
 
 

Landsstyrets studietur 12.-15. april 2018    Protokoll 

Protokoll fra landsstyrets studietur 12.-15. april 2018  
 
 
Sted:     Brussel, Belgia og Holten/Amsterdam, Nederland. 

 
Deltakere:  
Gunvor Meling   Landssjef og møteleder 
Sindre Nesse   Viselandssjef 
Martin Grønfjell  Styremedlem  
Marta Nagel-Alne  Styremedlem  
Anders Reggestad  Styremedlem  
Anne-Line Evenstad Dahlen  Styremedlem  
Maren Pernille    Rovernemdsleder   
 
Ikke til stede: 
Veronica Montgomery  Styremedlem  
Erlend Arnøy   Styremedlem  
 

Referent:  
Svein Olav Ekvik   Generalsekretær 
 
Møter:  
Møter med WAGGGS, WOSM, YMCA, European Youth Forum og Scouts en Gidsen 
Vlaanderen fredag i Brussel. 
Deltakelse på samling for speidertalenter i Holten, Nederland lørdag.  
 
 

Saksliste:  
 
Sak 12/2018 (V) Mandat for evaluering av speiderprogrammet og oppnevning av 

arbeidsgruppe 
 

Momenter fra diskusjonen:  

- Oppnevningsperioden bør kunne forlenges utover desember og fram mot landsting, dersom 

det er behov. Dette er avhengig av hva som kommer frem i rapporten som 

evalueringsgruppen skal legges frem i november.  

- Evalueringsgruppen kan søke landsstyret om økonomisk ramme for gjennomføring av 

prosjektet og setter opp eget budsjett. 

- Landsstyret drøftet aktuelle navn til siste posisjon til evalueringsgruppen og oversender 

forslagene til administrasjonen.  

 

Vedtak: Landsstyret vedtar mandat for evaluering av speiderprogrammet, med de endringer som 

kom frem i diskusjonen (vedlagt). Knut-Gunnar Skille, Inger Skjold Bratli og Lillian Frette Litlehamar 

oppnevnes som medlemmer av evalueringsgruppen. Fjerde medlem av gruppen oppnevnes så raskt 

det lar seg gjøre.  
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Sak 13/2018 (D)  Landsstyrets oppgaver på Futura 

 
Momenter fra diskusjonen:  

- Landsstyret gikk igjennom program, oppgaver og arbeidsfordeling for landsstyret på 

landsleiren. Oppdatert oversikt sendes landsstyrets medlemmer.  

 
Vedtak: Landsstyret gikk igjennom programmet, oppgaver og ansvarsfordeling for landsstyret på 

landsleiren. 

 
 

Sak 14/2018 (V) Rutiner for varsling og beredskapssaker i KFUK-KFUM-speiderne 

 

Henvendelse fra KFUK-utvalget om rutiner, synlighet og opplæring ifbm seksuell trakassering, samt 

årsrapport fra KFUK-utvalget ble drøftet på landsstyrets møte 9.-11. februar 2018. På studieturen 

12.-15. april diskuterte landsstyret hvilke rutiner og retningslinjer vi har, hva slags opplæring vi har 

gjennom ledertrening og kurs, samt drøftet hvordan disse kan forbedres og gi enda bedre støtte ved 

aktuelle hendelser. 

 

Momenter fra diskusjonen:  

- Det er et viktig å kontinuerlig arbeide med å styrke fokuset på trygge møteplasser i kurs og 

ledertrening, på arrangementer, og å søke forbedring i organisasjonens informasjon, 

veiledninger, retningslinjer og håndtering av saker. Landsstyret ser behovet for en ny 

gjennomgang av rutiner og retningslinjer for å sørge for oppdatert informasjon og 

gjenkjennelig språk som er lett å sette seg inn i, og som tydeliggjør varslerens perspektiv. Det 

er også ønskelig å se om det er måter å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig. 

- Landsstyret ønsker en prosess fram mot landsstyremøtet i september med gjennomgang og 

revisjon av rutiner og retningslinjer basert på momentene som kom fram i drøftingen, og i 

samtaler med samarbeidsorganisasjoner og andre aktuelle bidragsytere. Generalsekretærs 

ressursgruppe mot grenseoverskridende atferd skal være med i arbeidet.   

- Konkrete endringer til eksisterende rutiner oversendes generalsekretær for oppfølging i 

revideringsprosessen. 

- Svar til KFUK-utvalget utarbeides med oversikt over eksisterende rutiner og arbeid på 

området, samt utfyllende kommentarer til disse der elementer i deres opprinnelige 

henvendelse kan tydeliggjøres, eller skal revideres. 

 

Vedtak:  

1. Landsstyret takker KFUK-utvalget for initiativet til en viktig diskusjon i organisasjonen.  

2. Svar sendes til KFUK-utvalget med redegjørelse for hvilke rutiner, opplæring og synlighet 

KFUK-KFUM-speiderne har for beredskapssaker.   

3. Landsstyret ser behovet for revidering og oppdateringer i rutiner og retningslinjer basert på 

de innspill som kom frem i diskusjonen. Reviderte rutiner og retningslinjer behandles som 

sak på landsstyremøtet i september.  

4. Landsstyret ber om at administrasjonen følger opp de innspillene som fremkom av 

diskusjonen slik at de blir hensyntatt i beredskapsarbeidet på landsleiren og andre nasjonale 

kurs frem til reviderte rutiner og retningslinjer er vedtatt.  
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Sak 15/2018 (V)  Dispensasjon fra Grunnreglene 8.1.  

 

Momenter fra diskusjonen: Agder KFUK-KFUM-speidere har søkt landsstyret om dispensasjon fra 

Grunnreglenes § 8.1, da kretsen stod uten kandidater til kretsleder på kretsting. Tidligere kretsleder 

sa seg villig til å stille som kretsleder frem til 2019, selv om han har sittet i tre perioder.  

 

Vedtak: Landsstyret innvilger Agder KFUK-KFUM-speideres søknad om dispensasjon fra 

Grunnreglene § 8.1.  

 

 


