Speidernes fellesorganisasjon
Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 4

Telefon: 22 99 15 50 / E-post: post@kmspeider.no

Vedlegg til sak 4/18/V

Vedtekter for Speidernes fellesorganisasjon (Spf)
1. gangs vedtatte vedtekter for Spf, 10. juni 2018.

§ 1 Navn og formål
Speidernes fellesorganisasjon (Spf) (engelsk: Guides and Scouts of Norway) er en sammenslutning
av selvstendige speiderforbund i Norge.
Spf er medlem i verdensforbundene The World Organization of The Scout Movement (WOSM) og
The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).
Spf skal:
- Bidra til å utvikle og styrke speiderarbeidet i Norge.
- Tilby internasjonale opplevelser til forbundenes medlemmer.
- Være en aktiv bidragsyter til utvikling av speiding internasjonalt.
- Være en møteplass for speiderbevegelsen i Norge.
Speiderlov, speiderløfte og valgspråk fastsettes av det enkelte forbund selv, og må godkjennes av
WAGGGS og WOSM.

§ 2 Medlemskap
Medlemsforbundene må:
- tilfredsstille de krav til et speiderforbund som stilles av WAGGGS og WOSM.
- godkjenne Spfs vedtekter.
Ved opptagelse av nye medlemsforbund fastsettes krav til størrelse og geografisk utbredelse av
årsmøtet i Spf.
Ved opptak av nye medlemsforbund skal vedtektene reforhandles.
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§ 3 Samarbeid
Øvrig samarbeid mellom medlemsforbundene kan nedfelles i separate avtaler.

§ 4 Årsmøtet
4.1 Årsmøtets sammensetning
Årsmøtet er Spfs øverste organ.
Årsmøtet består av de valgte styrer i de tilsluttede forbund. Til årsmøtet inviteres også, med taleog forslagsrett:
- Styret i Spf.
- Generalsekretær i medlemsforbundene.
- International Commissioners (IC) for begge verdensforbund fra medlemsforbundene.
4.2 Innkalling
Årsmøtet innkalles av styret med minst fire (4) ukers varsel. Saksliste og sakspapirer sendes
medlemmene minst to (2) uker før møtet.
4.3 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal behandle:
- Årsmelding.
- Arbeidsplan.
- Endring av vedtekter.
- Søknader om opptak av nye medlemsforbund.
- Saker foreslått av medlemsforbundene.
4.4 Medlemsforbundene har fem (5) stemmer hver på årsmøtet.
4.5 Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall.
4.6 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom styret eller et medlemsforbund krever det.
Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst fire (4) ukers varsel.
4.7 Årsmøtet kan bare behandle saker som oppført på dagsorden.
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§ 5 Styret
5.1 Styrets sammensetning
Hvert medlemsforbund oppnevner tre (3) medlemmer, samt varamedlemmer til styret, etter
bestemmelser i eget forbund. Oppnevningsperioden er to (2) år. Ingen kan tjenestegjøre i styret
lengre enn seks år sammenhengende. Styret konstituerer seg årlig, med leder, nestleder og
styremedlemmer. Ved forfall kan medlemsforbundene kalle inn vararepresentanter.
Generalsekretærer i medlemsforbundene og International Commisioners (IC) til
verdensforbundene har møte-, tale- og forslagsrett i styrets møter.
5.2 Styrets oppgaver
Styret skal:
- Forberede årsmøtet.
- Iverksette og følge opp saker vedtatt av årsmøtet og styret.
- Oppnevne delegasjoner og fastsette prioriteringer inn mot beslutningsstrukturene i
verdensforbundene.
- Organisere deltakelse på internasjonale arrangementer i regi av verdensforbundene for
norske speidere.
- Oppnevne IC til hvert av de to verdensforbundene i samråd med medlemsforbundene.
5.3 Regler for avstemming i styret
Hvert styremedlem har én stemme. For å være beslutningsdyktig må minst 2/3 av medlemmene
være tilstede.
Vedtak gjøres med alminnelig flertall, hvis annet ikke er fastsatt.

§ 6 Administrasjon
Sekretariatsfunksjon rulleres mellom medlemsforbundene etter nærmere avtale.
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§ 7 Økonomi
Spf har ikke egen økonomi. Driftskostnader knyttet til Spf deles likt mellom medlemsforbundene.
Det enkelte forbund betaler for deltakelsen til sine representanter til årsmøtet, møter i styret,
komiteer/arbeidsgrupper, og for sine IC-er.
Arrangementer i regi av Spf skal som hovedregel være selvbærende. Styret skal vurdere risiko i
arrangementer. Ved høy risiko skal det iverksettes nødvendige tiltak for å redusere risikoen til et
akseptabelt nivå, som godkjennes av styrene til medlemsforbundene. Sikkerhetsmargin og
disponering av overskudd/underskudd skal være regulert i retningslinjer gitt av styret i Spf.
Medlemsforbundene betaler en kontingent til dekning av de internasjonale medlemskapene.
Medlemsforbundenes siste registrerte medlemstall for alle betalende medlemmer, slik de
rapporteres til myndighetene, legges til grunn for beregning av beløpene som skal betales til
WAGGGS og WOSM.

§ 8 Uttredelse og oppløsning
8.1 Et medlemsforbund som vil gå ut av Spf, tar ikke med rettigheter som er i Spf. Økonomiske
forpliktelser betales ut det kalenderår uttredelse finner sted.
8.2 Spf kan oppløses hvis medlemsforbundene er enige. Dette krever behandling og vedtak med
2/3 flertall på årsmøtet.
Verdier som er igjen etter avsluttende oppgjør, deles likt mellom medlemsforbundene.
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