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Vedlegg til sak 20/2018/V 

 
 

Mandat for prosjektgruppen (Host Comittee) for Olave Baden-Powell 
Society-samlingen i Norge i 2020 
 
Vedtatt av styret i Speidernes fellesorganisasjon (Spf) 05.09.2018 

 

Innledning om Olave Baden-Powell Society (OB-PS) 
OB-PS ble stiftet i 1984 som en støttegruppe for WAGGGS og arbeidet for jenter og unge kvinner. OB-PS har 
i 2018 over 1400 medlemmer (Supporters) i 59 land. Midlene fra OB-PS utgjør ca 1/12 av budsjettet til 
WAGGGS. Til de årlige samlingene kan Supporters invitere med en-to familiemedlemmer eller venner, som 
dermed også kan få bedre innblikk i hva støtteforeningens arbeid betyr. 
 
Den årlige samlingen arrangeres over en langhelg, med et todagers møte for styret (The Board) før helgen. 
OB-PS’ høye beskytter/Patron, Prinsesse Benedikte, er til stede på styremøtet og samlingen. 
 
I 2020 skal samlingen arrangeres i Norge. Arrangør er Spf, gjennom den oppnevnte prosjektgruppen for ar-
rangementet (Host Commitee (HC)), med støtte fra Spf-sekretariatet. 
 
 

1. Mål for OB-PS-samlingen 
 
WAGGGS sin målsetning med de årlige samlingene er: 
 

1.1. Tilby årlige muligheter for Supporters og The Board å møtes til samtaler om støttegruppens  
(Society) aktiviteter, motta rapporter og informasjon, presentere og anerkjenne nye støttespillere 
og donorer og oppmuntre til økt støtte til WAGGGS gjennom OB-PS. 
 

1.2. For å understreke de internasjonale aspektene ved arbeidet, avholdes samlingene i forskjellige land 
og regioner med WAGGGS sine medlemsorganisasjoner. 
 

1.3. For vertslandet inkluderer målsetningene å: 

• Øke kjennskapet til OB-PS i vertslandet og blant Supporters og deres gjester. 

• Tilby et inspirerende og informativt opphold og samvær. 

• Gi mulighet til å rekruttere nye Supporters. 

• Presentere speideraktiviteter for gjestene, og samtidig gi speiding mer PR og synlighet i 
mediene og lokalsamfunnene som viktige internasjonale aktører for arbeid med barn og 
ungdom. 

• Planlegge og organisere besøk i lokalmiljøet der samlingen holdes, vise kultur, tradisjoner, 
historikk og natur som vil gi gjestene kunnskap og innsikt som de ønsker å oppleve gjennom 
besøket. 

 
1.4. Med å ta på seg rollen som vertskap for OB-PS-samlingen ønsker Spf: 

• Å inspirere og vise fram norsk speiding for internasjonale medlemmer.  
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• Å skape publisitet og PR for dagens speiderarbeid bl.a. gjennom å involvere kjente norske 
personligheter.  

• Å bruke anledningen til å sette fokus på viktige temaer som ungt lederskap. 

• Å benytte anledningen til å rekruttere flere støttespillere norsk speiding.  
 

 

2. Mandat 
 
Spf gir HC mandat til å planlegge, gjennomføre og evaluere OB-PS-samlingen i Norge i juni 2020, etter  
hovedavtalen med WAGGGS. Samlingen bør fortrinnsvis legges til en av de store byene, for på beste måte å 
vise frem norsk speiding og kultur, samt av hensyn til tilgjengelighet for de besøkende.  
 
Spf skal bidra med å engasjere lokale speidergrupper der hvor samlingen skal være, for å kunne vise frem 
norsk speiding. Leder av HC oppnevnes av Spf, HC for øvrig er selvkonstituerende. 
 
Norges speiderforbund har sekretariat for arrangementet. 
Spf gjennom HC oversender rapport på engelsk til OB-PS Manager og Board President senest innen tre  
måneder etter avslutningen av samlingen. 
 

3. Økonomi 
 
Ifølge avtalen med WAGGGS, skal arrangementet være selvfinansierende. Dersom arrangementet går med 
overskudd skal dette utbetales til WAGGGS, mens Spf stiller sikkerhet for et eventuelt underskudd.  
 

• HC skal legge frem et arrangementsbudsjett innen utgangen av 2018, til godkjenning av Spf.  

• HC fører skyggeregnskap mens hovedregnskapet føres av sekretariatet. 

• Endelig regnskap, sammen med evaluering, skal foreligge senest 1. november 2020. 
 

 

4. WAGGGS  
 

• En hovedavtale/Agreement mellom WAGGGS/OB-PS og MO/Spf, signeres av partene. 

• All kontakt med WAGGGS og OB-PS Manager foregår via prosjektgruppens leder (HC Chair). 
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