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1. Forord  
Speidernes fellesorganisasjon (Spf) er den nasjonale paraplyorganisasjonen for speiderarbeid i Norge. I 

2017 bestod Spf av KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund. Gjennom Spf kan speiderbevegelsen i 

Norge gi uttrykk for enhet, både nasjonalt og internasjonalt.  

 

2017 var et travelt Spf-år med verdenskonferanse for WOSM i Aserbajdsjan i august og verdenskonferanse 

for WAGGGS i India i september. I september var Norge også vertskap for Nordisk samarbeidskomites (NSK) 

årlige møte. Her ble det også holdt et møte mellom IC’ene og sekretariatet i NSK for overlevering av 

kunnskap før Norge overtar sekretariatet for det nordiske samarbeidet i 2019. Norge var også vertskap for 

nordisk generalsekretærmøte i november. Fra Norge dro det 29 deltakere på World Rover Moot på Island. 

Vi har sendt 7 deltakere fra begge forbund på The Academy og 3 deltakere på Young Spokesperson-

arrangementet på Island. 

 

I Norge ble tenkedagen markert med temaet «Grow» og speidersjef og landssjef kom med felles 

tenkedagshilsen. St. Georgsdagen ble også markert med felles St.Georgsdagshilsen fra speidersjef og 

landssjef, og med oppfordring til å holde markeringer over hele landet. NM i speiding i Elverum i Hedmark 

ble et svært vellykket arrangement, som fikk god synlighet i norske medier.  

JOTA-JOTI gikk av stabelen med 28 registrerte JOTA-stasjoner og 32 registrerte JOTI-stasjoner.  

 

Speiderpolitisk er vi veldig stolt av å stadig ha Eline Marie Grøholt i Europastyret til WAGGGS. Dette gir oss 

en nærhet til det som foregår i organisasjonen vi ikke ville hatt ellers. 

 

Den mest omfattende saken Spf jobbet med i 2017 var høring i organisasjonene om ny struktur for Spf, og 

representantskapsmøtets behandling av saken om nye vedtekter for Sfp. Oppfølgingen av 

representantskapets vedtak, og arbeidet med utkast til samarbeidsavtale for Spf har vært viktige saker. Det 

viktigste gjennom denne prosessen har vært å fokusere på å forenkle strukturen og sørge for bedre 

beslutningsprosesser, samtidig som vi har vedtekter og en struktur som gjør det lettere å samarbeide om 

det vi har lyst til å få til sammen.  

 

Vi er takknemlige for all innsats og engasjement så mange legger ned til det beste for speiderbevegelsen i 

Norge!  

 

 

Oslo, 03.05.2018 

 

 

 

May-Britt Roald  

Leder i Speidernes fellesorganisasjon 2016-2017 
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2. Årsmelding 2017 
Speidernes fellesorganisasjon (Spf) er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund og består 

av Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges speiderforbund. 

 

Sammenslutningen skal utvikle og styrke speiderarbeidet i Norge slik at flest mulig barn og unge opplever 

utvikling i et arbeid basert på den internasjonale speiderbevegelsens mål, prinsipper og metode, slik de er 

beskrevet i lover for WAGGGS og WOSM. 

 

2.1 Representantskapsmøtet 2017 

Representantskapsmøtet ble avholdt 10.-11. juni 2017, på Park inn Oslo Airport Gardermoen hotell. 

Her ble følgende saker behandlet: konstituering, årsmelding for 2016, evaluering av Spf, forslag til nye 

vedtekter, arbeidsplaner for 2017 og 2018, orientering om saker til verdenskonferansene til WAGGGS og 

WOSM. 

2.2 Styret 

Ledelsen av Spf går på omgang mellom medlemsforbundene i intervaller på to år. Norges speiderforbund 

ledet sekretariatet frem til 31.12.2017. Sekretariatet og styreleder følger hverandre.  

 

Styret har i 2017 bestått av:  

 

Fra Norges speiderforbund: 

May-Britt Roald, speidersjef /styreleder 

Andy Hyde, speiderstyremedlem 

Christina Eide, speiderstyremedlem 

 

Fra Norges KFUK-KFUM-speidere: 

Gunvor Meling, landssjef 

Sindre Nesse, viselandssjef 

Martin Grønfjell, landsstyremedlem 

 

IC-er:  

IC-WOSM: Sindre Nesse. (KM-speiderne) avløst av Mats Brunsvik (NSF)  

IC-WAGGGS: Tone Ødegaard (NSF)  

IC- WOSM Deputy; Mats Brunsvik (NSF) avløst av Martin Grønfjell (KM-speiderne)  

IC-WAGGGS Deputy: Anne-Line Evenstad Dahlen 

 

Sekretariatets leder: Generalsekretær Jens Morsø (NSF). Generalsekretær Knut Harald Ulland fra april 

(NSF). Styret har hatt fire møter i 2017: 08.02., 04.05., 06.09., 08.11.  
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De viktigste sakene har vært:  

• Fremdriftsplan, budsjett og orientering om fremdriften til den norske kontingenten til World Scout 

Jamboree i 2019. 

• Godkjenning av mandat og reglement for NM i speiding.  

• Oppnevning og mandat for Explorer Belt. 

• Forberedelser til overtakelse av sekretariatet for Nordisk samarbeidskomité. Fokus på organisering 

og utlysning. 

• Høringer i organisasjonene om forslag til ny struktur for Spf. 

• Forberedelser av saker og gjennomføring av representantskapsmøtet for Spf 10.-11. juni. De viktigste 

sakene var årsmelding 2016, evaluering og vedtak av nye vedtekter for Spf, arbeidsplaner for 2017 og 

2018 og orientering om saker til verdenskonferansene for WAGGGS og WOSM. 

•  Oppfølging av representantskapsmøte, utkast til samarbeidsavtale, vurdering av vedtekter mv. 

• Forberedelse og organisering av NSK-samling høsten 3.-5. november. 

• Norge påtok seg arrangørrollen for OB-PS i 2020, og det ble opprettet en prosjektgruppe for 

arrangementet (OB-PS – Olave Baden Powell Society).  

• Evaluering av NM i speiding 2017, og reviderte mandater for 2018 og 2019. 

• Rapporter fra verdenskonferansene for WAGGGS og WOSM. 

• Evaluering av IC-rollen. Innspill til fremtidig revidering av IC-mandat. 

 

Forberedelser til styremøter 

I forslag til nye vedtekter er sjefsmøtet fjernet, og det har heller ikke vært gjennomført de seneste år. 

Forberedelser til styremøtene, oppfølging og avklaringer gjøres gjennom sekretariatet for Spf og i 

samarbeid mellom organisasjonene og etter behov.  

 

2.3. Direktevalgte representanter og øvrige styremedlemmer i forbundene 

I perioden har følgende vært direktevalgte representanter: 

 

Fra Norges speiderforbund: 

Håvard Laache Otto 

Ingeborg Korme 

Håvard Djupvik 

Knut Slettebak 

 

Fra Norges KFUK-KFUM-speidere:  

Karen Marie Engeseth 

Bjarne Lohmann Madsen 

Vemund Ovesen 

Inger Christine Roth Jacobsen 
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Øvrige styremedlemmer i speiderforbundenes styrer (i tillegg til medlemmene i Spf-styret):  

 

Norges speiderforbund: 

May-Brit Roald 

Karl-Erik Onstad  

Andy Hyde 

Christina Eide 

Mats Brunsvik 

Steinar Klokk  

Tone Ødegaard 

 

Norges KFUK-KFUM-speidere: 

Gunvor Meling 

Sindre Nesse 

Anne-Line Evenstad Dahlen 

Anders Reggestad 

Veronica Nysted Montgomery 

Erlend Arnøy 

Martin Grønfjell 

Maren Pernilla Indreeide Øvregaard 

Marta Nagel-Alne 

 

2.4 Spf sine representanter i ulike sentrale verv 

I perioden har følgende personer representert Spf i ulike verv: 

• Stian Seland, styret i LNU 

• Gøril Huse (nesteleder) og Jørgen Moland i styret til Norsk friluftsliv.  

• Eirik Ulltang Birkeland, Tailored support team Europa. 

• Tone Ødegaard, arbeidsgruppe External relations i WAGGGS. 

 

 

3. Oppfølging av arbeidsplanen 
Arbeidsplanen ble vedtatt av Representantskapsmøtet i juni 2017. Hovedpunktene under er direkte 

gjengivelse av arbeidsplanen for 2017 og de aller fleste punktene er blitt gjennomført. De viktigste sakene 

det har vært arbeidet med i perioden er beskrevet under punkt 2.2. Av saker som kun delvis er påbegynt er 

implementering av tiltak som følger av organisasjonsevalueringen, samt arbeidet med å få til 100% dekning 

av ledere med gyldig politiattest. Det har vært gjennomført politisk påvirkningsarbeid i gjennom våre 

samarbeidsorganisasjoner Norsk Friluftsliv, Frivillighet Norge og LNU.  

3.1. Organisasjon 

• Ha fokus på nasjonale arrangementer det er naturlig å gjennomføre som fellesarrangementer, 

og arrangementer i regi av medlemsforbundene som det er naturlig å invitere deltagere fra det andre 

forbundet til. 
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• Implementere eventuelle tiltak i forhold til organisasjonsevalueringen. 

 
3.2. Nasjonalt arbeid 

• Markere Tenkedagen og St. Georgsdagen med felles hilsener til speidere i Norge. 

• Arrangere NM i speiding 2017 for hele speider-Norge på Elverum. 

• Ha fokus på politiattest med mål om 100 % dekning av ledere med gyldig politiattest i 

  begge forbund. 

• Arbeide for at speiderne er representert i styrene for strategiske samarbeidspartnere 

som Norsk Friluftsliv, Frivillighet Norge og Landsrådet for Norges barne- og 

ungdomsorganisasjoner. 

 

3.3. Internasjonalt arbeid 

• Følge opp prosjektgruppen til Explorer Belt 2018.  

• Følge opp kontingentledelsen til World Scout Moot på Island 25. juli - 2. august 2017. 

• Følge opp kontingentledelse til WSJ 2019.  

• Ha fokus på å styrke det nordiske samarbeidet gjennom Nordisk samarbeidskomité (NSK) og 

Nordisk speiderkonferanse. Norge overtar sekretariatet fra Danmark i 2019, og det må 

nedsettes en arbeidsgruppe som skal forberede det norske sekretariatet fra 2018. 

• Arbeide aktivt for å utrede muligheter for å arrangere felles nordisk speiderleir.  

• Delta på WOSMs ungdomsforum og verdenskonferansen 7.-18. august 2017 i Aserbajdsjan.  

• Delta på WAGGGS’ verdenskonferanse 2017 i India.  

•  Vurdere muligheten for å tilby Norge som vertskapsland for et OB-PS treff i 2020 eller 2021. 
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