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Mandat for evaluering av NM i speiding 
 

Oppdragsgiver: Speidernes fellesorganisasjon (Spf) 

Prosjektgruppe:  Består av frivillige og ansatte i Norges speiderforbund (NSF) og  

KFUK-KFUM-speiderne (KM-speiderne). 

Mandatets varighet:  1. januar – september 2019 (første Spf-styremøte på høsten).  

 

Mål for evalueringen  

Formålet med evaluering av NM i speiding er å ta for seg arrangementet som en helhet, og se på sammen-

hengen mellom formålet med NM i speiding, organiseringen, reglementet, tradisjoner og praksis. Det er 

også viktig at NM i speiding skal oppleves i tråd med speiderverdiene og speidermetoden, og evalueringen 

bør se arrangementet i lyset av dette.   

 

Ansvar og oppgaver 

Det er viktig at de som påtar seg arrangøransvaret opplever at NM-reglement og -mandat samt eventuelle 

rutiner, maler, hjelpemidler og verktøy er enkle å forstå og å bruke, og at det finnes tydelige avklaringer om 

det administrative, økonomiske og faglige ansvaret. Det er også ønskelig at arrangementet skal bli mer 

strømlinjeformet, slik at det blir enklere å følge opp for administrasjonene, sekretariatet og Spf. Prosjekt-

gruppen bes vurdere og anbefale hva som skal ligge fast og hva som skal kunne avtales/endres fra år til år, 

samt lage gode rutiner for hvordan Spf skal følge opp NM i speiding på en bedre måte. 

 

NM i speiding er et tradisjonsrikt arrangement med sterke røtter i NSF. En del av formålet med evalue-

ringen av NM i speiding er å undersøke hvordan man kan sikre eierskap til NM og forankring hos begge  

forbund og i Spf.   

 

Rammer for arbeidet 

● Det er viktig at prosjektgruppen tar hensyn til nye krav til GDPR/personvern, sikkerhet og  

beredskap. 

● Prosjektgruppen bes innhente synspunkter fra begge organisasjoner, som for eksempel sende ut 

spørreundersøkelse til ledere på tidligere NM i speiding.   

● Hvis mulig, bør prosjektgruppen være tilstede på neste NM i speiding. 

mailto:post@kmspeider.no


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

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

Side 2 av 2 

● Prosjektgruppen skal benytte seg av erfaringene til begge forbundskontorene og de siste års  

arrangementskomiteer. Det er også aktuelt å se på hoveddommernes praksis og rapporter. 

● Evalueringsarbeidet skal resultere i et revidert reglement og mandat for NM i speiding, samt forslag 

til maler og rutinebeskrivelser. Blant annet, men ikke begrenset til, informasjon og kommunikasjon, 

budsjett, personvern og beredskap. 

● Møtekostnader og eventuell representasjon dekkes av prosjektgruppemedlemmenes respektive 

forbund. Øvrige utgifter deles likt melllom forbundene. Om det er behov for økonomisk støtte til å 

få gjennomført ønsket aktivitet, kan dette søkes Spf-styret.  

● Eventuelle endringer i mandat eller oppgaver skal avklares kontaktperson i sekretariatet, og 

behandles av Spf-styret.  
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