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16/2016 Speiderbutikken
53/2015 Frivillige medarbeidere på nasjonalt nivå, 50/2015
Strategi - justering av måltall, 7/2016 Programarbeid etter
prosjektslutt, 5/2016 Lederhåndboken, 6/2016 Evaluering av
Gruppelederkonferansen
80/2015 9 måneders regnskapsrapport, 78/2015 Budsjett 2016
Forbund Nordtangen Speiderbutikken

Saksliste (saksnummer i stigende rekkefølge):
SAK 28/2015 (V) SANITÆRANLEGG NORDTANGEN
Momenter fra diskusjonen:
Nordtangen er viktig for oss, og Landsstyret ser behov for oppfølging av Nordtangenkomitéen for å sikre progresjon i saken, og gi støtte til komitéen fra LS i tillegg til den støtte
komitéen kan få fra administrasjonen på driftssiden.
Vedtak:
Etter innspill fra Nordtangen-komitéen utsettes saken til landsstyremøte den 15.-16.04.16.
Anders Østeby følger opp komitéen fra Landsstyrets side i mellomtiden. Enstemmig vedtatt.

SAK 48/2015 (V) HÅNDTERING AV MEDLEMSSAKER
Momenter fra diskusjonen:
Alle rutiner som opplyses om under punktet “rutiner” legges ut på nettsidene. Denne saken
sendes til ressursgruppa for kommentarer. Landsstyret er åpne for å ta opp igjen saken ved
neste styremøte dersom det foreligger kommentarer/forslag til endring av retningslinjer.
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Vedtak:
Landsstyret vedtar dokumentet “Retningslinjer for håndtering av melding om antatt
kritikkverdige forhold i Norges KFUK-KFUM-speidere” med de redaksjonelle endringene som
fremkom i møtet. Enstemmig vedtatt.

SAK 50/2015 (V) STRATEGI – JUSTERING MÅLTALL
Momenter fra diskusjonen:
Landsstyret var veldig fornøyd med de nye måltallene, men ønsker en oppdatering av
Retningslinjene for politiattest.
Vedtak:
Landsstyret vedtar måltall for 2016-2019. Enstemmig vedtatt.

SAK 53/2015 (V) FRIVILLIGE MEDARBEIDERE PÅ NASJONALT NIVÅ
Momenter fra diskusjonen:
Landsstyret er fornøyd med arbeid som har blitt gjort siden forrige møte og med den
høringsrunden som har vært blant enkelte styremedlemmer.
Vedtak:
Landsstyret vedtar dokumentet Frivillige medarbeidere på nasjonalt plan. Enstemmig
vedtatt.

SAK 67/2015 (V) VURDERING AV INTERNASJONALE OG NASJONALE
MEDLEMSSKAP
Momenter fra diskusjonen:
Landsstyret ser at Frivillighet Norge har uutnyttet potensiale som bl.a. nettverksarena som
ikke dekkes av andre medlemskap. LNU-medlemsskap gir indirekte medlemskap i
Frivillighet Norge, men fokus fra LNU er på medlemmer under 26 år. Vår medlemsmasse har
også mange ressurspersoner som ikke omfattes av denne målgruppen, som vi mener er
viktige stemmer inn mot Frivillighet Norge. IKO har vært en viktig relasjon når vi har hatt
bokprosjekter, men disse samarbeidene er ikke avhengig av medlemskap. Det reises
spørsmål om hvilke nåværende ansvar vi har, og om vi bør avvente avslutning av
medlemskap til etter at disse er ferdigstilt. Dette vurderes opp mot medlemskontingent og
hvor mye vi kan få igjen for å avvente enda et år. Tre forslag til vedtak: 1) Utmelding av
Norsk Friluftsliv og IKO, 2) Utmelding av IKO, 3) Utmelding av IKO etter oppfylte
forpliktelser.
Vedtak:
Landsstyret vedtar at Norges KFUK-KFUM-speidere melder seg ut av Kirkelig Pedagogisk
senter (IKO). 6 stemte for vedtaket, 1 stemte blank.

SAK 69/2015 (V) SAMARBEIDSAVTALEN Y’S MEN OG KFUK-KFUM-SPEIDERE
Momenter fra diskusjonen:
Saken ble behandlet som diskusjonssak på forrige styremøte og momenter fra
saksdiskusjonen er nå innarbeidet i avtalen som ble vedtatt av Landsstyret.
Vedtak:
Landsstyret vedtar den reviderte samarbeidsavtalen og generalsekretær sammen med
regionleder underskriver avtalen. Generalsekretær gis fullmakt til å gjennomføre eventuelle
redaksjonelle justeringer i avtaleteksten. Enstemmig vedtatt.
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SAK 76/2015 (V) MØTEPLAN 2016-2017 – NYTT TIDSPUNKT LANDSTING 2017
Vedtak:
Landsstyret opprettholder vedtak om møteplan for 2016 og vedtar ny møteplan for
styreperioden 2017, enstemmig vedtatt:
20.-22.01 Styremøte, Breidablikk, (behandling sakspapirer Landsting)
2.-5.02. Styremøte inkl. studietur London, WAGGGS, Scouts and Guides UK (siste
behandling styrepapirer Landsting)
31.03-02.04. Landsting (sted og vertskap utlyses på nettsider)
19.-21.05 Styreseminar og styremøte for nytt landsstyre

SAK 78/2015 (V) BUDSJETT 2016 FORBUND, NORDTANGEN,
SPEIDERBUTIKKEN
Momenter fra diskusjonen:
Landsstyret fikk innledning fra økonomirådgiver på budsjettprioriteringer for 2016 og
oppdatert budsjett.
Landsstyret stilte oppfølgingsspørsmål om enkeltkontoer og om teknisk justering fra tidligere
og ønsker litt oppfølging på teknisk justering. Man hadde også oppe spørsmål og diskusjon
om midler til frivillig arbeid og internasjonale oppdrag og hvordan disse var ført i budsjettet
for å kunne følge dette bedre opp. Anders Østeby og Sindre Nesse følger opp momentene
vedrærende regnskapsføring og justeringer for vekstmillion.
Vedtak:
Landsstyret vedtar forbundets budsjett for 2016. Landsstyret tar budsjettet for Nordtangen til
orientering. Landsstyret vil foreta en oppklaring av regnskapsføring og justeringer i henhold
til vekstmillionen med referanse til vedtak gjort på Landsting 2013 og 2015. Enstemmig
vedtatt.

SAK 80/2015 (O) 9 MÅNEDERS REGNSKAPSRAPPORT
Momenter fra diskusjonen:
Momenter ble tatt som endel av budsjettsak diskusjonen.
Vedtak:
Landsstyret tar regnskapsrapportene til orientering. Enstemmig vedtatt.

SAK 82/2015 (O) ADMINISTRASJONENS RAPPORT
Vedtak: Landsstyret tar administrasjonens rapport til orientering. Enstemmig vedtatt.

SAK 86/2015 (V) FORNYELSE AV SAMARBEIDSAVTALE GILDENE
Momenter fra diskusjonen:

Saken ble behandlet som diskusjonssak på forrige styremøte og momenter fra
saksdiskusjonen er nå innarbeidet i avtalen som ble vedtatt av Landsstyret.
Vedtak:

Landsstyret vedtar vedlagte avtale og mandat med St. Georgskildene i Norge. Enstemmig
vedtatt.
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SAK 87/2015 (V) RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITÉ
Momenter fra diskusjonen:
Vi tror idéen om at et utgående styremedlem går inn i / står som kontaktperson og rådgiver
for Valgkomitéen minst 6 mnd før Landsting kan skape en bedre overgang enn i dag. Videre
vurderer vi en mulig endring av Org.best. § 5 ift hvem som skal finne kandidater til
Valgkomitéen. Vi kan se på hva valgkomitéen til roverting gjør. Generalsekretær og landssjef
inviterer valgkomitéen på middag.
Både valgkomiteen for LT13 og Roverting-13 skrev innlegg på speiderlederbloggen:
http://speiderlederblogg.no/-/bulletin/show/787833_valgkomit-uke-kommunikasjon-boervaere-et-maal?ref=checkpoint
http://speiderlederblogg.no/-/bulletin/show/787943_valgkomit-arbeid-roverkongress
Valgkomiteen for roverting skrev også et innlegg på kmspeider.no:
http://www.kmspeider.no/no/Kretser_og_grupper/Rover/Siste_nytt/Valgkomiteen+s%C3%B8
ker+DEG%21.d25-SwRHQYi.ips
Vedtak:
Landsstyret vedtar «Retningslinjer for valgkomitéen» skissert i ovenstående dokumentet
justert for følgende endringer;
- Kretser og grupper skal nominere kandidater.
- Landsstyret må være synlige i organisasjonen - hva vi gjør, hva det innebærer,
hvordan vi jobber sammen
- Valgkomitéen bruker medlemsblader, kmspeider.no og relevante sosiale kanaler
- Geografisk representasjon er mindre viktig enn egnethet og kompetanse.
- Landsstyret ønsker å ta opp saken på Landsting 2017, med ønsket utfall en fast
instruks for valgkomité i Norges KFUK-KFUM-speidere
Landsstyret ber administrasjonen utarbeide et forslag til nominasjonsskjema til kretsene til
valgkomitéen. Enstemmig vedtatt.

SAK 1/2016 (V) GODKJENNING INNKALLING OG SAKSLISTE
Momenter fra diskusjonen:
Styreinstruks spesifiserer at styret skal evaluere seg selv i første møte hvert kalenderår.
Vedtak:
Landsstyret godkjenner innkalling og saksliste. Det legges til en sak om styreevaluering som
sak nr. 20/2016 (det foreligger ikke noe saksfremlegg i denne saken). Enstemmig vedtatt.

SAK 2/2016 (V) GODKJENNING AV PROTOKOLL, INKL FREMTIDIG FORMAT
Momenter fra diskusjonen:
Det ble diskutert ulike måter å føre protokoll og hva som skal legges ut på nettsidene.
Landsstyret ser det som best hensikt å skrive korte referat med de viktigeste momenter fra
saksdiskusjonen. For å effektivisere denne prosessen utpekes en representant fra
Landsstyret i hver sak til å skrive momentene fra diskusjonen.
Vedtak:
Landsstyrets møteprotokoll ble godkjent pr epost 22.12.15 og vedtaket bekreftes i denne
protokollen. Landsstyret vedtar å bruke protokoll med kort oppsummering med viktige
momenter i diskusjonen med vedtak i saken. Enstemmig vedtatt.
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SAK 3/2016 (V) REVIDERING AV STYREINSTRUKS
Momenter fra diskusjonen:
Under punktet møtestruktur: Landsstyret ønsker oppnevninger og søknader som ligger ute
som en fast sak til hvert styremøte.
Vedtak:
Landsstyret vedtar vedlagte reviderte styreinstruks med de endringer som fremkom i møtet.
Enstemmig vedtatt.

SAK 4/2016 (V) RUTINER FOR OPPNEVNING
Momenter fra diskusjonen:
Til punkt under frivillighetsavtaler: Kvalitet og egnethet må være et av avtalepunktene i
standardavtale for kursholdere og prosjektledere. Dette innebærer også at man bør holde
utviklingssamtale etter kurs, for å reflektere rundt egen kompetanse. Det er viktig for
Landsstyret at standardavtalene er tilgjengelige på nettsider og lignende, som en del av
forventningsavklaringen for nye kursholdere.
Vedtak:
Landsstyret vedtar dokumentet Rutiner for oppnevning til nasjonale oppdrag. Enstemmig
vedtatt.

SAK 5/2016 (D) LEDERHÅNDBOKEN
Momenter fra diskusjonen:
Landsstyret har diskutert layout på boka; den er for stor til å ”putte i lomma”, men man skal
ha den beredt i bokhylla når den trengs. Styret diskuterte også bl.a. aldersinndeling og
speiderlov. Lederhåndboken må forholde seg til gjeldende vedtak, men f.eks.
aldersinndeling, speiderlov og annet kan endre seg etter at Lederhåndboken har gått i
trykken.
Vedtak:
Landsstyret tar den tenkte strukturen for lederhåndboken til orientering og oversender
eventuelle innspill og forslag til endringer til arbeidsgruppen for vurdering. Landsstyret
ønsker å se og komme med eventuelle innspill til første korrektur. Enstemmig vedtatt.

SAK 6/2016 (D) EVALUERING AV GRUPPELEDERKONFERANSEN
Momenter til diskusjonen:
Deltagere og administrasjonen var fornøyd. Halvparten av deltagerne meldte seg på etter
påmeldingsfristen, og det kan vurderes høyere påmeldingsavgift etter påmeldingsfristen, tak
på antall deltakere eller annet. Positiv til å endre navnet til lederkonferansen for å inkludere
andre ledere i gruppene utenom gruppeledere. Aktuell plass for lederkonferansen 2017 er
Stjørdal.
Vedtak:
Gruppelederkonferansen endrer navn til Lederkonferansen. Formålet med navnendringen er
at arrangementet skal bli en stor, samlende lederkonferanse for alle rovere og voksne som
innehar lederansvar i KFUK-KFUM-speiderne. Lederkonferansen 2017 legges nær området
for Landsleir 2018, og konferansen sees også som en anledning for nettverksbygging og
rekruttering til Ung Innovasjon 2018. Vedtaket forutsetter at Landsstyret innvilger
budsjettrammer for arrangementet i 2017-budsjettet. Landsstyret ber administrasjonen
forberede en sak til aprilmøtet om eierskap, ansvar og roller inn mot større arrangementer
som Kretsforum og Lederkonferansen. Enstemmig vedtatt.
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SAK 7/2016 (O) PROGRAMARBEID ETTER PROSJEKTSLUTT
Momenter til diskusjon:
Landsstyret mener at en ad-hoc gruppe vil miste kontinuiteten i arbeidet med
programarbeidet. Evalueringen av programmet bør oppnevnes av landsstyret med tydelig
mandat. Landsstyret ser det som hensiktsmessig at denne gruppen består av både
medlemmer av Snøuglepatruljen og noen som ikke har vært involvert i arbeidet tidligere.
Oppdatering av patruljeførerkursene er ønsket så fort som mulig, men hva skal det
inkludere? Det er viktig at alle medlemmer skal ha samme kurs, og erfaringene fra kretsene
er viktige å ta med inn videre. Dette inkluderer ildsjelene fra de ulike kretsene. Landsstyret
vil i tiden fremover vurdere muligheten for opprettelse av et fast utvalg med ansvar for
oppfølging av program, patruljeførerkurs o.l.
Vedtak:
Landsstyret takker Snøuglepatruljen for meget bra utført arbeid. Landsstyret tar saken til
orientering og ber administrasjonen starte en oppdatering av kursopplegget for
patruljeførere. Landsstyret ber om en prosjektplan inkludert organisering, milepæler og
involvering til neste styremøte inkludert sonderinger fra kretsene. Enstemmig vedtatt.

SAK 8/2016 (V) SPEIDERLOVEN PÅ SPFs REPRESENTANTSKAPSMØTE
Momenter fra diskusjonen:
Høring på Gruppelederkonferansen ble gjennomført i oktober. Høring på roverkongress
gjennomført denne helgen.
Det er viktig å ha noen felles verdier i det daglige speiderarbeidet, og søker å unngå en
utvanning av Speidernes fellesorganisasjon (Spf) til kun å inneholde internasjonale
medlemskap og arrangementer.
Vedtak:
Landsstyret henstiller styret i Speidernes fellesorganisasjon om å innhente en ekstern
juridisk vurdering av forholdet mellom vedtektene i Speidernes fellesorganisasjon, Norges
speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere, samt verdensforbundenes vurdering av
de ulike alternativene som er fremlagt for representantskapet 2015, som grunnlag for
diskusjonene på representantskapet i april.
Vårt primære mål er fremdeles en felles speiderlov med ulik §1. Enstemmig vedtatt.

SAK 9/2016 (V) OPPNEVNINGER
Momenter fra diskusjonen:
Landsstyret bekreftet oppnevningen til HK LL2018. Status på andre utlysninger: LNU-styret;
ikke kommet noen søknader. Europakonferansen og rekruttering til stab; ok, komitéen jobber
fortsatt med å få flere stabsmedlemmer. Ungdomsdelegater og som valgkoordinator til
Europakonferansen er utlyst. Tolleiv Ree Strand er kontaktperson for Landsleir 2018, og
følger opp videre. Landsstyret står felles ansvarlig for å skaffe navn og motivere folk til å
stille. Oppnevninger gjøres i samarbeid med Hovedkomiteen v/ Landsleirsjef og
viselandsleirsjef.
Vedtak:
Landsstyret oppnevnte pr epost den 05.02.16 følgende kandidater til å sitte i Hovedkomitéen
for Landsleir 2018;
Anne Skoglund, etatsleder forkynnelse
Roger Blindheim, etatsleder administrasjon
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Tor Andreas Moe Slinning, etatsleder program.
Landsstyret arbeider videre med å fremskaffe kandidater til de gjenstående etatene;
intendantur, informasjon og marked, HMS og teknisk. Enstemmig vedtatt.

SAK 10/2016 (V) OVERDRAGELSE AV SPEIDERHYTTE TIL LOMMEDALEN
Momenter fra diskusjonen:
Saken ble behandlet pr epost.
Vedtak:
Landsstyret vedtok pr epost 9.januar overdragelsen av speiderhytte til Lommedalen og
Landsstyret bekrefter vedtaket enstemmig.

SAK 11/2016 (V) KALENDERSALG SOLA KFUK-KFUM-SPEIDERE
Momenter fra diskusjonen:
Landsstyret sender innspill fra diskusjonen videre til administrasjonen, og ønsker blant annet
på sikt å skaffe bedre betalingsløsninger, slik at folk ikke trenger å ha kontanter i hus for å
kjøpe kalenderne. Svarbrev sendes Sola KFUK-KFUM-speidere.
Vedtak:
Landsstyret takker for henvendelse om kalendersalget fra Sola KFUK-KFUM-speidere.
Landsstyret ønsker per dags dato ikke å legge om kalendersalget. Dette fordi dagens
kalendersalg gir betydelige inntekster til forbundet, den produseres på en svært
kostnadseffektiv måte, er et viktig profileringsprodukt, og det vil utgjøre for stor risiko å endre
den godt innarbeidede tradisjonen organisasjonen har for kalendersalg. Enstemmig vedtatt.

SAK 12/2016 (D) GENERALSEKRETÆRS RESSURSGRUPPER
Momenter fra diskusjonen:
I revidert mandat for ressursgruppen mot grenseoverskridende adferd og overgrep ber
landsstyret om en formulering på at begge kjønn skal være representert. Landsstyret ønsker
å være trygge på hva som gjelder, og at ressursgruppen har en opplæring av landsstyret på
styreseminaret etter at et nytt landsstyre er valgt.
Ressursgruppe for sikkerhet legges ned og erstattes av et nettverk av fag- og
ressurspersoner som kan bidra med sin kompetanse i forbundet. Mandat til
koordineringsgruppen skal inneholde: forventninger til tilstedeværelse på større kurs,
samlinger og leirer.
Vedtak:
Mandatet for generalsekretærs ressursgruppe mot grenseoverskridende adferd og overgrep
oppdateres slik at det samsvarer med Retningslinjer for håndtering av medlemssaker og
etter de innspill som fremkom i møtet. Revidert mandatet legges frem for vedtak på neste
landsstyremøte. Generalsekretærs ressursgruppe for sikkerhet erstattes med en
koordineringsgruppe som skal etablere og utvikle et nettverk av fag- og ressurspersoner
med kompetanse innen sikkerhet og speiding. Arbeidet må ses i sammenheng med Spf sitt
pågående sikkerhetsarbeid. Mandat til koordineringsgruppen legges frem for vedtak på
neste landsstyremøte. Enstemmig vedtatt.

SAK 13/2016 (D) REVIDERING AV VEDTEKTER KFUK-KFUM INTERNASJONAL
Momenter fra diskusjonen:
Landsstyret diskuterte forslag til reviderte vedtekter i fellesmøte med FS fredag 12.02.16, og
er meget fornøyde med det positive sporet dette samarbeidet nå er kommet inn i.
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Vedtak:
Landsstyret anbefaler det vedlagte forslaget til endringer av vedtekter for KFUK-KFUM
Internasjonalt og saken legges frem for endelig vedtak i neste styremøte i KM Internasjonalt
den 9. mars 2016. Enstemmig vedtatt.

SAK 14/2016 (D) REVIDERING AV MANDAT KFUK-UTVALGET
Momenter fra diskusjonen:
Landsstyret gleder seg over at K-arbeidet kommer i gang igjen og det engasjementet som
ligger her. Vi ønsker at KFUK-utvalget tar opp kontakten med Engang-Alltid for å knytte dette
arbeidet tettere til det daglige speiderarbeidet. Vi ønsker å beholde struktur som et felles
utvalg. Mandatet bør spisses til å handle om det KFUK-utvalget kan gjøre som andre ikke
kan. Punkt 4 vurderes som prematurt, da dette vil være en del av arbeidet med nytt mandat
for utvalget. FS har vedtatt punktene 1-3 fra felles forslag til vedtak, med presisering av at
det i pkt. 2 er snakk om Fagutvalgene i Norges KFUK-KFUM (lederne sitter i et felles
overordnet programutvalg, der også de har ønske om å involvere KFUK-utvalget).
Formuleringen i pkt. 2 justeres for å reflektere dette.
Vedtak:
Landsstyret for Norges KFUK-KFUM Speidere vedtar følgende:
1.
KFUK-utvalget reetableres som et felles rådgivende organ for Norges KFUK-KFUM
og Norges KFUK-KFUM-speiderne når det gjelder arbeidet med å virkeliggjøre YWCA mål
og strategier i norsk kontekst. Utvalget skal bestå av kun jenter/kvinner, og ha
representanter fra hver av organisasjonene.
2.
Landsstyret vil tydeliggjøre ansvar i fagutvalg og tilsvarende i Norges KFUK-KFUM
og Norges KFUK-KFUM-speidere for å ivareta de mange ulike kjønnsrelaterte aspekter og
tema tilknyttet organisasjonens virksomhet og profil.
3.
Landsstyret ber administrasjonen samarbeide med Norges KFUK-KFUM om å
utarbeide forslag til nytt mandat for KFUK-utvalget innen utgangen av mars 2016. Forslaget
må godkjennes av organisasjonenes styrer. Enstemmig vedtatt

SAK 15/2016 (D) KFUK-KFUM GLOBALS ORGANISASJONSSTRUKTUR
Momenter fra diskusjonen:
Hva er “Vår globale ambisjon og vårt potensiale”? Hva vil vi med vårt samfunnsengasjement
og samfunnsansvar? Hva slags organisasjonsstrukturer legger best til rette for å få til det vi
vil? Hvordan er KFUK-KFUM Global rigget til å møte dette? Disse spørsmålene var oppe på
landsstyrets møte med forbundsstyret fredag 12.02.16 hvor forbundsstyret tydelig uttrykte
hvor viktig det er at vi står sammen i arbeidet i KFUK-KFUM Global. Og at ulikhetene i
ønskede profiler på kampanjer (beslutningspåvirkning eller bistand) er det mulig å finne
praktiske løsninger på.
Vedtak:
Landsstyret takker også i denne saken forbundsstyret for en god diskusjon fredag 12.02.16.
Landsstyret ønsker å se på hvilke justeringer som kan løse utfordringene som er identifisert i
samarbeidet. Dette forutsetter endringer som fører til mer reell likebehandling av KFUKKFUM Globals eiere. Våre ulike behov for kampanjer må løses praktisk slik at eiernes
respektive behov for kampanjer innen beslutningspåvirkning og bistand ut i fra gjeldende
strategier blir møtt i de enkelte sakene. En ytterligere utredning av saken med forslag til
vedtak om videre veivalg utarbeides i kontaktmøter med Norges KFUK-KFUM, med
utgangspunkt i de innspill som er kommet i møtet. Enstemmig vedtatt.
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SAK 16/2016 (O) ORIENTERING FRA SPEIDERBUTIKKEN
Momenter fra diskusjonen:
Landsstyret fikk innledning fra styreleder i Speiderbutikken som inneholdt momenter om
driften nå, problemstillinger man står overfor og hvor man vil i fremtiden. Ny daglig leder
ansatt fra 01.01.16 med overlappingsperiode frem til 01.02.16.
Man går nå over til ren nettbutikkdrift med fokus på det som er Speiderbutikkens
primærvarer; skjorter, skjerf og merker.
Man tar sikte på å på kort sikt selge ut mye av varelageret for så å ha et mindre varelager og
heller ha ”on-demand”-bestillinger når enkeltgrupper trenger det.
Butikken har et mål om å nå være mer synlig, dette være seg i sosiale medier, i Speiderblad
og Gruppepost, og på hjemmesider/nettbutikk.
Vedtak:
Landsstyret tar orienteringen fra Speiderbutikkens styreleder til orientering. Enstemmig
vedtatt

SAK 17/2016 (O) ADMINISTRASJONENS RAPPORT
Momenter fra diskusjonen:
Generalsekretær orienterte om administrasjonens arbeid. Perioden har vært preget av høy
aktivitet med implementering av “the big four”; Hypersys, nettsider, program og ledertrening.
Vedtak:
Landsstyret tar administrasjonens rapport til orientering. Enstemmig vedtatt.

SAK 18/2016 (O) ORIENTERINGER FRA LS-MEDLEMMER
Momenter fra diskusjonen:
Landsstyre-medlemmer orienterte om ulike aktiviteter i perioden.
Vedtak:
Landsstyret tar orienteringene fra Landsstyre-medlemmene til orientering. Enstemmig
vedtatt.

SAK 19/2016 (O) ORIENTERING FRA KFUK-KFUM GLOBAL
Momenter fra diskusjonen:
Orientering er tatt under behandlingen av sak 15/2016.
Vedtak:
Landsstyret tar orienteringen om KFUK-KFUM Global til orientering. Enstemmig vedtatt.

SAK 20/2016 STYREEVALUERING
Momenter fra diskusjonen:
Her har vi som enkeltmedlemmer lagt inn våre individuelle innspill i løpet av diskusjonen i
møtet.
Vedtak:
Landsstyrets evaluering er et arbeidsdokument med innspill fra styremedlemmene.
Landsstyret ønsker å jobbe videre med selvevaluering fremover, for å ha et godt grunnlag
for styrearbeidet i siste halvdel av valgperioden, og med det formål å gi valgkomiteen et godt
grunnlag for deres arbeid frem mot Landsting 2017. Enstemmig vedtatt.
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