Mandat for Hederstegnutvalget
Vedtatt av landsstyret 9.6.2018
1. Bakgrunn
KFUK-KFUM-speiderne har fire hederstegn regulert i Grunnreglene § 15. Hederstegn for 10 og 25 år
som leder, samt hederstegnene Sølvkompasset for fortjenestefull innsats, og Gullkompasset for
særlig fortjenestefull innsats. Jamfør Organisasjonsbestemmelsenes § 15.5 fastsetter landsstyret
nærmere retningslinjer om kriterier, merke og utdelingsprosedyrer.
2. Formål
Til å forvalte denne ordningen er det oppnevnt et hederstegnutvalg som behandler innkomne
søknader for tildeling av Gullkompasset og Sølvkompasset og for å være et høringsorgan før
revidering/opprettelse av hederstegn. Målet er at ledere og andre som har gjort en stor og
betydningsfull innsats for organisasjonen skal bli satt pris på og få et synlig bevis på organisasjonens
takknemlighet.
3. Oppnevning
Hederstegnutvalget består av fire personer som oppnevnes av landsstyret for to år av gangen.
Utvalget konstituerer seg selv med leder. Det skal tilstrebes lik representasjon av begge kjønn. En
ansatt utnevnt av generalsekretæren brukes som ressursperson inn i utvalget.
4. Organisering
Landsstyret er oppdragsgiver og hederstegnutvalget rapporterer til landsstyre. Hederstegnutvalget
møtes minst to ganger per år, i etterkant av søknadsfristene 23. april og 11. oktober, og ellers
dersom det er et særskilt behov. Utvalget kan søke landsstyret om økonomisk ramme for sitt arbeid
og setter opp eget budsjett.
For prinsipielle avklaringer eller i saker med særskilt behov kan generalsekretær og kontaktperson i
landsstyret bistå utvalget i deres arbeid og ved vurdering av søknader.
5. Ansvar, oppgaver og myndighet
• Utvalgets arbeid er å behandle innkomne søknader for tildeling av Gullkompasset og
Sølvkompasset samt være et høringsorgan før revidering/opprettelse av hederstegn.
• Utvalget skal informere organisasjonen om sitt arbeid, og oppfordre kretser til å nominere
kandidater og søke om hederstegn for ledere og andre i sin krets.
• Utvalget skal utarbeide og evt. justere forbundets rutiner for tildelingsseremoni.
Milepæler:
• Søknadene behandles minimum to ganger per år, i etterkant av fristene 23. april og 11.
oktober.
• Tildelinger av hederstegn søkes å gjøres så raskt som mulig etter vedtak er gjort, og
fortrinnsvis på et krets- eller forbundsarrangement.
6. Ansvarsfordeling
Hederstegnutvalgets oppgave er å behandle innkomne søknader til hederstegn til sølvkompasset og
gullkompasset.
Landsstyrets oppgave er vedta endringer i mandat og retningslinjer, gjøre oppnevninger og behandle
saker fremmet av hederstegnutvalget. Et medlem av landsstyret oppnevnes som kontaktperson
mellom hederstegnutvalget og landsstyret. Landsstyret har et spesielt ansvar for å søke om tildeling
av hederstegn til personer som gjør en spesiell innsats i forbundets regi (kursledere, leirsjefer, etc.)

Administrasjonens oppgave er å bidra med bakgrunnsinformasjon og fakta om de som søkes for,
dokumentere og arkivere begrunnelser, og ellers bistå utvalget i deres arbeid. Administrasjonen skal
også utarbeide rutiner for arkivering av navn, og begrunnelse for tildeling. I dette inngår totaloversikt
over alle som har fått tildelt hederstegn.
7. Kontaktperson
Skulle det oppstå tvil om noen av punktene i avtalen, eller om andre forhold vedrørende oppdragets
mål og rammer, hederstegnutvalgets arbeidsform eller annet, skal kontaktpersonen i
administrasjonen kontaktes for raskest mulig avklaring.

