og gir barn, unge og
voksne et godt speidertilbud der de bor. I speideren får medlemmene erfaringer de kan bruke på andre
områder og i andre faser av livet.
Speidingen skal utgjøre en forskjell. Derfor skal ledere i større grad delta på kurs og få nyttige og
utfordrende erfaringer som gjør det enda mer givende å være leder. På alle våre kurs kan ledere
komme sammen, søke ny inspirasjon og få luft under vingene. Tydeliggjøring av lederrollen og et større
fokus på fellesskapet blant lederne skal bidra til at flere får lyst til å bli ledere – og å fortsette som
ledere.
En organisasjon av kompetente speidere og ledere er en attraktiv samarbeidspartner, både i
lokalsamfunnet og på nasjonalt plan, og dette vil gjøre oss synlige i samfunnet. Gjennom samarbeid i
lokalmiljøer, med andre organisasjoner og internasjonalt, kan vi gjøre en forskjell for enda flere. Dette
gjør oss til en aktuell og anerkjent samfunnsaktør. Summen av alt dette gjør oss til en organisasjon i
vekst.

Langtidsmål 2015–2024
Speidere vil ut:
•
Alle medlemmer utforsker naturen, og inviterer andre til å være med.
•
Alle medlemmer har grunnleggende kompetanse innen det enkle friluftslivet.
•
Alle medlemmer utfordres gjennom relevante og spennende programaktiviteter og
arrangementer.
•
Alle medlemmer øker sin deltakelse i demokratiske prosesser i organisasjonen.
•
Speidere bidrar konstruktivt i samfunnsdebatten, og oppleves som engasjerte/
inspirerende, løsningsorienterte og reflekterte.
•
Flere av våre medlemmer opplever verden gjennom internasjonal speiding, og kjenner
tilhørigheten til en verdensomspennende bevegelse.
Patruljen tar ansvar:
•
Alle nivåer i organisasjonen bruker patruljesystemet, og gruppene har aktive
førerpatruljer.
•
Alle patruljene deltar jevnlig i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og -turer.
•
Flere av gruppene deltar i nasjonale eller internasjonale prosjekter, eller gjennomfører
egne.
•
Alle rovere og ledere tar aktivt ansvar for sin egen lederutvikling gjennom tilbud om en
attraktiv og tydelig lederutdanning.
•
Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker speidermetoden aktivt.
•
Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker treningsprogrammet aktivt.
Speiding når flere:
•
Flere barn og unge begynner i speideren, og flere av speiderne fortsetter i / går over til
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•
•
•
•
•
•

neste enhet.
Flere barn og unge får tilbud om speiding gjennom nystarting av grupper i områder med
potensiale for speiding.
Alle grupper fokuserer på å gjøre seg attraktive gjennom ambisiøse aktiviteter, positiv
synlighet, forenkling av rutiner og et godt ledermiljø.
Flere engasjerer seg i langvarige og kortvarige verv på alle nivåer i organisasjonen.
Alle nåværende og nye medlemmer føler seg velkomne, og får muligheter til å ta ansvar
og bidra med sin kompetanse.
Flere grupper er synlige bidragsytere i lokalsamfunnet gjennom aktiviteter for ikkespeidere, prosjekter i nærmiljøet og lokale samarbeid.
Flere av forbundets prosjekter og satsinger skjer i samarbeid med andre nasjonale
samfunnsaktører og internasjonale organisasjoner.

Forslag til vedtak:
Visjon 2024 og Langtidsmål 2015–2024 vedtas. Langtidsmålene oppdateres og vedtas ved hvert ordinært
Speiderting i strategiperioden.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.

4.2 Arbeidsplan 2015–2016
Arbeidsplanen konkretiserer hvordan vi skal jobbe for å oppfylle visjonen og langtidsmålene i den
neste toårsperioden. Speiderstyret presenterer forslag til arbeidsplan som beskriver nasjonale tiltak
som iverksettes av Speiderstyret, Komité speiding, forbundskontoret og andre komiteer, utvalg og
prosjektgrupper.
De vil være behov for ytterligere tiltak og satsinger for at vi skal nå langtidsmålene, og Arbeidsplan
2015–2016 beskriver bare de første trinnene. Selv om vi har et høyt ambisjonsnivå, har vi begrensninger
i både menneskelige og økonomiske ressurser, Speiderstyret har tatt høyde for de foreslåtte tiltakene
i forslaget til budsjett, slik at de kan startes opp i perioden. Enkelte av tiltakene vil være avhengige av
ekstern støtte fra myndigheter eller andre.
For at vi sammen skal oppfylle strategien må alle ledd i organisasjonen trekke i samme retning.
Utfordringene rundt omkring i speider-Norge er forskjellige i ulike kretser og korps. Speiderstyret
mener at gruppene i hver krets kjenner situasjonen best lokalt, og derfor bør hver krets og korps
utarbeide sine egne arbeidsplaner som kan støtte opp om visjonen og langtidsmålene.
Speiderstyret inviterer Speidertinget til å komme med endringsforslag i form av tillegg eller endringer
til arbeidsplanen. Speiderstyret anbefaler at Speidertinget gir Speiderstyret fullmakt til å gjøre
nødvendige justeringer og prioriteringer i arbeidsplanen i tiden fram til neste Speiderting, ut fra
tilgjengelige menneskelige og finansielle ressurser.
Speidere vil ut
•

•
•
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Friluftsløft: Friluftslivets År 2015 (FÅ15) – Norges speiderforbund vil vise fram
speiderens nisje i friluftslivet – barn og unge på egen tur – og at vi er en kompetent
og troverdig aktør på friluftsliv. Vi skal benytte muligheten FÅ15 gir oss til å styrke
kompetansen på det enkle friluftslivet, slik at alle speidere drar på tur.
Synlighet – vi vil løfte fram og dele gode lokale og regionale tiltak som kobler friluftslivet
med patruljearbeidet, ledertreningen og treningsprogrammet.
Friluftslivsveiledere – utdanning av friluftslivsveiledere for å fremme
friluftslivskompetanse og -engasjement, og for å sette i gang friluftslivsaktiviteter på
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•
•

alle nivåer i organisasjonen.
o
Friluftslivskurs og -samlinger i regi av nettverket for friluftsliv for å styrke
friluftslivskompetansen og gi smakebiter på det brattere, våtere og kaldere
friluftslivet.
o
Aktivitetshefte og prosjektmerke for speidere for å løfte friluftslivsmulighetene i
treningsprogrammet.
Internasjonalt nettverk som kan støtte og drive framover det internasjonale arbeidet og
samarbeidet til Norges speiderforbund.
Internasjonale møteplasser – vise fram og motivere til deltakelse i internasjonale
arrangementer og prosjekter, bl.a. World Scout Jamboree.

Patruljen tar ansvar
•
•
•
•
•
•
•

Videreutvikle opplæringen, og tilby nasjonale kurs innen patrulje- og førerpatruljearbeid
for å gi gode verktøy, og styrke patruljesatsingen i grupper/kretser/korps/regioner.
Tilby støtte til kretser og regioner til årlige peffkurs for å gi alle patruljeførere trygghet
til å planlegge og gjennomføre egne patruljemøter og -turer.
På egne bein 2016 – nasjonalt arrangement for patruljeførere og -assistenter hvor man
tilbyr opplæring og øvelse i forberedelser til og gjennomføring av patruljeturer.
Friluftslivsløft 2015 – nasjonalt arrangement for ledere og rovere med fokus på
friluftslivskompetanse, friluftsliv i treningsprogrammet og førerpatruljearbeid.
Gruppelederens verktøykasse – videreutvikling av denne for å styrke og forenkle arbeidet
i speidergruppene.
Kurs i styrearbeid i kretser og korps – utvikle styremedlemmenes kompetanse i
styrearbeid.
Tverregionalt kurssamarbeid: Fortsettelse av ledertrenersamarbeidet på tvers av
kretser, med mål om å gjennomføre flere kurs i grunntreningen.

Speiding når flere
•
•

•

•

•
•

•
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Unge talspersoner – opprettelse av en gruppe talspersoner bestående av rovere og unge
ledere som får trening i verdibasert omdømmebygging.
Medlemsanalyse for vekst
Kartlegge og utarbeide en analyse av vår medlemsmasse for å avdekke hvilke tiltak som
trengs for å få til vekst og kvalitetsheving i organisasjonen.
Nystarting av speidergrupper
Definere områder i Norge hvor det er stort potensiale til å etablere nye grupper, og aktivt
sette inn ressurser for å starte nye grupper.
Synlighet på digitale plattformer
Videreutvikling av vår bruk av digitale plattformer, herunder hjemmesiden speiding.no,
og tilstedeværelse på sosiale medier.
Speiderbasen – videreutvikling av innholdet og funksjonaliteten, slik at den bedre
tilfredsstiller behovene i organisasjonen.
Friluftslivsløftet: Friluftslivets År 2015 (FÅ15)
o
Klatrekampanje Mitt tre - landsomfattende kampanje for å få barn, unge og
voksne ut i skogen og opp i trærne.
o
Lokale prosjektledere for FÅ15 – utdanning av rovere og ledere mellom 17 og 25
år som skal promotere FÅ15 og Mitt tre.
o
Folkemøter og fagkonferanse – egne arrangement om temaet selvstendige og
ansvarsbevisste barn og friluftsliv.
o
Hundremeterskogen/Speidingens dag – tilrettelegge for speideraktivitetsdager
og friluftslivsaktiviteter i lokalmiljøet i løpet av 2015.
Speider-sport AS – videreutvikle Speider-sport AS som vår kommersielle salgskanal og
totalleverandør til speidergrupper.
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•

Lansere boka Ungdom leder ungdom!

Forslag til vedtak:
Speidertinget vedtar Arbeidsplan 2015–2016 for nasjonalt nivå. Speidertinget oppfordrer kretser,
korps og grupper til å utarbeide egne arbeidsplaner som støtter opp om Visjon 2024 og Langtidsmål
2015–2024. Speiderstyret får fullmakt til å justere og prioritere tiltak i arbeidsplanen etter tilgjengelige
økonomiske og menneskelige ressurser.
Speiderstyrets innstilling:
Arbeidsplan 2015–2016 vedtas.
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5

Sak 5:

Endringer i
grunnregler, lover
og retningslinjer

INNLEDNING
Speidertinget skal ta stilling til forslag til endring i grunnregler, lover og retningslinjer. Forslag til
endringer i grunnreglene krever 2/3 flertall og må vedtas ved to påfølgende møter i Speidertinget
før endringene er gyldige (ref. § 7.1). Forslag til endringer i lovene krever 2/3 flertall (ref. § 7.2).
Endringer av retningslinjer gitt av Speiderstyret krever 2/3 av avgitte stemmer i Speiderstyret.
Endring av retningslinjer gitt av Speidertinget krever endring av dette i Speidertinget. Siden
dette ikke er grunnregler eller lover (ref. §§ 7-1 eller 7-2), vil endring måtte gjennomføres som
flertallsvedtak i Speidertinget. Kravet til rent flertall, dvs. flertall av de avgitte stemmene, er i
utgangspunktet ikke forankret noe sted, men er blitt praktisert av Speidertinget.
Hvert av forslagene inneholder følgende elementer:
• Hvem som fremmer forslaget
• Hvilken § og gjeldende ordlyd
• Forslagets ordlyd
• Forslagsstillers begrunnelse
• Lovutvalgets uttalelse
• Speiderstyrets innstilling til vedtak på Speidertinget (Speiderstyret er etter lovene pålagt å gi
innstilling i alle saker som skal behandles av Speidertinget).
• Speiderstyrets begrunnelse
Se også fullstendig gjengivelse av nåværende lovtekster (vedtatt av Speidertinget 2012) på
http://www.speiding.no/nyttig/?side=administrasjon.lover.

5.1 FOrslag til endringer i grunnreglene
Alle forslagene til endringer skal førstegangsbehandles i år.

5.1.1 Forslag til endring av § 1-5-2
Forslagsstiller:
Vidar Falck-Muus, Follo krets.
Gjeldende ordlyd i § 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.
Forslag til ny § 1-5-2:
Speiding er en internasjonal og ideell bevegelse, åpen for alle.
Forslagsstillers begrunnelse:
Vi finner ingen grunn til å spesifisere hvilket religiøst grunnlag som skal ligge til grunn for
speiderarbeidet, eller at det skal ligge et religiøst grunnlag der. En meget stor del av speiderarbeidet
i Norges speiderforbund skjer uten religiøs forankring, og vi ønsker at forbundets mål skal gjenspeile
den store medlemsmassens ståsted. Dette målet er ikke lenger relevant nok, og en fjerning av dette vil
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gi oss bedre fokus på speidingens øvrige gode verdier. Slik loven er i dag så er det et stort antall barn
og unge som er ekskludert fra å delta, siden de ikke bekjenner seg til en kristen tro, eller til en annen
religion, for den saks skyld.
Lovutvalgets uttalelse:
Spørsmålet er av speiderpolitisk karakter og ikke et forhold lovutvalget uttaler seg om.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke (1 dissens)
Speiderstyrets begrunnelse:
Speiderstyret mener at et forslag om vesentlige endringer i grunnreglene, i dette tilfelle den religiøse
tilknytningen, krever en langt grundigere behandling enn at det fremmes et lovendringsforslag til
Speidertinget uten en forutgående bred og involverende prosess. En slik sak bør komme som en
ordinær sak til Speidertinget, og behandles frem mot neste speiderting, samt at man bør se hele
grunnreglene i sammenheng, ikke plukke ut enkeltelementer.
Vi er i dag midt i en prosess med revidering av speiderloven, etter at Speidertinget vedtok å fremme
dette for representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon (SpF) i 2010. Speiderstyret fremmer en
egen sak til Speidertinget om å se på hvordan den åndelige dimensjonen skal inkluderes i speideren,
herunder endringer i grunnreglene.

5.1.2 Forslag til endring av § 1-6
Forslagsstiller:
Vidar Falck-Muus, Follo krets.
Gjeldende ordlyd i § 1-6:
Speideridealene kommer til uttrykk gjennom speiderloven, speiderløftet, valgspråket og
speiderbønnen. Speiderloven, speiderbønnen og valgspråket fastsettes av Speidernes
fellesorganisasjon.
Forslag til ny § 1-6:
Speideridealene kommer til uttrykk gjennom speiderloven, speiderløftet og valgspråket. Speiderloven,
speiderløftet, og valgspråket fastsettes av Speidertinget i Norges speiderforbund.
Forslagsstillers begrunnelse:
Vi mener at vår tilknytning til speideridealene skal fastsettes av Speidertinget i Norges speiderforbund
(NSF). Det er øverste demokratiske myndighet i NSF. At så viktige avgjørelser ligger til et annet organ
å fastsette, finner vi ikke riktig. Speiderbønnen finner vi det ikke nødvendig å ha med i paragraf 1-6
da denne ikke uttrykker andre idealer enn vi finner i lov, løfte og valgspråk – bortsett fra religion.
Sistnevnte har vi fjernet i våre øvrige forslag, og vi følger det opp i 1-6.
Lovutvalgets uttalelse:
Spørsmålet er av speiderpolitisk karakter og ikke et forhold lovutvalget uttaler seg om. Speidertinget
er NSFs øverste og lovgivende organ, og kan endre organisasjonens lover og regler suverent. Ønsket
om felles speiderlov, speiderløfte og valgspråk med andre organisasjoner kan ha gode grunner for seg.
Den endelige beslutningen vil uansett ligge i Speidertinget.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke (1 dissens)
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Speiderstyrets begrunnelse:
På Speidertinget i 2003 ble det andregangsvedtatt at speiderlov, speiderbønn og valgspråk skal legges
til SpF. Speiderstyret mener at det er en styrke for speiderarbeidet i Norge at vi har felles lov, bønn og
valgspråk for alle speidere i Norge.
Forslaget innebærer at man fjerner referansen til speiderbønnen i våre grunnregler. Forslaget
beskriver ikke hvordan speiderlov og valgspråk skal behandles på Speidertinget, og hvordan endringer i
valgspråk og speiderlov skal gjøres og hvor stort flertall det kreves for endring.
Speiderstyret mener at en eventuell flytting av lov, bønn og valgspråk bør behandles gjennom en bred
prosess før det eventuelt fremmes som lovendringsforslag til Speidertinget. I denne prosessen bør SpF
være orientert. En slik prosess bør startes gjennom en ordinær sak til Speidertinget.

5.1.3 Forslag til endring av § 1-7
Forslagsstiller:
Vidar Falck-Muus, Follo krets.
Gjeldende ordlyd i § 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.
Forslag til ny § 1-7:
Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet som lyder:
Jeg lover etter beste evne å leve etter speiderloven.
eller
Eg lovar etter beste evne å leva etter speiderlova.
Forslagsstillers begrunnelse:
Speiderløftet må av mange speidergrupper gjøres om, slik at det blir i tråd med gruppenes holdning
til kristendom, religion og hva vi faktisk kan forvente at speiderne skal love med hånden på flagget. Vi
anser at det som er viktig å love er at man etter beste evne lever etter speiderloven. Om grupper sterkt
ønsker å ha med religion/tro i speiderløftet, mener vi det er bedre at det legges til av dem, enn at det
trekkes fra av mange. Det offisielle løftet fra NSF bør ikke utelate meget store grupper i vårt samfunn.
Det gjør den i dag. Vi forventer selvsagt at våre korps, og andre forbund med kristen forankring,
fortsetter sitt arbeid som før, men vi håper at NSF som bevegelse kan følge det samfunnet vi lever i.
Vi tror det vil styrke speiderarbeidet at vi er tydelige og inkluderende i verdi- og trosspørsmål. Når det
gjelder tro synes vi det skal være helt personlig, og at det skal ligge utenfor speiderbevegelsens lover,
verdier og idealer.
Vårt mål med dette og øvrige forslag er ikke å avskaffe kristendom i norsk speiding. Formålet er at den
skal være uten en offisiell religiøs tilknytning. På den måten står alle grupper fritt. I dag må gruppene
tilpasse seg, og derved handler de i prinsippet mot speidingens idealer og lover.
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At dette ikke tilfredsstiller krav fra verdensforbundene må NSF løse ved å søke på grunnlag av
Speidertingets standpunkt og den faktiske situasjonen i Norge når det gjelder oppslutning om
kristendom og tro.
Lovutvalgets uttalelse:
Spørsmålet er av speiderpolitisk karakter og ikke et forhold lovutvalget uttaler seg om. I den
grad Speidertinget skulle ønske å endre reglene i tråd med forslaget, bør søknad om unntak fra
verdensforbundets regler søkes før forbundet gjør endringer i NSFs lover som kan medføre suspensjon
eller eksklusjon fra verdensspeiderforbundet.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke (1 dissens).
Speiderstyrets begrunnelse:
Prosessen knyttet til revidering av speiderloven har skapt et stort engasjement knyttet til spørsmålet
”hva er speiding?”. Gjennom å ta dette opp til diskusjon har mange reflektert grundig over hva de
legger i speiding, og hva som er viktigst å synliggjøre i loven.
Speiderstyret vil peke på at speiderløftet og speiderloven henger tett sammen. Vi mener at det er
unaturlig på dette tidspunktet å vedta en endring i speiderløftet, før endelig behandling av speiderloven.
Videre er det naturlig å la løftet være gjenstand for en grundig og bred prosess før en eventuell
endring vedtas. Speiderstyret ønsker at vurderinger om endringer av speiderløftet skal inngå i en
revisjonsprosess knyttet til grunnreglene og åndelig dimensjon.

5.2 FOrslag til endringer i lovene
5.2.1 Forslag til endring av § 2-2-7
Forslagsstiller:
Speiderstyret.
Gjeldende ordlyd i § 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 i de siste 3 år, kan Speiderstyret i samråd
med kretsstyret oppløse gruppen.
Forslag til ny § 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 i de siste 3 år, kan Speiderstyret i samråd
med korps- og/eller kretsstyret oppløse gruppen.
Lovutvalgets uttalelse:
Likestilling av korps og krets i våre lover har vært forbundets utgangspunkt. Det er riktig å gjennomføre
denne rettingen av bestemmelsen slik at den sammenfaller med eksisterende praksis.
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Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
Speiderstyrets begrunnelse:
Dette forslaget ble fremmet som henstilling fra Frelsesarmeens Speidere på forrige speiderting. Ved
forrige speiderting ble korpsene uteglemt ved revisjon av denne paragrafen. Forslaget er en korrigering
av dette, og en oppdatering til gjeldende praksis.

5.2.2 Forslag til endring av § 2-3-2
Forslagsstiller:
Speiderstyret.
Gjeldende ordlyd i § 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 representanter skal være speidere eller rovere. Med rovere menes i denne
sammenheng medlemmer som er 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.
Forslag til ny § 2-3-2, tredje avsnitt:
Minst 1/3 av gruppens valgte representanter til kretstinget 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.
Lovutvalgets uttalelse:
Presiseringen av innholdet i bestemmelsen er i samsvar med det som følger av «forarbeidene» til
denne endringen.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
Speiderstyrets begrunnelse:
Det ble på forrige speiderting fremmet en henstilling fra Roverforum om å tydeliggjøre denne
paragrafen. Forslaget er en tydeliggjøring av det som er intensjonen bak paragrafen, nemlig at
speidergruppene må velge 1/3 unge delegater, og dersom de ikke gjør det, får de ikke stille med disse
stemmene på kretstinget. De øvrige 2/3 vil likevel kunne stille og ha stemmerett på kretstinget.
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5.2.3 Forslag til endring av § 2-5-1
Forslagsstiller:
Vidar Falck-Muus, Follo krets.
Gjeldende ordlyd i § 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 påbegynt 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.
Forslag til ny § 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 påbegynt 300 medlemmer i kretsen,
to valgte representanter for forbundets Speiderforum og to valgte representanter for forbundets
Roverforum.
Forslagsstillers begrunnelse:
Dagens regler for representanter til Speidertinget gjør at korpsmedlemmer kan stille både som
representanter for egne korps og de kan i tillegg stille for den kretsen de sogner til. Ved å rydde opp
i dette vil korpsenes medlemmer få samme stemmetyngde som andre ordinære medlemmer i NSF.
Vi har vurdert dette nøye, og ser ikke gode argumenter for at korpsmedlemmer skal kunne være
overrepresentert på speiderting. Alternativt kunne de bare møtt som valgte delegater fra korpsting,
men vi tror tilknytningen til krets/kretsting er viktig.
Lovutvalgets uttalelse:
Krets og korps er likestilt i forbundets lover med hensyn til plassering og tilknytning. Foreslått endring
krever eventuelt en mer gjennomgående endring i forbundets lover hvor korpsene fratas denne
lovmessige plassering.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke (1 dissens).
Speiderstyrets begrunnelse:
Dagens praksis, med representanter til korpsene, er en konsekvens av eksisterende
organisasjonsmodell, og er en måte å sikre at korpsenes interesser blir representert. Det er gjennom
kretsene den primære deltakelsen i demokratiske kanaler skjer, og denne representasjonen er derfor
vesentlig sterkere enn representasjon gjennom korpsene.
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5.3 FOrslag til endringer i retningslinjene
5.3.1 Endring av retningslinjer for speidertingets 			
valgkomité
Forslagsstiller:
Speiderstyret.
Gjeldende ordlyd:
RETNINGSLINJER OM SPEIDERTINGETS VALGKOMITÉ
Jfr. § 2-5-6
1. Valgkomiteen velges av Speidertinget og fungerer fram til neste ordinære speiderting.
2. Valgkomiteen forbereder alle valg av medlemmer til Speiderstyret og lovutvalget, og er ansvarlig for
presentasjon av kandidatene på Speidertinget. Kunngjøring om hvilke valg som skal finne sted, skal
gjøres kjent for alle ledere i god tid, slik at alle ledere skal få anledning til å komme med forslag til
kandidater. Det er ikke tillatt å komme med benkeforslag på Speidertinget. Forslag til kandidater må
fremmes gjennom en av de forslagsberettigede etter lovens § 2-5-3.
3. Valgkomiteen undersøker hvorvidt den enkelte kandidat er villig til å stille til valg, og sørger for at det
foreligger tilstrekkelig antall kandidater til valgene. Komiteen kan selv fremme egne forslag etter at
fristen for innsending av forslag er gått ut.
4. Valgkomiteen undersøker de foreslåtte kandidaters valgbarhet, og orienterer fortløpende kandidater
om deres kandidatur. Samtidig orienteres kandidatens krets og eventuelt korps om kandidaturet.
5. Valgkomiteen sender Speiderstyret en liste over de foreslåtte kandidater og deres svar. Sammen
med listen over de foreslåtte kandidater sendes valgkomiteens innstilling på kandidater til de enkelte
tillitsverv.
6. Hvis medlemmer av valgkomiteen blir foreslått som kandidater til Speiderstyret eller lovutvalget, trer
de straks ut av komiteens arbeid. Hvis de svarer nei til det foreslåtte kandidatur, opptar de igjen sitt
arbeid i komiteen.
7. Valgkomiteen makulerer sitt materiale etter valget.
Vedtatt av Speidertinget 2002.
Forslag til ny ordlyd:
RETNINGSLINJER OM SPEIDERTINGETS VALGKOMITÉ
Jfr. § 2-5-4
1. Valgkomiteen velges av Speidertinget og fungerer fram til neste ordinære speiderting. Valgkomiteen
konstituerer seg selv, og velger sin arbeidsform.
2. Valgkomiteen forbereder valg i tråd med § 2-5-4, og er ansvarlig for presentasjon av kandidatene på
Speidertinget. Kunngjøring om hvilke valg som skal finne sted, skal gjøres kjent i god tid, slik at alle
kan få anledning til å komme med forslag til kandidater. Det er ikke tillatt å komme med benkeforslag
på Speidertinget. Forslag til kandidater må fremmes gjennom en av de forslagsberettigede etter lovens
§ 2-5-3.
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3. Valgkomiteen undersøker hvorvidt den enkelte kandidat er villig til å stille til valg, og sørger for at det
foreligger tilstrekkelig antall kandidater til valgene. Komiteen kan selv fremme egne forslag etter at
fristen for innsending av forslag er gått ut.
4. Valgkomiteen undersøker de foreslåtte kandidaters valgbarhet, og orienterer fortløpende kandidater
om deres kandidatur. Samtidig orienteres kandidatens krets og eventuelt korps om kandidaturet.
5. Valgkomiteen sender Speiderstyret en liste over de foreslåtte kandidater og deres svar. Sammen
med listen over de foreslåtte kandidater sendes valgkomiteens innstilling på kandidater til de enkelte
tillitsverv.
6. Hvis medlemmer av valgkomiteen blir foreslått som kandidater til verv som komiteen behandler, trer
de straks ut av komiteens arbeid. Hvis de svarer nei til det foreslåtte kandidatur, opptar de igjen sitt
arbeid i komiteen.
7. Valgkomiteens materiell gjøres tilgjengelig for neste valgkomité.
Vedtatt av Speidertinget 2002
Endret av Speidertinget 2014
Lovutvalgets uttalelse:
Forslaget er i hovedsak en rydding av bestemmelsen som gjør reguleringen lettere tilgjengelig.
Endringen knyttet til overlevering av materialet fra valgkomite til valgkomite, er uproblematisk.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
Speiderstyrets begrunnelse:
1. Det foreslås å ta inn at valgkomiteen konstituerer seg selv for å klargjøre og oppdatere til gjeldende
praksis. Å ta med at valgkomiteen velger sin arbeidsform gjøres for å understreke at det er opp til
valgkomiteen å vurdere hvordan arbeidet skal gjennomføres.
2. Siden det er listet opp i lovene hvilke valg som er innenfor valgkomiteens ansvarsområde er det
overflødig å liste det opp her. Videre fjernes henvisningen til ledere, ettersom alle medlemmer over 12
år skal ha fulle demokratiske rettigheter.
6. Samme begrunnelse som for punkt 2 (over).
7. Mange svarer at valgkomiteen skal spørre igjen om to år. For å sikre at dette gjøres må det være en
overlevering av informasjon. Speiderstyret foreslår at dette skjer gjennom at valgkomiteen overleverer
sitt materiell til neste valgkomite.
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6

Sak 6:
Budsjett

Innledning
For Speiderstyret er det et overordnet mål å sikre den årlige løpende driften av Norges speiderforbund
uten å bruke av egenkapitalen.
Budsjettforslaget som Speiderstyret legger frem, er svært stramt. Det er basert på et rent
driftsbudsjett, en videreføring av nøktern og realistisk vurdering fra 2013-2014, og uten ekstrainntekt
fra landsleiren. Norges speiderforbund har pleid å benytte overskudd fra landsleirer til å forsterke
driftsbudsjettet i fireårssyklusen mellom landsleirene. Etter siste leir har vi ikke denne forsterkningen.
Likevel mener styret at det er nødvendig å satse videre. Vi har en ny visjon for 2024 som underbygges av
strategiske tiltak og langsiktige satsninger. Speiderstyret har tre fokusområder som den nye strategien
er bygget opp rundt. Vi mener at «Speidere vil ut», «Patruljen tar ansvar» og «Speiding når flere» på
en enkel måte beskriver hva som kjennetegner speideren, det unike med speideren, hva vi er stolte av
som speidere.
For å kunne investere i nye strategiske satsinger for speiderarbeidet i 2015 og 2016, foreslår styret
å bruke 1 mill. kr av forbundets oppsparte midler (egenkapital). Dette er satsninger som ellers ikke
dekkes inn innenfor det løpende driftsbudsjettet. Likeledes foreslår styret å la avskrivningene for 2015
og 2016 dekkes av egenkapitalen, om lag 1 mill. kr. Avskrivningene relaterer seg til større investeringer
som var tiltenkt belastet annen egenkapital på anskaffelsestidspunktet.
Det vil være viktig å jobbe for å finne andre inntektskilder slik at vi ikke er avhengig av å bruke bare
egenkapital i framtiden.
Styret har også vurdert å dekke inn satsingene gjennom en økning i kontingenten, men har valgt å ikke
foreslå dette denne gangen. En satsing på en million ville tilsvare en økning på kr 70,- for et ordinært
medlem.
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6.1 Budsjett 2015
Eiendommer

Organisasjon

Inntekter, pliktige

Program og
lederutvikling

Sum

Kommunikasjon
og marked

Kontor og
administrasjon

Inntekter

260

260

0

0

0

0

6 000

6 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grunnstøtte, drift

2 700

2 700

0

0

0

0

Off.tilskudd/refusjoner

1 330

1 030

0

300

0

0

Leieinntekter

320

320

0

0

0

0

Andre driftsinntekter

280

190

90

0

0

0

10 890

10 500

90

300

0

0

5 090

2 060

1 495

1 450

85

0

0

0

0

0

0

0

Kostnader lokaler

1 350

1 350

0

0

0

0

Annen driftskostnad

2 890

1 615

1 125

0

0

150

Reise- og oppholdskostnader

470

85

35

100

250

0

Forsikringer

480

480

0

0

0

0

Markedsføring/medlemskap/gaver

830

80

85

250

415

0

-220

-220

0

0

0

0

10 890

5 450

2 740

1 800

750

150

450

30

Medlemskontingenter
Medlemsinntekter

Sum inntekter
Utgifter
Lønnskostnader
Avskrivninger

Finansinntekter og -kostnader
Sum utgifter
Driftsresultat eksl. avskrivninger

0

Avskrivninger

480

Strategiske tiltak

500

Resultat

-980

500
5 050

-2 650

-1 500

-1 250

Tallene i budsjettet er oppgitt i hele tusen.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget til budsjett for 2015 vedtas.
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6.2 Budsjett 2016
Eiendommer

Organisasjon

Inntekter, pliktige

Program og
lederutvikling

Sum

Kommunikasjon
og marked

Kontor og
administrasjon

Inntekter

260

260

0

0

0

0

6 000

6 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grunnstøtte, drift

2 700

2 700

0

0

0

0

Off.tilskudd/refusjoner

1 330

1 030

0

300

0

0

Leieinntekter

330

330

0

0

0

0

Andre driftsinntekter

430

340

90

0

0

0

11 050

10 660

90

300

0

0

5 350

2 150

1 580

1 535

85

0

0

0

0

0

0

0

Kostnader lokaler

1 390

1 390

0

0

0

0

Annen driftskostnad

2 890

1 615

1 125

0

0

150

Reise- og oppholdskostnader

420

135

35

0

250

0

Forsikringer

480

480

0

0

0

0

Markedsføring/medlemskap/gaver

740

80

85

250

325

0

-220

-220

0

0

0

0

11 050

5 630

2 825

1 785

660

150

500

30

Medlemskontingenter
Medlemsinntekter

Sum inntekter
Utgifter
Lønnskostnader
Avskrivninger

Finansinntekter og -kostnader
Sum utgifter
Driftsresultat ekskl avskrivninger

0

Avskrivninger

530

Strategiske tiltak

500

Resultat

-1 030

500
5 030

-2 735

-1 485

-660

Tallene i budsjettet er oppgitt i hele tusen.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget til budsjett for 2016 vedtas.
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Forklaringer til budsjettet for 2015/2016
Inntekter, pliktige:
Royalty fra Speider-sport AS.
Medlemskontingenter:
Budsjettforslaget er basert på 16 000 betalende medlemmer i 2015 og 2016. Det er tatt høyde for
husstandsrabatter og korpsrefusjon i budsjettet. Styret viderefører ordningen med at nye grupper
inkludert korpsgrupper, kan søke om inntil kr 25 000 i oppstartsmidler fra Frifond-ordningen.
Medlemsinntekter:
Deltakeravgifter fra nasjonale kurs/arrangementer i Norges speiderforbund budsjetteres ikke, da
inntektene skal tilsvare arrangementenes kostnader, som heller ikke blir lagt inn i driftsbudsjettet.
Grunnstøtte drift / internasjonal støtte:
Grunnstøtten beregnes utfra antall aktive, betalende medlemmer under 26 år pr 31/12, antall godkjente
lokallag (godkjent lokallag =speidergruppe med mer enn fem aktive medlemmer under 26 år pr 31/12,
som har levert årsrapportskjema), nasjonale aktiviteter/kurs, styresammensetning og andre kriterier to
år tidligere. (2013-tallene legges til grunn for 2015-støtten.)
For internasjonal støtte legges aktiviteter/kurs/arrangementer som har foregått i utlandet (ikke
Norden) til grunn.
Andre offentlige tilskudd/refusjoner:
Administrasjonsgodtgjørelse for forvaltningen av Frifond (inntil maks 5 % av tildelt sum) utgjør
kr 180 000. Momskompensasjonen utgjør kr 800 000. Godtgjørelse fra NORAD i forbindelse med
bistandsprosjektene utgjør kr 50 000. Tilskudd fra Norsk Friluftsliv/DN utgjør kr 250 000.
Leieinntekter:
Denne posten inneholder fremleie av kontorlokaler i St. Olavs gate 25 (Frivillighet Norge, Interhost AS,
Oslospeiderne og St. Georgs Gildene i Norge).
Andre driftsinntekter:
Denne posten inneholder administrasjonsgodtgjørelse fra Flyktninghjelpen på kr 150 000 (2015) og fra
WSJ 2016 med kr 300 000 (2016). Årsavgift på nettsider for grupper/kretser er kr 90 000.
Lønnskostnader:
For 2015 og 2016 er det lagt inn lønns- og sosiale kostnader knyttet til 9 årsverk. Ansattressurs
(prosjektstilling) til Friluftslivets år 2015 ligger i eget prosjekt/budsjett og inngår ikke i NSFs
lønnsbudsjett/årsverk.
Kostnader lokaler:
Denne posten inkluderer husleie, rengjøring og felleskostnader knyttet til lokalene i St. Olavs gate 25.
Leieavtalen utløper 31/12-2016, med rett til ytterligere en periode på 5 år.
Annen driftskostnad:
I denne posten er det lagt inn kostnader knyttet til 4 utgaver av medlemsbladet Speideren,
datakostnader, porto, telefon og generell kontordrift. Videre er det lagt inn en post med kr
150 000 til vedlikehold av eiendommene (denne kommer i tillegg til utleieinntekter som også dekker
driftskostnadene).
Reise- og oppholdskostnader:
I denne posten er det tatt høyde for reiser og møtekostnader for Speiderstyret (kr 200 000), Komité
speiding (kr 100 000), NSFs deltagelse på møter i Speidernes fellesorganisasjon (kr 50 000) og
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reisevirksomhet for generalsekretær/forbundskontoret (kr 85 000).
Forsikringer:
Denne posten inkluderer vår kollektive ulykkesforsikring for medlemmer, ansvarsforsikring for ledere
og andre forsikringer knyttet til generell drift, herunder forbundskontoret.
Diverse kostnader, markedsføring/medlemskap:
I denne posten inngår det en avsetning til Speiderstyret med kr 350 000 i 2015 og kr 260 000 i 2016.
Dette er midler Speiderstyret skal kunne disponere til arrangementer/nye prosjekter, også i samarbeid
med Komite speiding. Øvrige poster som inngår her er markedsføring/medieovervåkning, profilering og
kontingenter til andre organisasjoner.
Finansinntekter og -kostnader:
Her ligger renteinntekter og bankgebyrer.
Avskrivninger:
Hovedposten her er knyttet til teknologi i kontordriften (medlemssystemet), og det er tatt høyde for
videreutvikling av dette.
Strategiske tiltak:
Arbeidsplanen 2015–2016 konkretiserer hvordan vi skal jobbe for å støtte opp om vår Visjon 2024 og
langtidsmålene i den neste toårsperioden. Speiderstyrets forslag til arbeidsplan beskriver nasjonale
tiltak som iverksettes av Speiderstyret, Komite speiding, andre prosjektgrupper og forbundskontoret.
Noen av tiltakene dekkes av den løpende driften, mens andre krever nyinvestering og dekkes fra
egenkapitalen.
Det er satt av kr 500 000 for hvert av årene 2015 og 2016 til strategiske tiltak som skal gjennomføres
etter arbeidsplanen. Speiderstyret prioriterer tiltakene etter kapasitet og økonomi. Se sak 4.2
Arbeidsplan 2015-2016.
Årsresultat:
Årsresultatene for 2015 og 2016 (summen av avskrivninger og strategiske tiltak) belastes annen
egenkapital.

6.3 Omprioriteringer
Forslag:
Speiderstyret gis fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor budsjettenes rammer.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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7

Sak 7:
Andre forslag

7.1 Speiderloven
Forslagsstiller:
Speiderstyret
Forslagsstillers begrunnelse:
Med bakgrunn i vedtak på Speidertinget 2010 vedtok Speidernes fellesorganisasjon i 2011 en prosess
for revisjon av speiderloven.
Gjennom en lang prosess, med mange muligheter for involvering fra medlemmer i begge
speiderforbund, har revisjonskomiteen lagt frem sitt forslag. Dette har blitt behandlet i styret i
Speidernes fellesorganisasjon, og vil bli fremmet for Speidertinget 2014 og Landstinget 2015.
Forslaget ble tidligere sendt ut sammen med komiteens begrunnelse, og forslag til forklaring av den
enkelte paragraf. Når Speiderstyret nå legger frem speiderloven til behandling, så må det understrekes
at det kun er de sju paragrafene i forslaget som er oppe til vedtak, ikke begrunnelser og forklaringer til
paragrafene. Forklaringer til speiderloven skal det være opp til det enkelte forbund å lage. Da gis man
muligheten til å gjøre tilpasninger til forskjellige alderstrinn og til det enkelte forbunds verdigrunnlag.
Speiderstyret har ytret ønske om endring i en paragraf: «En speider tar vare på naturen». Grunnlaget
for dette er at vi mener det er særlig viktig med en aktiv formulering i nettopp denne paragrafen.
Vi foreslår derfor «En speider kjenner og tar vare på naturen». Vi ønsker at det skal komme fram
hvorfor vi tar vare på naturen. Vi sitter ikke bare passive og tar vare på naturen fordi vi er blitt fortalt
at det er riktig, men fordi vi har oppsøkt kunnskap om det. Kunnskap om naturen er en grunnpilar i
Norges speiderforbunds sikkerhetstenkning, og vi ønsker derfor at dette skal være med når vi vedtar
ny speiderlov. Denne endringen har også vært foreslått for KFUK-KFUM-speidernes styre, som støtter
forslaget.
Det har vært mye debatt rundt paragraf 1. I begge speiderforbund er spennet her stort. Mange ønsker å
beholde paragrafen som den er, mange ønsker det nye forslaget velkommen og det er også mange som
ønsker en annen formulering eller å fjerne den.
Speiderstyret ønsker mest av alt at speideren skal være en bevegelse som har rom for alle som ønsker
å være med. Samtidig er vi en bevegelse med verdier som vi ønsker at medlemmene kan stille seg bak.
Når vi skal utarbeide ny speiderlov, danner forventninger fra verdensforbundene og de to forbundenes
verdigrunnlag en ramme for dette arbeidet. Likevel er innspillene som kommer fra medlemmene i de
to organisasjonene det viktigste.
Så lenge innspillene spenner fra å beholde dagens paragraf 1, via den nå foreslåtte, og til å fjerne den
helt, så har komiteen gjennom bearbeidelse av de innkomne innspill falt ned på at den formulering
som opprinnelig ble foreslått på Speidertinget i 2010 var den som ville favne bredest.
Det er viktig å forstå at forslaget til første paragraf i speiderloven favner veldig bredt. Det er ingen klar
og tydelig forventning om at man må falle ned på en kristen tro, men at det skal være rom for undring,
søken, tro og tvil. Og det er naturlig at en slik prosess kan lede til at den enkelte faller ned på at han
eller hun ikke har en tro.
Forslaget til ny speiderlov:
§1:
En speider søker sin tro og respekterer andres
Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si
§2:
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En speider er en god venn
Ein speidar er ein god ven
§3:
En speider kjenner og tar vare på naturen
Ein speidar kjenner og tar vare på naturen
§4:
En speider er til å stole på
Ein speidar er til å stole på
§5:
En speider er nøysom
Ein speidar er nøysam
§6:
En speider arbeider for fred
Ein speidar arbeider for fred
§7:
En speider tar ansvar og viser vei
Ein speidar tar ansvar og viser veg
Behandling av saken:
Gjennom diskusjon og avstemning på Speidertinget er det mulighet for å fremme alternative forslag.
Speiderstyret vil imidlertid opplyse om at et vesentlig endret forslag vil gjøre behandlingen i Speidernes
fellesorganisasjon vesentlig vanskeligere.
Det er også viktig å understreke at det er et svært grundig arbeid som har vært gjort, og innspillene
har vært innhentet fra et stort antall kretser, korps, grupper og enkeltpersoner. Det forslaget som
foreligger er minste felles multiplum av de innkomne forslag.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas (1. dissens).

7.2 Prosess for å gå gjennom lovverket med
tanke på åndelighet
Forslagsstiller:
Speiderstyret
Forslagsstillers begrunnelse:
Gjennom prosessen med revisjon av speiderloven, mange diskusjoner i forskjellige fora, og flere
innspill i forkant av Speidertinget, har det blitt klart for Speiderstyret at det er et behov for å se på
hvordan vi skal sikre at lovverk og verdigrunnlag skal formuleres for å være åpne for flest mulig.
Speiderlovsrevisjonen har startet et stort engasjement knyttet til åndelighet. Dette ønsker vi å utnytte
i det videre arbeidet. I alle deler av forbundet er det meninger, og et ønske om å fremme disse. Vi ser
dette som et uttrykk for at temaet er viktig for mange. En av styrkene til NSF er denne bredden vi har
internt i organisasjonen, også med hensyn til livssyn. Det er viktig at vi gjennom denne prosessen kan
ivareta de enkelte gruppers/grupperingers særegenhet, og at arbeidet leder til respekt for hverandres
syn, både for tro, undring, tvil og ikke-tro.
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Denne problemstillingen er et tema i tiden. Noen speiderforbund har i dag valgt å ha flere alternative
speiderløfter, og noen har godkjent alternative speiderløfter uten tilknytning til tro. Det pågår i
WOSM et arbeid for å utvikle arbeidet med åndelighet. Norges speiderforbund bør gjennom sin egen
prosess holde tett kontakt med begge verdensforbundene for å komme fram til formuleringer som er
akseptable også for WAGGGS og WOSM.
Forslaget innebærer at prosessen skal gå fram til neste Speiderting. Dette er en relativt ambisiøs
målsetting for en grundig prosess, og det må ved utarbeiding av mandat vurderes om det er
gjennomførbart, men en slik framdrift vil gjøre det mulig å starte iverksetting av nødvendige tiltak etter
neste Speiderting, og før andregangsbehandling av forslag i 2018.
Forslag til vedtak:
Speidertinget vedtar at Speiderstyret skal oppnevne en bredt sammensatt gruppe som, gjennom en
prosess som involverer flest mulig, skal utarbeide forslag som reviderer grunnreglene med hensyn
til åndelighet. Speiderstyret vedtar mandat for gruppen. Det skal tilstrebes at Speidertinget 2016 skal
førstegangsbehandle resultater fra arbeidet.

7.3 Oppheving av tidligere vedtak knyttet til
landsleirsyklus
Forslagsstiller:
Vesterlen krets ved kretsstyret
Forslag til vedtak:
Speidertinget opphever tidligere vedtak om at det skal arrangeres landsleir hvert 4. år. Når (år og
dato) og hvor landsleir skal arrangeres, besluttes av Speiderstyret. Det tilstrebes at sted er kjent før
kommende landsleir.
Forslagsstillers begrunnelse:
Det har de siste 10 årene blitt helt nye muligheter for å delta på leirer både i de nordiske og andre land.
Det har blitt enklere og rimeligere å reise lengre vekk på leir. Det er også blitt flere og flere større leirer
i utlandet. Som en del av det å videreutvikle landsleir som det viktigste strategiske arrangementet i
Norges speiderforbund, er det naturlig at Speiderstyret også kan bestemme når en landsleir strategisk
er best å gjennomføre.
Speiderstyrets innstiling:
Forslaget vedtas.
Speiderstyrets begrunnelse:
Tradisjonelt har det vært Speiderstyret som har vedtatt når det skal være landsleir, og tradisjonelt har
denne vært arrangert hvert fjerde år, men det ble i 2006, gjennom et speidertingsvedtak, flyttet over til
Speidertinget.
Speiderstyret ser, i likhet med forslagsstiller, at det har en stor verdi at det er mer fleksibilitet i å velge
når det skal være landsleir, og at en beslutning ikke må vente på at det skal arrangeres speiderting for
eventuelt å flytte en landsleir bort fra hvert fjerde år.
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7.4 Gjennomgang av organisasjonsstruktur
Forslagsstiller:
Vesterlen krets ved årsmøte i kretsting
Forslag:
Speiderstyret setter ned en arbeidsgruppe som vurderer og utreder organisasjonsstrukturen i Norges
speiderforbund frem til Speidertinget i 2016.
Forslagsstillers begrunnelse:
Samfunnet utvikler seg og dette påvirker speidernes drift. Frivillighet, dugnad, offentlige lover og
regler, kommunikasjon, forventning til samarbeid, samhandling, rapportering, forskjeller på by og land,
særinteresser og ansatte har de siste 10-15 år mange nye elementer som vi må ta hensyn til. Har vi en
organisasjon som er optimal for å møte morgendagens utfordringer?
Det er vel ingen tvil om at patruljen er speidernes kjerneenhet. Hva trenger vi av organisasjon for å ha
mest mulig patruljer i best mulig drift?
Korpsene har i dag sin tilknytning. Sjøspeidere, beredskapsarbeid, skogvoktere og friluftsnettverk
har sin tilknytning. Er det viktig at vi har korps og interessegrupper som egne «grener» i vårt
organisasjonskart? Prosjektarbeid som større arrangementer og satsingsområder krever mye av
organisasjonen. Har vi en organisasjon som er optimal for å møte morgendagens prosjektarbeid?
Kretsene varierer mye i størrelse både i areal og antall medlemmer. Noen grupper er større en kretser.
Noen kretser har heltidsansatte mens noen ikke har ansatte. Alle har samme oppgaver gitt gjennom
Norges speiderforbunds lover. Har vi kretser som er optimale for å møte disse utfordringene? Trenger
vi kretser i nåværende form?
Speidergruppene varierer også mye i størrelse. Det krever i dag mer og mer å drifte en speidergruppe
med hensyn til lover, regler, ansvar og forventninger. Har vi riktig struktur (størrelse) på gruppene? Bør
flere grupper slå seg sammen? Igjen blir spørsmålet hva som er viktig for kjerneenheten patruljen.
Det er i dag ansatte både på forbundsnivå, kretser og særinteressenivå i Norges speiderforbund. Dette
er store verdier for organisasjonen. Har vi en bruk av ansatte som er optimal for å møte morgendagens
utfordringer?
Speider-sport og drift og forvaltning av leirsted (forbund/krets) bør også inn i
organisasjonsstrukturdebatten.
Vesterlen krets ønsker med dette forslaget IKKE å starte en debatt på årets speiderting rundt det
som er nevnt her. Dette er kun for å gi en oppsummering av de tanker som har kommet opp når
begrunnelse for å sende inn forslaget ble diskutert. Vi ønsker at Speidertinget gir sin tilslutning til at
Speiderstyret som velges på tinget starter en prosess med mange gode prosesser og debatter ETTER
årets speiderting og frem mot neste speiderting i 2016. Målet må være at vi etter Speidertinget i 2016 er
trygg på at vi har en organisasjon som er optimal for å møte morgendagens utfordringer.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
Speiderstyrets begrunnelse:
Speiderstyret har gjennom denne perioden jobbet med å se på hvordan forbundet er organisert.
Vi ser at det er behov for å sikre at organiseringen vår samsvarer med de behovene de enkelte
organisasjonsledd skal fylle, og at det er på tide med en grundigere gjennomgang. Styret støtter derfor
forslaget.
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7.5 Stornes
Forslagsstiller:
Vikhamar speidergruppe
Forslag:
Eiendommen Stornes leirsted skal utredes i løpet av den neste toårsperiode som tredje leirsted i
Norges speiderforbunds portefølje. Dette for å komplettere dagens to leirsted.
Forslagsstillers begrunnelse:
Norges speiderforbund eier allerede Stornes leirsted. Leirstedet har vært utleid i en tiårsperiode, men
leieforholdet er nå avsluttet. Eiendommen har unike friluftsmuligheter for haik i både skog, vann og elv.
Dette er muligheter som vi ikke har på de andre leirstedene.
Grupper og kretser trenger leirsteder med haikeområder, sentrale og regionale lederkurs
trenger gode friluftslivrammer og rovere trenger tumleplass for å utføre prosjekter og oppgaver.
Forslagsstiller mener at mulighetene for eiendommen som leirsted er mange, og tror at det kan
være uklokt å avhende eiendommen nå, uten å utrede mulighetene for grunnleggende og utviklende
speideraktiviteter i dette området.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.
Speiderstyrets begrunnelse:
Eiendomssaken har vært diskutert i mange år, og Speidertinget vedtok i 2008 at alle eiendommer som
ikke er en del av den framtidige satsningen til forbundet skulle avhendes.
Stornes har vært på langtidsutlån til Grenland krets, men kretsen har meldt tilbake at de ikke lenger
ønsker å drive stedet, og at det dermed i tråd med speidertingsvedtak skal selges. Eiendomsstyret har
derfor startet arbeidet med å selge eiendommen.
Speiderstyret mener at eiendomssaken har vært grundig diskutert, og den har med stort flertall
blitt vedtatt på Speidertinget. Vi ser ikke at det er vesentlig nye argumenter som tilføres i saken, og
innstiller derfor på at forslaget ikke vedtas.

7.6 Unntak fra regler knyttet til gud/tro/
religion
Forslagsstiller:
Vidar Falck-Muus
Forslag:
Styret i Norges speiderforbund skal sammen med Speidernes fellesorganisasjon, eller alene, søke
verdensforbundene om to unntak fra dagens regler hvis disse er absolutte.
Norges speiderforbund søker om unntak fra regelen om at Norges speiderforbund og KFUK-KFUMspeiderne må ha samme speiderlov og speiderløfte.
Norges speiderforbund søker om unntak fra regelen om at gud/tro/religion må være med i enten
speiderloven eller speiderløftet.
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Begrunnelse:
Det er udemokratisk for medlemmer i Norges speiderforbund at vi ikke kan vedta vår egen speiderlov
og vårt eget speiderløfte. At vi ved hjelp av komité og styrets jobb mot Speidernes fellesorganisasjon
skal manøvrere oss inn mot en enighet, er ikke godt nok til å kalle avgjørelsen for demokratisk.
Dette forslaget kan stemmes over og gå igjennom selv om våre innsendte lovforslag og
speiderlovsforslag skulle falle. Det bør stemmes over før de øvrige forslagene slik at Speidertingets
medlemmer ikke må ta hensyn til hvordan reglene til verdensforbundene og Speidernes
fellesorganisasjon er i dag. Om lovendringer, nytt speiderløfte og vår alternative speiderlov går
igjennom på tinget vil de av dem som er avhengige av unntak gitt av verdensforbundene, bli gyldige
når vi får positivt svar fra disse. Andre land har fått fritak fra lover om tro og religion, både fra BadenPowell selv og fra verdensforbundene. Vi regner med at vi også får det.
Presisering: Forslaget er basert på at dette ER regler per i dag. Det er noe uklart i hvilken grad
speidertinget må svare for Spf og verdensforbundene på dette. Hvis vi er bundet til organer høyere en
speidertinget skal det søkes om fritak når det gjelder lov og løfte, alternativt skal det jobbes med en
prosess lik det Speiderstyret selv foreslår.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.
Speiderstyrets begrunnelse:
Speiderstyret kan ikke se at det er udemokratisk at speiderloven er lagt til Speidernes
fellesorganisasjon, da det er Speidertinget som har vedtatt dette i forbindelse med opprettelsen av Spf.
Dette var helt naturlig å gjøre den gang, ettersom vi hadde hatt samme speiderlov i mange år, og at det
har en verdi at speiderne i Norge har en lik speiderlov. Dette betyr ikke at det alltid må være slik, men
det vil være opp til Speidertinget å avgjøre. Speiderløftet ligger ikke til Speidernes fellesorganisasjon,
så det bestemmer vi helt og holdent over selv.
En henvendelse om unntak fra en eventuell regel gitt av verdensforbundene, om at et åndelig aspekt
skal sikres i speiderlov eller løfte, bør komme som en følge av forutgående prosess som viser at dette
er ønskelig, og ikke som et pålegg om noe som skal gjøres uavhengig av øvrig arbeid. Speiderstyret er
kjent med at WOSM er i ferd med å starte et arbeid med å se på hvordan åndelighet skal inkluderes i
arbeidet. Dette vil naturlig nok kunne påvirke også Norges speiderforbund.
Når det gjelder avstemningsrekkefølge mener Speiderstyret det må være opp til ordstyrerne på
Speidertinget å avgjøre.
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8

Sak 8:

Valg

valg ved Speidertinget 2014
Valgkomiteen orienterer på Speidertinget om sitt
arbeid og redegjør for valgkomiteens innstilling.
Valgkomiteen har bestått av:
• Lars Flateby (leder)
• Svein Harald Gunnes
• Kurt Vidar Gundersen
• Ingjerd Knutsen
• Johanne Prestegård

8.1 Valg av speidersjef for to år

Kandidat:
May-Britt Roald, Romsdal og Nordmøre krets
Valgkomiteens innstilling:
May-Britt Roald

8.2 Valg av visespeidersjef for to år
Kandidater:
Karl-Erik Onstad, Fredrikstad krets
Marcus Gjermundshaug, Romerike krets
Valgkomiteens innstilling:
Karl-Erik Onstad

8.3 Valg av fem medlemmer til
Speiderstyret for to år

Kandidater:
Mats Brunsvik, Sogn og Fjordane krets
Thea Hilding, Asker og Bærum krets
Marcus Gjermundshaug, Romerike krets
Hanne Mette Lundberg, Hedmark krets
Tone Ødegaard, Follo krets
Vidar Hagen, Gudbrandsdal krets
Kenneth Strømmen, Nedre Buskerud krets
Arnt J. Øvreness, Nord-Trøndelag krets
Valgkomiteens innstilling:
Mats Brunsvik
Marcus Gjermundshaug
Thea Hilding
Hanne Mette Lundberg
Tone Ødegaard

8.4 Valg av ett medlem til
Lovutvalget for seks år
Kandidat:
Alf Johan Knag, Hordaland krins
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Valgkomiteens innstilling:
Alf Johan Knag

8.5 Valg av ett medlem til
Klagenemda for seks år
Kandidat:
Håvard Otto

Valgkomiteens innstilling:
Håvard Otto

8.6 Valg av fire representanter for
to år til representantskapet i
Speidernes fellesorganisasjon
Kandidater:
Hilde Aure, Romsdal og Nordmøre krets
Ingeborg Korme, Oslospeiderne
Stian Seland, Oslospeiderne
Knut Slettebak, Vesterlen krets
Arne Nørstebø, Nedre Buskerud krets
Valgkomiteens innstilling:
Hilde Aure
Ingeborg Korme
Stian Seland
Knut Slettebak

8.7 Valg av to ordstyrere for
Speidertinget 2016
Speiderstyrets innstilling:
Solveig Schytz
Håvard Otto

8.8 Valg av fem medlemmer til
valgkomiteen for Speidertinget
2016
Speiderstyrets innstilling:
Camilla Aabakken
Lars Flateby
Ingrid Gauslaa Hårstad
Knut Slettebak
Georg Njargel Smedhus

8.9 Valg av revisor for to år
Speiderstyrets innstilling:
Statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland, BDO
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Presentasjon av kandidatene
kandidat til Speidersjef
Navn: May-Britt Roald • Alder: 47 år • Gruppe/krets: 3. Rauma Isfjorden, Romsdal og Nordmøre
krets Yrke/studier: Rådgiver regional- og næring, fagfelt entreprenørskap, Møre og Romsdal
fylkeskommune
– Tidligere speidererfaring?
Speider, rover og leder i Raumaspeiderne. Tre perioder i kretsstyret fra 1996-2012,
siste periode som kretsleder. Programansvarlig landsleiren i 2009. Visespeidersjef
2012 til 2014.
– Hvorfor er du en god kandidat?
Mitt engasjement og respekt ligger i den store innsatsen frivillige og ansatte
legger ned for å utgjøre en forskjell for barn og unge. Det er enkeltmenneskene
i samspill som utvikler Norges speiderforbund. Gjennom to år i Speiderstyret
ser jeg hvor viktig det å synliggjøre for oss selv og dem rundt oss hva speiding er.
Som patruljefører i Speiderstyret ønsker jeg å bidra til å utløse mer av den skaperkraft og skaperglede
som finnes i organisasjonen. Vi skal legge til rette for gode speideropplevelser for barn og unge, la dem
vokse og gi dem lyst til å ta ansvar. Lykkes vi her har vi sterke speidergrupper med dyktige ledere. Det
er i gruppene det daglige speiderarbeidet skjer, det er virkeligheten. Det er her en setter fart i Norges
speiderforbund. Jeg ønsker å bidra til at vi styrker lederfellesskapet, og sammen lager vår fortelling. Alle
skal ha en venn som er speider og samfunnet rundt oss skal gjenkjenne oss. Jeg brenner og er klar for å
ta ansvar, gi ansvar og skape gode opplevelser der ute.
– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speiderstyret å jobbe med i tiden fremover?
Speidermetoden og patruljesystemet
Barn og unge selv er de beste forbilder og ledere for andre barn og unge. Vi stiller positive forventinger
til barn og unge, og de får ansvar de kan vokse med – alene og i fellesskap med andre. Unge leder unge
prinsippet er med å gjøre ledelse og speiding til noe som skjer i øyenhøyde. Det er barna og de unge selv
som skaper morsomme og engasjerende/hårete aktiviteter. De voksne lederne er på sidelinjen, mens det
er speiderne, som planlegger og gjennomfører patruljeturen eller bygger gapahuken og kjøkkenbordet på
leir.
Friluftsliv og lederutvikling
Friluftsliv er en fantastisk treningsarena for speideraktivteter der unge kan utvikle seg som ledere. Det
innebærer også at lederne som skal legge rammene for gode opplevelser, la unge få og ta ansvar –
trenger påfyll og kunnskap til å utvikle seg som ledere. Vi skal være en synlig og gjenkjennbar barne- og
ungdomsorganisasjon. Det å ta ansvar handler om mer enn friluftsliv. Å utvikle mennesker, lokalsamfunn,
skjer gjennom medbestemmelse. Ønske om å utgjøre en forskjell handler om muligheter for å påvirke,
speiderdemokratiet er verdensomspennende. Vi skal gi barn og unge muligheter til å utgjøre en forskjell
der ute. Trene i demokratiske prosesser. Da må vi også ha fokus på å gi muligheter til å ta ansvar både
ute og hjemme. Strategien og langtidsmålene skal bidra til at vi beveger oss i samme retning og barn og
unge blir lengre i speideren.
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kandidater til viseSpeidersjef
Navn: Karl-Erik Onstad • Alder: 59 år • Gruppe/krets: 1. Fredrikstad speidergruppe, Fredrikstad
krets Yrke/studier: Daglig leder i egen bedrift
– Tidligere speidererfaring?
Medlem siden jeg var 10 år i tradisjonsrike 1. Fredrikstad speidergruppe, nå også
med erfaring som forelder. Å ha fått bidra i ulike lederverv i patrulje, tropp, lag,
gruppe og krets, har formet meg som speider og gitt speidervenner for livet.
På forbundsplan har jeg fått bidra ved mange større arrangementer og i flere
komiteer og utvalg.
– Hvorfor er du en god kandidat?
Jeg føler at jeg har god kontakt med dagens speiding gjennom å være leder
for Fredrikstad Speiderråd og styremedlem i Speider-sport AS. Jeg har bred
organisasjonserfaring, også utenfor speideren. De siste fire årene har jeg hatt en spennende tid i
Speiderstyret og fått tatt del i mangfoldet av oppgaver og utfordringer i vår organisasjon. Det har blant
annet gitt meg et flott nettverk til å understøtte mitt arbeid i Speiderstyret og dets arbeidsutvalg. Jeg
mener jeg har en stor kontaktflate ute i kretsene som jeg aktivt bruker for å sikre at den lokale speidingen
blir tatt vare på. Jeg har trygghet på eget ståsted, på de grunnleggende verdiene og har visjoner for NSF
som organisasjon. Dette vil jeg gjerne arbeide videre for i et aktivt speiderstyre.
– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speiderstyret å jobbe med i tiden fremover?
Jeg mener at Speiderstyret skal arbeide med de nye langsiktige strategiene og legge stor vekt på
utfordringene rundt forbundets potensielle inntekter. En bedre og romsligere økonomi vil gi oss større
spillerom til å satse på spenstige, tidsrettede prosjekter.
Viktig også å kunne frigjøre de daglige gjøremål ut av Speiderstyret, ved å knytte seg til «ekspertise»
og dermed styrke NSFs kompetanse, som gjort ved økonomiutvalg, Eiendomsstyret, det kommende
Friluftslivets År 2015 og ikke minst Speider-sport. En helhetlig gjennomgang av vår organisasjon, med
søkelys på både det frivillige og profesjonelle arbeidet som utføres, tror jeg vil utløse nye og bedre
arbeidsformer og konstellasjoner.
Speidingen skjer i den enkelte gruppe. Patruljene er de viktigste møte- og læringsarenaene og
kjernen i ethvert speiderarbeid. Arbeidet landet rundt drives forskjellig ut fra lokale forhold, økonomi,
lederressurser og kompetanse. Dette er et dynamisk mangfold vi må sette pris på og som er en styrke
for aktivt å drive vår bevegelse fremover i takt med samfunnet. Da er det viktig for krets og forbund
å være et godt støtteapparat og en god ressurs for speidergruppene. Dette tror jeg vil være med på å
skape bedre speiding, for alle.

Navn: Marcus Gjermundshaug • Alder: 33 år • Gruppe: Lørenskog syd speidergruppe, Romerike
krets Yrke/studier: Automasjonsingeniør, softwareutvikler for industrielle
styresystemer

– Tidligere speidererfaring?
1989 – 2011, Lørenskog FA speidergruppe – Speider, rover, lagleder, troppsleder
2003 – 2009, Romerike krets – Roverombud, kretsstyremedlem, visekretsleder,
leirsjef for kretsleir og ambassadør på Utopia.
2012 – i dag, Lørenskog Syd speidergruppe – Gruppeleder, gruppestyremedlem,
troppsassistent.
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I tillegg har jeg i mange år vært med i ungdomsledelsen i Sentrumkirken på Strømmen, hvor jeg bl.a.
har vært rådgiver for yngre ledere, hatt økonomiansvar og vært leirsjef for en rekke leire.
– Hvorfor er du en god kandidat?
Jeg har hatt et stort engasjement for speiding gjennom mange år, og mener jeg har bred erfaring og
kunnskap som kan være veldig nyttig i Speiderstyret. Jeg har evnen til å ha oversikt og kontroll over
store prosjekter, samtidig som jeg ser detaljene og sammenhengene. Jeg tør å ta valg som kan være
upopulære når jeg mener at det er det beste for organisasjonen og felleskapet. Jeg går godt overens
med de aller fleste, og samarbeider godt. Jeg har evnen til å tenke rasjonelt selv i saker der det er mye
følelser involvert. Jeg hører på argumenter fra andre og er ikke redd for å endre mening hvis rasjonell
argumentasjon overbeviser meg om at jeg tar feil.
Jeg har store problemer med å ikke engasjere meg hvis jeg tror jeg har noe jeg kan bidra med, og
blander meg borti det meste som skjer i de sammenhenger jeg er involvert.
– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speiderstyret å jobbe med i tiden fremover?
Speidingen må synliggjøres i mye større grad på nasjonal basis. Jeg blir ofte møtt med at folk tror
at speideren ikke finnes lengre, eller at det er en sær religiøs organisasjon. Speidingen må få et nytt
image utad og det arbeidet må ledes sentralt, arbeidet med rekruttering i kretser og grupper må bygge
på en overordnet strategi. Vi må være der barn, unge og foreldre er og vise hva speidingen står for uten
å være noen andre enn oss selv.
Demokratiet og åpenheten i organisasjonene må styrkes, og Speiderstyret må se på organiseringen av
administrasjon og kretser og sammensetningen av Speidertinget. Debatter må være åpne og inkludere
flest mulig. Speiderstyret må stå fram i vanskelige saker og komme med nødvendig informasjon for å
hindre unødvendig spekulasjon og ryktespredning.
Speiderstyret må jobbe for en ansvarlig økonomistyring, og følge opp at de rammer som er gitt blir
fulgt.

kandidater til speiderstyret
Navn: Mats Brunsvik • Alder: 26 år • Gruppe/krets: Måløy speidergruppe og Skogvokterne, Sogn og
Fjordane krets • Yrke/studier: Butikksjef/daglig leder for Kiwi
– Tidligere speidererfaring?
Jeg har vært speider i Måløy speidergruppe siden jeg var åtte år gammel, og
har fulgt gradene og senere treningsprogrammet til NSF. Roller jeg har innehatt
er bla. småspeiderleder, gruppeleder, kretsstyremedlem, kretsleder, medlem i
Roversambandet, Revisjon av treningsprogrammet til rovere, prosjektleder for
Roverforum 2012 og styremedlem i Skogvokterne.
Mine internasjonale erfaringer er bla. troppsassistent til jamboreen i Sverige
2011, utsending til to europeiske speidersenterkonferanser, kontingentledelse for
rovermoot i Canada 2013, og troppsleder for jamboreen i Japan 2015.
– Hvorfor er du en god kandidat?
Når jeg spør andre folk om å beskrive meg som speider, er det ofte ett ord som kommer opp –
superengasjert. Jeg er raskt ute med å ha en eller annen rolle i noe som engasjerer meg, og prøver
å bidra best mulig der jeg kan. Gjennom mitt speiderarbeid har jeg funnet ut at om jeg vil det nok, så
får jeg det til! Jeg arbeider hardt for å nå mine mål, og elsker følelsen du får når man mestrer noe
godt. Gjennom mine år i speiderbevegelsen og deltakelse på forskjellige arrangementer, har jeg etter
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min mening tilegnet meg en ganske bred organisasjonskunnskap, nasjonalt og internasjonalt, noe jeg
ønsker skal komme forbundet til nytte.
Jeg ser på meg selv som en utadvendt, inkluderende og kontaktsøkende person, som ikke er redd for å
ta i et tak.
– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speiderstyret å jobbe med i tiden fremover?
Noe av det viktigste et nytt speiderstyre bør jobbe med, er kommunikasjonen ned til rota i
speiderforbundet. For å ha tillit hos medlemmene i forbundet er det viktig at Speiderstyret viser at
de er åpne og inkluderende i sitt arbeid på alle plan, gjennom god kommunikasjon, i flere kanaler.
Strategiplanen vår er et viktig arbeidsverktøy for å nå målene våre, og vil derfor være et naturlig
hovedpunkt i styrets fremtidige arbeid.
Siden Norge skal være vertsnasjon for Europakonferansen i 2016, vil nok dette være en viktig sak å
jobbe med. Her må vi vise hva Norge som speidernasjon har å by på, gjennom godt samarbeid i SpF, og
forbundene generelt.
Samtidig er det viktig at Speiderstyret setter speiderskuta på en stø kurs fremover med fortsatt
medlemsvekst og trivsel i forbundet. Styret må også stake ut kursen for fremtidens NSF for å inkludere
fremtidens speidere.

Navn: Marcus Gjermundshaug • Se under valg til visespeidersjef

Navn: Thea Hilding • Alder: 23 år • Gruppe/krets: 1. Tanum speidergruppe, Asker og Bærum krets
• Yrke/studier: Jeg har nettopp fullført en bachelorgrad i Internasjonale studier, med fordypning innen
statsvitenskap, og tar nå en ny bachelor i Russisk Områdekunnskap
– Tidligere speidererfaring?
Jeg har vært speider siden 10-årsalderen. Mine største speidererfaringer
har vært de internasjonale opplevelsene; Verdensjamboree (2007 i England),
WAGGGS sitt Leadership Development Programme, samarbeid med russiske
speidere og et felles norsk-russisk speiderprosjekt, Nordisk Konferanse (2011),
Europakonferanse (2013), Verdenskonferanse (2014). Speiderstyremedlem 20122014, IC WAGGGS i denne perioden.
Jeg har også representert speideren inn i arbeidsgrupper i LNU (Landsrådet
for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner), blant annet innen temaene Ung Valgdeltakelse, FNspørsmål og Nord-Sør-spørsmål.
– Hvorfor er du en god kandidat?
To år som speiderstyremedlem har gitt meg kunnskap om organisasjonen vår, hva vi er gode på og hvor vi
kan strekke oss lenger, og jeg er motivert til å ta med meg disse erfaringene videre. Som IC (International
Commissioner) til WAGGGS har jeg de siste to årene opparbeidet kunnskap om og nettverk innen
den verdensomspennende speiderbevegelsen, kunnskap jeg mener det er viktig for et styre å ha for å
ivareta Norges rolle i verdensbevegelsen, og for å gi norske speidere mulighet til større internasjonale
opplevelser.
Jeg har erfaring med styrearbeid og organisering også utenfor speideren, gjennom studentforeninger,
som studentrådsleder, og gjennom deltakelse i flere arbeidsgrupper i LNU, og har derfor god innsikt i
organisasjonslivet også utenfor speideren. Jeg tror derfor jeg kan bidra med å se nye muligheter utenfor
oss selv.
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– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speiderstyret å jobbe med i tiden fremover?
Jeg mener det viktigste for Speiderstyret å jobbe med i tiden fremover er å gjøre de strategisk viktige
prioriteringene som vil gjøre organisasjonen vår solid og velfungerende, og som gjør det attraktivt å
være medlem hos oss. Dette innebærer blant annet å ta beslutninger rundt hvordan vi organiserer oss
for å legge best mulig til rette for våre frivillige. Det innebærer også å ta et tydeligere standpunkt utad
i samfunnet. Vi har en nisje som gjør opplevelsene barn og unge får hos oss unike, og denne må vi
synliggjøre. Vi har også en uttalt visjon om å gjøre verden til et bedre sted, og dette mener jeg bør synes
både hos den enkelte speider og hos hele organisasjonen. Speideropplevelsene skjer ute i gruppene,
men Speiderstyret har et ansvar for å legge best mulige vilkår til rette for disse opplevelsene, gjennom
prioriteringer av økonomisk, strategisk og politisk art.

Navn: Hanne Mette Lundberg • Alder: 56 år • Gruppe/krets: Ringsaker speidergruppe, Hedmark
krets • Yrke/studier: Senior saksbehandler i bank
– Tidligere speidererfaring?
Startet som småspeider, og har hatt de aller fleste verv både i gruppe og
krets. Har også fått muligheten til å delta i nasjonale prosjekter og kurs,
landsleirkomite, Komité speiding og de to siste årene i Speiderstyret. Har hele
tiden sett det som viktig å holde kontakten med «onsdagsspeidingen», og er
fortsatt aktiv i gruppa.
– Hvorfor er du en god kandidat?
Jeg er engasjert, strukturert, har erfaring fra både administrative og praktiske
verv og oppgaver, er løsningsorientert og har et stort nettverk. Jeg ønsker fortsatt å gjøre en innsats
for at speiding skal være en god arena for utvikling og læring – og ikke minst mestring. Erfaringene
jeg har fra oppgaver på alle nivåer i NSF og i andre organisasjoner, gjør at jeg ser muligheter til å koble
sammen utfordringer eller hårete mål til løsninger og konkrete handlinger.
– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speiderstyret å jobbe med i tiden fremover?
Ny strategi skal vedtas i år, og det blir viktig å få hele organisasjonen til å få eierskap og engasjement til
planen. Landsleir 2017 og Friluftslivets År 2015 er viktige tiltak som må utnyttes best mulig av alle for å
skape internt stolthet og mediadekning. Dersom forslaget om å utrede hele NSFs organisering vedtas,
vil dette bli en av de store sakene kommende periode.
Navn: Tone Ødegaard • Alder: 23 år • Gruppe/krets: 1. Kolbotn speidergruppe, Follo krets • Yrke/
studier: Jeg er inne i mitt siste år som masterstudent innenfor arealplanlegging på NMBU i Ås
– Tidligere speidererfaring?
Min speidertid har innehold mye moro, en flott patruljetid, gode samtaler rundt
bålet og spennende verv. Jeg startet som roverombud i Follo krets, og har de
senere årene engasjert meg mye på nasjonalt plan. Blant annet har jeg arrangert
roverløft, roverfemkamp og roverleir på landsleir. De siste fire årene har jeg
sittet i Roversambandet og vært med på å utvikle sambandet til den formen det
har funnet i dag. Under Stavanger 2013 jobbet jeg med informasjonarbeid som
webredaktør og våren 2014 jobbet jeg videre med informasjon som feltreporter for
speideraksjonen i Irak. Nå jobber jeg med sosiale medier og NSFs kampanje for
Friluftslivets År.
– Hvorfor er du en god kandidat?
Min fordel er min interne kjennskap til organisasjonen. De siste årene har jeg jobbet opp mot
Komité speiding, forbundskontoret, leirkomiteer og Speiderstyret. I tillegg til å få innblikk i hvordan
organisasjonen virkelig fungerer, har dette også gjort at jeg har fått noen tanker om hva som kan
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forbedres. Jeg håper at min innsikt i organisasjonen kan bidra til bedre flyt og samarbeid mellom de
ulike organene. Min erfaring med kommunikasjonsarbeid både i og utenfor speideren vil være nyttig
for styret når det kommer til dette, i tillegg til at det vil kunne styrke styrets gjennomføring av de viktige
sakene jeg nevner nedenfor. Avslutningsvis er jeg svært stolt over å være speider med et brennende
ønske om å få delta i organisasjonenes fremtidige utvikling.
– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speiderstyret å jobbe med i tiden fremover?
Vi må tørre å sette dagsorden! Vi lever i et samfunn basert på medvirkning, og som en av Norges
største barne- og ungdomsorganisasjoner må vi ta samfunnsansvar, uttale oss, delta i prosessene
og være en aktør i samfunnet. Vi har våre tydelige kjerneverdier og disse er det viktig at vi er med og
sørger for at blir ivaretatt. Vi kan ikke forvente at andre reiser seg og taler vår sak, i stedet må vi bruke
den medvirkningsretten vi har til å være med og forme et samfunn vi speidere kan være stolte av.
Samtidig må vi bli mer synlige innad i vår egen organisasjon. Speiderstyret tar store beslutninger på
vegne av organisasjonen. Jeg synes derfor det er viktig at gruppene og kretsene også føler tilhørighet
til beslutningene. For å oppnå dette må styret fokusere på bedre informasjon rundt de avgjørelsene
som taes og de vurderingene som ligger til grunn, i tillegg til å sette fokus på gode kanaler for dialog og
informasjon.

Navn: Vidar Hagen • Alder: 23 år • Gruppe/krets: Lesja speidergruppe, Gudbrandsdal krets •
Yrke/studier: 3. års student ved HIOA, bioingeniør. Jobber også deltid på AHUS
– Tidligere speidererfaring?
Jeg har vært fire år i Roversambandet samt et år i kretsstyret. Har jobbet med
gruppeleire og kretsleire. Har også vært i prosjektgruppen til roverleiren «Back
to Basic» og Landsleir 2013. Videre var jeg IST på Jamboree 2011 og deltaker på
Moot 2013. Har vært med på inspiratorkurs, og står klar til grupper som ønsker
inspirator.
– Hvorfor er du en god kandidat?
Jeg er en god kandidat fordi jeg brenner for speiding, en som står på når noe skal
gjøres. Jeg har fulgt med i utviklingen i NSF de siste årene gjennom sambandet og er klar for å gjøre en
innsats. Jeg har stått en stund på sidelinjen og lurt på om dette er noe for meg, men nå har jeg funnet ut
at det virker veldig spennende å kunne jobbe med utviklingen på et høyere nivå.
– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speiderstyret å jobbe med i tiden fremover?
Jeg mener vi må holde fast ved planene rundt vekst. Det vil si jobbe videre med å kunne få
medlemstallet til nye høyder. Det betyr ikke nødvendigvis bare å øke rekrutteringen, det er minst like
viktig å holde på de som allerede er medlemmer noen år ekstra. For å klare det må vi gjøre det enda
mer attraktivt å være speider. Er det ikke gøy, er det ikke speiding!
Navn: Kenneth Strømmen • Alder: 42 år • Gruppe/krets: 1. Skoger speidergruppe, Nedre Buskerud
krets • Yrke/studier: Jeg jobber som Controller i Norgips Norge AS og har siviløkonomutdannelse fra
siviløkomutdanningen i Bodø
– Tidligere speidererfaring?
Jeg har vært speider siden 1983 i 1. Skoger speidergruppe. Jeg har hatt mange
ulike verv i gruppa som peff, troppshjelper, gruppeassistent og gruppeleder i 12
år (1996-2009). Jeg har sittet i kretsstyret i Nedre Buskerud krets i to perioder,
kretsstyremedlem fra 2001-2007 og visekretsleder fra 2009-2014. Jeg er nå
varamedlem i kretsstyret. Jeg har også vært med i programetaten på landsleiren
Urban 2001 som NK i programteknisk og var med som Ambassadør på Stavanger
2013. På kretsleiren Camp in Camp Sonnarp 2011 som var et samarbeid
mellom Mjøsklubben og Nedre Buskerud krets var jeg med i leirkomiteen som
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økonomiansvarlig for Nedre Buskerud krets. Nå er jeg med i leirkomiteen for neste års kretsleir som er
et samarbeid mellom Nedre Buskerud og Øvre Buskerud krets, hvor jeg er økonomiansvarlig.
– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speiderstyret å jobbe med i tiden fremover?
Etter landsleiren i Stavanger 2013 som medførte et underskudd, istedet for et budsjettert overskudd så
har Norges speiderforbund en utfordring i forhold til sine økonomiske rammer. Jeg tror det derfor er
viktig for Speiderstyret å følge opp forbundets økonomi tett fremover, slik at økonomien ikke svekkes
ytterligere. Hvordan forbundet er organisert er en av tingene man da bør vurdere nærmere. Følge opp
Eiendomsstyrets planer for utvikling av forbundets eiendommer bedre enn det som er gjort fram til
nå. Følge opp neste landsleir i Bodø slik at den både blir en unik leiropplevelse for flest mulig og at
økonomien følges tett opp så vi ikke får noen gjentakelse av forrige landsleir.
Navn: Arnt J. Øvreness • Alder: 71 år • Gruppe/krets: Skogn speidergruppe, Nord-Trøndelag krets •
Yrke/studier: «Langtidsferierende»
– Tidligere speidererfaring?
Flere år med oppgaver i egen krets og ledertreneroppgaver innen region og på
nasjonale kurs.
– Hvorfor er du en god kandidat?
Jeg har en reflekterende og samarbeidssøkende adferd.
– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speiderstyret å jobbe med i tiden
fremover?
Det er Speidertinget som legger premissene for Speiderstyrets virksomhet. Det er imidlertid viktig å
legge til rette for at program og aktivitet skaper nysgjerrighet i samfunnet og bidrar til vekst.

Kandidat til lovutvalget
Navn: Alf Johan Knag • Alder: 43 år • Gruppe/krets: 18. Bergen speidergruppe,
Hordaland krins • Yrke/studier: Advokat og partner i Advokatfirmaet Steenstrup
Stordrange. Har jobbet som advokat i 15 år

– Tidligere speidererfaring?
Jeg er kretsleirsjef for kommende kretsleir sommeren 2015 i regi av Hordaland og
Ryvarden kretser. Jeg er også gruppeleder for 18. Bergen speidergruppe, et verv
jeg har hatt de siste 9 år. Tidligere har jeg hatt flere andre verv i samme gruppe,
bl.a. som troppsleder.

Kandidat til KLAGEnemda
Navn: Håvard Otto • Alder: 30 år • Gruppe/krets: GibGob speidergruppe/
Sør-Trøndelag krets • Yrke/studier: Lege ved Drammen sykehus
– Tidligere speidererfaring?
Speidertid i Hå-Nærbø speidergruppe Vesterlen krets og GibGob, Sør-Trøndelag
krets. Jobbet med ulike prosjekter på regionalt og nasjonalt nivå. Tidligere
kretsleder i Sør-Trøndelag krets. Speiderstyremedlem 2010-2014, International
Commissioner WOSM 2010-2014. Er medlem av kontingentstaben til World Scout
Jamboree Japan 2015.
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KANDIDATER TIL REPRESENTANTSKAPET TIL SPEIDERNES
FELLESORGANISASJON
Navn: Hilde Aure • Alder: 47 år • Gruppe/krets: 3. Fræna Aureosen speidergruppe, Romsdal og
Nordmøre krets • Yrke/studier: Administrasjonssjef
– Tidligere speidererfaring?
Det meste i sangen «Da jeg fylte mitt ellevte år» av Signe Christie har fram til no
passa på meg. Eg starta som småspeidar i NSPF som 9-åring i 1976, og har aldri
slutta. Eg har hatt leiaroppgåver i alle einingar i gruppa, er for tida troppsassistent
og gruppeleiar i 3. Fræna Aureosen, samt at eg har hatt ulike verv i kretsen.
Speidaren har gitt meg store opplevingar, kunnskapar og erfaringar både som
speidar, rover og gjennom ulike leiaroppgåver.
– Hvorfor er du en god kandidat?
Eg er ofte ein pådrivar i endringsprosessar, fordi eg har erfart at alle endringar utviklar organisasjonen
vår. Men eg er opptatt av at speidaren fortsatt skal vere i tråd med Lord Baden-Powell sin
grunnleggjande ide med speidinga. Folk utanfor organisasjonen vår trur gjerne at speiding handlar
om å lære barn og unge opp til å meistre ulike friluftsaktiviteter. Men grunnen til at speidinga ligg mitt
hjarte nærast, er fordi speidinga handlar om å la barn og unge få eit verktøy for å ta ansvar og om å
meistre sjølve livet.
– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speidernes fellesorganisasjon å jobbe med i tiden
fremover?
Eg er opptatt av at frivillig arbeid er heilt nødvendig for å oppretthalde velferdsamfunnet vårt, og at det
er frivillige vaksne som stiller opp for fellesskapet. Dette er eit perspektiv som eg vil ta med meg inn i
Speidernes fellesorganisasjon og utifrå det arbeide for best mogelege vilkår for speidinga i Norge. Eg
har ikkje som mål at våre forbund må vere like, tvert i mot så meiner eg at kvart forbund må kunne
utvikle seg innafor fellesskapet, og samtidig kunne stå saman til det beste for speidersaka.
Navn: Ingeborg Korme • Alder: 26 år • Gruppe/krets: Oslospeiderne • Yrke/studier: PhD-kandidat
ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet i populasjonsgenetikk og bioinformatikk. Jeg skal
finne ut hvor mye genene til oppdrettslaks har endret seg siden 1970
– Tidligere speidererfaring?
Arbeidet i Komité speiding i fire år, siste to som nestleder. Hovedansvaret mitt
har vært for roverprogram og prosjektoppfølging. Har også vært roverombud,
gruppeleder, troppsleder, småspeiderleder, sittet i kretsstyret i Asker og Bærum
krets, vært i leirkomiteen til Go the Norway 2006 og prosjektleder for Roverløft
2007 og 2011. Trekløver-Gilwell fra 2011.
– Hvorfor er du en god kandidat?
Jeg har god oversikt over hvordan NSF og KM fungerer etter fire år på nasjonalt
nivå. Jeg har erfaring fra samarbeidsprosjekter og kjenner til mye av det vi har til felles og det som skiller
oss. Jeg er flink til å følge opp, sette meg inn i nye saker og å jobbe i en gruppe. Jeg er opptatt av gode
prosesser og ryddighet og setter min stolthet i å få prosjekter i havn med et godt resultat.
– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speidernes fellesorganisasjon å jobbe med i tiden
fremover?
De siste årene har vi samarbeidet tett gjennom Spf, spesielt med NM i speiding, Jamboree
og endringene av speiderloven. Jeg synes det er viktig at vi fortsetter å jobber for at
samarbeidsprosjektene vi har går godt og smertefritt. Jeg tror det er mange muligheter for samarbeid,
men at initiativene må komme fra medlemmene i organisasjonene og at vi i Spf skal kvalitetssikre og
sørge for gode prosesser. Spesielt er god arbeidsfordeling og prosjektoppfølging viktig for meg.
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Navn: Stiand Seland • Alder: 24 år • Gruppe/krets: Oslospeiderne • Yrke/studier: Arbeidande
styreleiar i Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU). Studerer retorikk og
språkleg kommunikasjon ved Universitetet i Oslo på deltid
– Tidligere speidererfaring?
I 1. Vålerenga speidargruppe har eg vore patruljeførar og troppshjelpar.
På kretsplan har eg vore medlem i kommunikasjonsombodet samt
kretsstyremedlem. For NSF sentralt har eg hatt mange oppgåver knyta til
kommunikasjon både internt og eksternt: Eg sat i redaksjonsrådet i Speideren
i seks år, har vore i stab på tre landsleirar og mange NM i speiding, og i
perioden 2010-2014 var eg koordinator for NSFs kommunikasjonsnettverk.
Har representert forbundet i LNU sidan 2012, først som styremedlem og som
styreleiar frå 2013. Eg har vore representant i Spf i perioden 2012-2014.
– Hvorfor er du en god kandidat?
Eg er ein ung kandidat, som prinsipielt er bra all den tid NSF er ein barne- og ungdomsorganisasjon,
samstundes som eg representerer kontinuitet etter to år som representant i Spf. Eg har god kjennskap
til arbeidetet til NSF sentralt. Spf har eit potensiale til å vere ein plattform for å arbeide med politiske
saker av felles interesser for båe speidarforbund. Dette er ein rolle som Spf i liten grad fyller i dag, og
her er det eit stort potensiale. Med den bakgrunnen og kompetansen eg har frå interessepolitisk arbeid
og organisasjonslivet generelt, har eg særs mykje å tilføre Spf.
– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speidernes fellesorganisasjon å jobbe med i tiden
fremover?
Representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon vil i den komande valperioden vere endestasjonen
for den pågåande revisjonen av speidarlova. Dette blir den desidert viktigaste saka for Spf i tida som
kjem, og eg meiner det er viktig at dei direktevalde representantane representerer interessene til
Speidartinget og NSF på ein god og ryddig måte. Vidare er det naturlig at representantskapet vil
følgje opp den evalueringa av Spf som sist representantskapsmøte vedtok at ein skulle gjennomføre.
Evalueringa bør danne utgangspunktet for nye vedtak og potensielle endringar, med sikte på at Spf blir
det samarbeidsorganet dei for forbunda er best tent med.
Navn: Knut Slettebak • Alder: 35 år • Gruppe/krets: Egersund FA speidergruppe/Vesterlen krets •
Yrke/studier: Rådgiver innenfor regional planlegging i Rogaland fylkeskommune
– Tidligere speidererfaring?
Troppsleder og roverlagsleder i Egersund FA. Var sentral i roverarbeidet i
Vesterlen rundt årtusenskiftet, og ble etter hvert kretsstyremedlem der. Siden
har jeg vært speiderstyremedlem, international commissioner og nå senest
speidersjef. I de siste vervene har jeg også møtt i representantskapet til Spf.
– Hvorfor er du en god kandidat?
Siden jeg ble valgt inn i speiderstyret høsten 2004, har jeg hatt gleden av
å være en del av samarbeidet med KFUK-KFUM-speiderne i Speidernes
fellesorganisasjon. Jeg har sett mye av arbeidet i Spf fra innsiden, og har god kjennskap til de områdene
vi til nå har samarbeidet om. Dette tror jeg er viktig å ha med i det videre arbeidet. Jeg mener at
min bakgrunn gir godt grunnlag for å kunne bidra til endringer når evalueringen av Spf, som forrige
representantskapsmøte vedtok, er ferdigstilt.
– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speidernes fellesorganisasjon å jobbe med i tiden
fremover?
Norge har over lang tid opparbeidet seg et solid omdømme på den internasjonale arena. Det er viktig at
vi videreutvikler dette, og at representantskapet i Spf kan være en tydelig støtte for ICene i deres arbeid.
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Jeg ser gjerne at speiderbevegelsen er mer frampå i en del saker på nasjonalt plan. Spf bør være
tydeligere og mer aktive i saker som gjelder begge forbund, fremfor at vi konkurrerer om taletid.
I tillegg vil forankring av europakonferansen i 2016 være svært viktig for speider-Norge de neste to
årene.
Navn: Arne Nørstebø • Alder: 53 år • Gruppe/krets: Sætre speidergruppe, Nedre Buskerud krets •
Yrke/studier: Høgskolelektor ved Politihøgskolen
– Tidligere speidererfaring?
Vært flokk-, tropps- og gruppeleder i Sætre speidergruppe. Vara i kretsstyret i
Nedre Buskerud krets. Ledertrener og inspirator. Leder av Komité speiding i fire
år. Sittet en periode i representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon (Spf).
Vært på flere internasjonale konferanser, og var prosjektleder for siste NOPOLK.
Aktiv i førerpatruljearbeid i gruppe og krets. Er for tiden troppsassistent i gruppa
og i kontingentstaben til jamboreen i Japan. Også sittet i redaksjonskomiteen til
Gruppelederens verktøyskasse, Speiderboka og nå Lederboka. Svart ja til å sitte i
evalueringsgruppa for Spf.
– Hvorfor er du en god kandidat?
Jeg tror det er viktig med kontinuitet i direktevalgte medlemmer til Spf. Jeg har en bred erfaring med
samarbeid med KM-speiderne på ulike plan både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har en bred erfaring
innen ulike roller i NSF og ser ofte helheten i ulike sammenhenger. Jeg var en av initiativtakerne for
evaluering av Spf etter ti års eksistens og ønsker å være endel av og pådriver for at den bli gjennomført
og diskutert på representantskapsmøtet i kommende periode.
– Hvilke områder mener du er de viktigste for Speidernes fellesorganisasjon å jobbe med i tiden
fremover?
Å få fullført ny speiderlov og gjennomføre Europakonferansen. Videreutvikle Spf til å være et
samarbeidsorgan for flere arrangementer. Jobbe med å promotere speidingen til politikere og media
for å synliggjøre og tydeliggjøre speidingens plass i samfunnet. Jobbe for økt nordisk samarbeid
som styrker speidingen i Norge. Ledertrenerkurs for nordiske ledertrenere har vist nytten av slikt
samarbeid. Har også et ønske om at Spf blir en dynamisk organisasjon som tenker speidingens
utvikling i Norge.
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9

Sak 9:
Åpent forum

Sak 9 • ÅPENT FORUM
9.1 Henstillinger
Delegatenes henstillinger til Speiderstyret for oppfølging i kommende styreperiode. Det stemmes over
hver henstilling for seg.
9.2 Oppfølging av henstillinger til Speiderstyret fra Speidertinget 2012
Orientering fra Speiderstyret om arbeidet som er gjort etter Speidertinget i 2012.
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10

Sak 10:
Orienteringer

Sak 10 • ORIENTERINGER
På Speidertinget vil det bli gitt noen orienteringer fra talerstolen.
10.1 Saker fra Speiderforum 2014
Speiderforum-representantene informerer om sakene fra Speiderforum. Protokollen fra Speiderforum
er vedlagt sakspapirene.
10.2 Saker fra Roverforum 2014
Roverforum-representantene informerer om sakene fra Roverforum. Protokollen fra Roverforum er
vedlagt sakspapirene.
10.3 Status i Norges speiderforbund
Speidersjefen orienterer om status for organisasjonen.
10.4 Orientering om Friluftslivets år 2015
10.5 Orientering om World Scout Jamboree 2015
10.6 Andre orienteringer
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Sakspapirer Speidertinget 2014
Utgitt av Norges speiderforbund
Forsidefoto: Alexander Vestrum
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