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KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 

22. februar 2019

Velkommen til landsting!  

Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena. Her stakes kursen ut for de neste 

to årene og den er det du som delegat som beslutter. Derfor er det viktig at du forbereder deg godt 

ved å lese sakspapirene grundig. Hvis du har spørsmål til oppklaring eller kommentarer til noen av 

sakene, kan du kontakte forbundskontoret på post@kmspeider.no som gjerne hjelper deg. Da får 

vi også muligheten til å oppklare eventuelle spørsmål i presentasjonen av sakene på landsting.no.  

Er det første gang du deltar på landsting, eller ønsker du en oppfriskning i hvordan landsting 

fungerer, så arrangerer vi et minikurs fredag 5. april kl 17.45–18.45: Orientering om landsting for nye 

delegater.  

I tillegg til økonomisaker, endring av vedtekter og valg vil vi også behandle ny strategi for 2020-

2025. Strategien bidrar til å gi mål og retning for arbeidet, og til å si noe om hva vi skal gjøre for å 

nå de målene vi har satt oss for de neste fem årene. Det vil også orienteres om 

programevalueringen som ble gjennomført i 2018, og drøftes alternativer til ny inntektstaksjon. 

Innimellom alle forhandlingene får du mulighet for åndelig påfyll, sosialt fellesskap og oppleve 

noe av den vakre naturen Sola kan by på.  

Lokalkomité, landsstyret og forbundskontoret har gjort sitt beste for å legge forholdene til rette 

for et godt og konstruktivt landsting. Vi ser frem til dine innspill, gode drøftinger og at vi sammen 

skaper nye muligheter for organisasjonen vår.  

Vi gleder oss til å se deg på Sola, på Landsting 2019! 

Speiderhilsen, 

Landsstyret 
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RAMMEPROGRAM LANDSTING 2019 

17:00–18:45 Registrering og innkvartering  
17:45–18:45 Orientering om landsting for nye delegater 
17:45–18:45 Landsstyrets mottakelse for inviterte gjester 
18:45–20:00 Buffetmiddag 
20:00–21:00 Offisiell åpning av landstinget m/taler 
21:00–21:45 Presentasjon av valget v/valgkomiteen 
21:45–22:00 Ord for kvelden v/ prost Thomas Mjelde Røsbakk 

07:00–08:30 Frokost 
08:30–08:40 Ord for dagen v/lokalkomiteen 
08:45–10:15 Forhandlinger 
10:15–10:30 Pause 
10:30–12:00 Forhandlinger fortsetter 
12:00–13:30 Lunsj og pause. Mulighet for å trekke frist luft. 
13:30–15:00 Behandling av utkast til strategi 2020-2025. 

Drøfting av alternativer til ny inntektsaksjon. 
15:00–15:15 Kaffe  
15:15–17:00 Forhandlinger fortsetter  
17:00–17:30 Fritid 
17:30–19:00 Middag 
19:15– Transport/avgang til gudstjeneste 
19:30–20:30 Kveldsgudstjeneste i Sola kirke v/Tone Middelthon og 

Hilde Jorunn Arnø Vetrhus 
20:30–22:00 Kirkekaffe, Salem Bedehus 
22:00– Retur  

07:00–08:30 Frokost 
07.45-08.00 Morgenbønn ved Sola ruinkirke v/Gaute Brækken 
08:30–08:40 Ord for dagen v/Gaute Brækken 
08:40–11:30 Forhandlinger fortsetter og orienteringssaker 
11:30–12:00 Avslutning av landsting 
12:00–13:00 Lunsj  
13:00– Hjemreise fra kl 13:00 
13:00–15:00 Separate møter for nyvalgt landsstyre og komiteer 
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DELEGATER PÅ LANDSTING 

Ifølge Grunnreglene § 8.2 kan følgende delta på landsting: 

Landstinget er forbundets øverste myndighet.  

Landstinget består av kretsledere, valgte representanter fra kretsene, landssjef, viselandssjef, 
styremedlemmer, fire representanter valgt av Patruljeførertinget, leder av Rovernemnda og tre 
representanter valgt av Rovertinget, to representanter for de ansatte.  

Kretstingene velger kretsenes representanter, i tillegg til kretsleder, etter følgende regler: 

• kretser med inntil 300 medlemmer, 1 valgt representant

• kretser med inntil 600 medlemmer, 2 valgte representanter

• kretser med inntil 900 medlemmer, 3 valgte representanter

• kretser med inntil 1200 medlemmer, 4 valgte representanter

• kretser med inntil 1500 medlemmer, 5 valgte representanter

Kretser med mer enn 1500 medlemmer velger ytterligere én representant for hver påbegynte 500 
medlemmer.  

For kretser som kan velge to eller flere tilleggsrepresentanter, skal minst 1/3 av 
tilleggsrepresentantene være 26 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret landstinget møtes. 
Dersom kretsen ikke har slik(e) representant(er) mister kretsen denne/disse stemmen(e). 

Landstinget er vedtaksdyktig når mer enn 50 % av mulige representanter og minst 2/3 av kretsene 
er til stede. Nærmere bestemmelser om landstinget fastsettes i organisasjonsbestemmelsene. 

Medlemstall i kretsene pr. 31.12.2018 

Krets Medl. Delegater 

Agder 384 3 

Asker og Bærum 511 3 

Bjørgvin 485 3 

Buskerud 357 3 

Finnmark 48 2 

Haugaland 1252 6 

Hedmark og 

Oppland 236 2 

Helgeland 257 2 

Nordmøre og 

Romsdal 156 2 

Nordre Nordland 407 3 

Oslo 1066 5 

Rogaland 2004 8 

Romerike 297 2 

Sogn og 

Fjordane 415 3 

Sunnmøre 915 5 

Telemark 44 2 

Troms 151 2 

Trøndelag 377 3 

Vestfold 536 3 

Østfold 140 2 
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SAK 1
KONSTITUERING

6



Landsstyret 

Vedtak 

Vedtas 

1. Opprop 

2. Valg av dirigentskap 

Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget.

3. Godkjenning av innkalling

Innkalling ble sendt til landstingets delegater i Lederforum nr. 4/18.

Landsstyret innstiller: Innkallingen godkjennes.

4. Godkjenning av forretningsorden 

Forslag til forretningsorden er vedlagt.

Landsstyret innstiller: Det framlagte forslag til forretningsorden godkjennes.

5. Valg av tellekorps/teknikkorps 

Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget.

6. Valg av protokollunderskrivere

Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget.

7. Valg av redaksjonskomité

Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget.
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FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 
1. Landsting velger:

• To dirigenter. 

• Tre til å underskrive protokollen på vegne av møtets medlemmer.

• Ett tellekorps/teknikkorps med seks medlemmer.

• Seks til redaksjonskomité.
Inntil dirigentene overtar ledelsen, ledes møtet av landssjefen.

2. I protokollen føres sak, fremsatte forslag, voteringsresultat og vedtak.
Opptellingsresultat (for, mot, blanke stemmer) føres når opptelling er foretatt.

3. Dirigentskapet har anledning til å endre rekkefølgen for behandling av sakene. 

4. Debatteknikk: 

• Innlegg: De som ønsker innlegg, gir tegn ved å vise nummerskilt til dirigentene.

• Replikk: «Replikk får en ved å vise nummerskilt til dirigenten og holde den andre hånden opp
ved siden av med to fingre formet som en V.» Replikk får en kun til foregående innlegg. Det gis
anledning til to replikker til hvert innlegg, samt svarreplikk fra den som hadde innlegget.

• Ved å vise nummerskilt og samtidig rope «til forretningsorden», «til dagsorden», «til
voteringsorden», skal en umiddelbart få ordet. Taleretten kan bare benyttes til bemerkninger
om saksbehandlingen, voteringsmåten, strek, beregning av taletid o.l.

5. Setting av strek og begrensning av taletid foreslås av dirigentene eller delegatene, og vedtas av
landsting. Når strek settes, må alle forslag det skal voteres over, være presentert.

6. Forslag til vedtak fremmes skriftlig til dirigentskapet. Forslag presenteres i innlegg når saken
behandles. Innleverte forslag kan trekkes.

7. Alle vedtak avgjøres ved simpelt flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som følger av
Grunnreglene. Ved votering teller blanke stemmer som ikke avgitte stemmer. Det gis ikke
anledning til å være avholden i voteringer. Dirigentene fastsetter voteringsmåten etter vanlig
prosedyre, dersom møtet ikke vedtar noe annet.

Alternative forslag til vedtak settes opp mot landsstyrets innstilling, der det mest ytterliggående
voteres over først. 

8. Alle personvalg med flere kandidater enn det som skal velges gjøres med mentometer. Hensikten
med hemmelige valg er ivaretatt. Hvis det ved valgene finnes mer enn to kandidater til ett og
samme verv, voteres det i flere omganger inntil en av kandidatene har fått mer enn 50% av
stemmene. I de valgene der det skal velges mer enn en kandidat kan hver delegat stemme på inntil
det antallet kandidater som skal velges. Det antallet menn og kvinner som har fått flest stemmer
for å gi en kjønnsmessig riktig representasjon slik som angitt i grunnreglene §9 anses som valgt.

Landssjefen og viselandssjefen velges ved særskilt valg. 
Dirigentskapet fastsetter frist for innlevering av benkeforslag til valgene.

9. Landstinget kan vedta å gi møte- og talerett til andre enn de som er nevnt i
Organisasjonsbestemmelsene.

10. Snarest mulig etter møtet sendes protokollen i avskrift til møtets medlemmer.

11. Forhold som ikke er regulert i denne forretningsorden, besluttes av møtet med vanlig flertall, etter
forslag fra dirigentskapet.
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SAK 2
KFUK-KFUM-SPEIDERNES
TOÅRSMELDING 2017–2018
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Landsstyret 

Vedtak 

Vedtas  

KFUK-KFUM-speidernes toårsmelding 2017-2018 gir et godt innblikk i forbundets aktiviteter på 
nasjonalt plan i perioden. Rammeverket er Strategiplan 2015–2019 og de fem fokusområdene: 

• Program

• Ledere

• Friluftsliv

• Rettferdig verden

• Vekst

For hvert av fokusområdene beskrives mål, satsninger, aktiviteter, resultater og statistikk. I siste 
del beskrives andre viktige virksomhetsområder relatert til driften av organisasjonen. 

KFUK-KFUM-speidernes toårsmelding 2017–2018 
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SAK 3
REGNSKAP
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Landsting 2019. Sak 3: Regnskap 2017–2018 

:     Landsstyret 

Drøfting 

  Revidert årsregnskap 2017 og 2018 godkjennes. 

 

 

I henhold til grunnreglenes § 3.1.2. skal Landsting behandle revidert regnskap for toårsperioden. 

 

I dette årsregnskapet er forbundsdrift og Nordtangen slått sammen i ett konsernregnskap. Det 

inkluderer ikke Speiderbutikken som har separat regnskap og eget oppnevnt styre. Inger Johanne 

Amelns legat ble nedlagt i 2017, og inntektsført i Nordtangen sitt regnskap. Tilsvarende gjelder 

Grunnfondet, som ble nedlagt i 2017 og integrert i forbundet sitt regnskap. 

 

Redegjørelse av de mest sentrale sakene: 

Totalresultat: 
Resultatet for toårsperioden totalt for forbundet er et overskudd på 756 677 kr, noe som er 
737 377 kr bedre enn budsjettert resultat på 19 600 kr.  
2017-resultatet bærer preg av at det var noe vakanser i stillinger på forbundskontoret, og 
utsettelser av enkelte prosjekter, noe som medførte reduserte kostnader. Effekten er et 
solid overskudd. 2018-regnskapet er derimot preget av et dårlig økonomisk resultat for 
landsleiren. Takket være nøktern pengebruk og økt offentlig støtte har forbundet som 
helhet klart å redusere de negative økonomiske effektene av landsleirresultatet. Særlig 
gode tilslag på offentlig støtte i perioden har bidratt til at det samlede økonomiske 
resultatet er blitt vesentlig bedre enn budsjettert. 
 
Fri egenkapital til forbundet per 31.12.2018 er 12 548 214 kr, noe som er 2 610 558 kr bedre 
enn budsjettert på 9 937 656 kr. 1 873 186 kr av egenkapitaløkningen skyldes avvikling av 
grunnfondet, mens 756 677 kr skyldes overskudd generert i toårsperioden. 
 

  2017 2018 Samlet i toårsperioden 

LT-vedtatt 
budsjett        -997 372      1 016 972                  19 600 

Resultat         330 579       426 398                756 677  

Differanse (Bedre 
enn budsjettert)        1 327 951       -590 574               737 377  
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Landsting 2019. Sak 3: Regnskap 2017–2018 

 

 
Offentlig støtte: 
Forbundet mottok 13,9 millioner kr i offentlig i perioden 2017-2018. Beløpet er 5,15 millioner kr 

høyere enn budsjettert. Dette forklares med godt tilslag på prosjektsøknader, samt at tildelingene 

har vært høyere enn tidligere perioder. I tillegg mottok landsleiren 1 million kr i offentlig støtte i 

2018. 

 

Driftsstøtten fra fordelingsutvalget økte med 2 millioner kr, støtten fra Miljødirektoratet og 

Kulturdepartementet økte med hhv. 150 000 kr og 700 000 kr. Støtten fra den nyetablerte 

støtteordningen Herreløs arv, som ble etablert i 2017, bidro med 1,6 millioner kr. Andre offentlige 

og private støtteordninger, som det heller ikke var tatt høyde for i budsjettet, økte med 1,6 

millioner kr. Momskompensasjonen var derimot 150 000 kr lavere enn forventet. 

 

Den økte driftsstøtten skyldes en kombinasjon av høyere poengtildeling på grunn av konservative 

anslag på tellende medlemmer, tellende lokallag og antall deltagerdager på tellende arrangement, 

samt at støttenivået pr poeng økte mer enn forventet. Driftsstøtten og momskompensasjonen er 

frie midler som brukes til drift. Resterende støtteordninger nevnt ovenfor gis i form av 

prosjektmidler som bindes til konkrete prosjekter i henhold til søknader. Det er søkt om prosjekter 

som støtter opp om strategi og planlagte tiltak, og takket være prosjektstøtten har vi kunnet 

gjennomføre større satsinger og flere prosjekter.  

 

Prosjekter: 

Det har blitt gjennomført mange bra programprosjekter i toårsperioden. Det var budsjettert å 

bruke 1,5 millioner kr til prosjekter, mens fasiten viser at det er brukt 3,1 millioner kr. Når 

tildelinger til prosjekter har økt, øker også kostnadene knyttet til gjennomføring av prosjektene. 

De ulike prosjektene kan hovedsakelig deles inn i tre: utvikling av speiderprogrammet, 

arrangementer, samt tilrettelegging og kampanjer knyttet til landsleiren Futura. 

 

Takket være mottak av til sammen 720 000 kr fra Miljødirektoratet og Kulturdepartementet har vi 

kunnet bruke økte ressurser på å utvikle innholdet i aktivitetsbanken ved å legge til flere gode 

aktiviteter og møteforslag, samt utvikle den tekniske plattformen. 

 

Det har også vært utviklet nye arrangementskonsepter. Takket være mottak av 600 000 kr i støtte 

fra kulturdepartementet og Herreløs arv fikk vi mulighet til å utvikle Pefftival-konseptet. Vi 

mottok også 325 000 kr i støtte fra Herreløs arv til evaluering av speiderprogrammet. 

 

Mye av fokuset i programarbeidet har vært rettet mot landsleiren Futura. Blant annet i form av 

aktiviteter i forberedelsene til landsleiren, som Aktivitetsboks Futura som ble finansiert av 

Miljødirektoratet og Kulturdepartementet. Men også fattigdomsmidler på 600 000 kr fra Barne-, 

ungdoms- og familiedirektoratet som gjorde det mulig for speidere å delta på landsleiren 

uavhengig av foreldres økonomiske bakgrunn. Vi fikk også totalt 670 000 kr fra Bufdir og Herreløs 

arv for ulike tilretteleggingstiltak på leiren.  
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Landsting 2019. Sak 3: Regnskap 2017–2018 

Landsleiren: 

Landsleir er vårt største arrangement og i landsleirår nesten dobles forbundets omsetning. I 2018-

budsjettet var det lagt til grunn en forventning om at landsleiren skulle bidra med 2 millioner kr i 

overskudd, som tilskudd til driften de kommende årene. Landsleiren Futura var en suksess på 

mange områder, men det økonomiske resultatet ble betydelig dårligere enn budsjettert. 

Landsleirinntektene endte på 11,52 millioner kr, noe som er 0,52 millioner kr lavere enn 

budsjettert. Landsleirkostnadene havnet på 11,47 millioner kr, noe som er 1,16 millioner kr høyere 

enn budsjettert. Hovedårsaken til resultatet på 0,05 millioner kr var et betydelig lavere 

deltagerantall enn forventet, uten at det var mulig å tilpasse og nedskalere kostnadene tilsvarende. 

Det er blant annet mange faste kostnader knyttet til infrastruktur som er bestilt før 

deltagerantallet er klart. 

 

Resultatregnskap 2017-2018 (vedlagt) 
Styrets årsberetning 2018 (vedlagt) 
Revisjonsberetning 2018 (vedlagt) 
Styrets årsberetning 2017 (vedlagt) 
Revisjonsberetning 2017 (vedlagt) 
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Årsregnskap 2018
Norges KFUK-KFUM-speidere

Resultatregnskap
Balanse

Noter til regnskapet

Org.nr.: 971 274 018
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Resultatregnskap
Norges KFUK-KFUM-speidere

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017 2016

Driftsinntekter
Nordtangen 9 313 355 1 360 510 4 518 008
Kontingenter 4 010 601 4 200 447 3 999 055
Momspliktig inntekter 2 140 360 227 897 364 577
Offentlig støtte 8 7 450 333 6 478 081 5 038 379
Kirkelig støtte 1 270 940 32 500 106 070
Inntektsbringende tiltak og gaver 781 113 945 319 1 038 384
Aksjonsinntekter 28 673 45 250 66 064
Arrangementer 1 120 687 1 229 442 1 397 381
Andre driftsinntekter 52 726 65 626 123 543
Inntekt landsleir 11 517 752 0 64 000
Sentrale organisasjonsarrangementer 79 561 954 959 423 719
Sum driftsinntekter 26 766 101 15 540 030 17 139 181

Varekostnad
Kostnader bladene 739 571 629 142 592 106
Kostnader landsleir 11 468 451 0 0
Kostnader inntektsbringende tiltak og gaver 157 436 160 208 167 766
Aksjonskostnader 11 589 25 250 46 064
Arrangementer 909 401 1 203 105 1 529 408
Sentrale organisasjonsarrangementer 116 287 1 283 775 285 936
Direkte medlemskostnader 395 769 174 352 683 954
Sum varekostnader 13 798 504 3 475 833 3 305 235

Lønnskostnader
Lønnskostnader 3 5 351 789 5 284 012 5 002 311
Forsikringer 529 451 478 554 445 615
Godtgjøringer 99 779 73 590 61 880
Andre personalkostnader 113 153 305 947 114 174
Sum lønnskostnader 3 6 094 172 6 142 104 5 623 979

Organisasjonskostnader
Kontingenter 660 983 576 733 575 651
Landsstyret 217 188 283 042 260 882
Prosjektgrupper 133 294 33 054 15 562
Forbundets sentrale stab 51 989 25 618 22 666
Komiteer 83 942 85 700 86 924
Fremmedtjenester 275 324 265 032 230 870
Sum organisasjonskostnader 1 422 719 1 269 179 1 192 555

Norges KFUK-KFUM-speidere Side 2

16



Resultatregnskap
Norges KFUK-KFUM-speidere

Andre driftskostnader
Lokaler 791 469 838 020 760 915
Forbundskontoret 345 398 337 711 328 233
Program 3 242 304 1 405 033 1 184 423
Ledertrening 5 508 2 361 44 159
Informasjon 184 315 265 166 181 121
Medlemsvekst sentralt 112 729 27 436 721 769
Internasjonalt 97 762 129 411 206 997
Andre driftskostnader 23 854 24 003 27 671
Nordtangen 395 296 492 968 413 235
Sum andre driftskostnader 5 198 633 3 522 109 3 868 523

Sum driftskostnader 26 514 028 14 409 225 13 990 292

Driftsresultat 252 073 1 130 805 3 148 889

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 160 753 130 219 119 102
Annen finansinntekt 12 894 10 351 8 172
Annen rentekostnad 32 324 22 090 20 228
Resultat av finansposter 141 323 118 480 107 047
Årsresultat 7 393 396 1 249 285 3 255 936

Overføringer
Overført til annen egenkapital 426 398 330 576 0
Overført til annen EK Nordtangen 0 918 709 4 111 472
Overført til Grunnfond 0 0 22 167
Overført fra annen egenkapital Nordtangen -33 002 0 -877 703
Sum overføringer 393 396 1 249 285 3 255 936

Norges KFUK-KFUM-speidere Side 3
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Balanse
Norges KFUK-KFUM-speidere

Eiendeler Note 2018 2017 2016

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Nordtangen 4 3 266 147 3 340 482 3 414 820
Sum varige driftsmidler 3 266 147 3 340 482 3 414 820

Finansielle driftsmidler
Investeringer i datterselskap 5 400 000 400 000 400 000
Sum finansielle anleggsmidler 7 400 000 400 000 400 000

Sum anleggsmidler 7 3 666 147 3 740 482 3 814 820

Fordringer
Kundefordringer 384 741 393 824 694 012
Andre kortsiktige fordringer 2 1 767 623 3 450 958 1 863 510
Sum fordringer 2 152 364 3 844 781 2 557 521

Investeringer
Markedsbaserte aksjer 81 538 81 538 81 538
Sum investeringer 81 538 81 538 81 538

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 15 940 533 13 474 952 14 229 766

Sum omløpsmidler 18 174 435 17 401 272 16 868 825

Sum eiendeler 7 21 840 582 21 141 754 20 683 645

Norges KFUK-KFUM-speidere Side 4
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Balanse
Norges KFUK-KFUM-speidere

Note 2018 2017 2016

Egenkapital og gjeld

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 7 18 886 245 18 492 850 17 243 565
Sum opptjent egenkapital 18 886 245 18 492 850 17 243 565

Sum egenkapital 18 886 245 18 492 850 17 243 565

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 081 334 989 562 917 713
Skattetrekk og andre trekk 601 172 634 261 561 774
Annen kortsiktig gjeld 1 271 831 1 025 082 1 960 594
Sum kortsiktig gjeld 2 954 337 2 648 905 3 440 081

Sum gjeld 2 954 337 2 648 905 3 440 081

Sum gjeld og egenkapital 21 840 582 21 141 754 20 683 645

Norges KFUK-KFUM-speidere Side 5
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Balanse
Norges KFUK-KFUM-speidere

11.03.2019
Styret i Norges KFUK-KFUM-speidere

Sindre Nesse
nestleder

Anne-Line Evenstad Dahlen
styremedlem

Gunvor Meling
styreleder

Anders Reggestad
styremedlem

Veronica Nysted Montgomery
styremedlem

Erlend Arnøy
styremedlem

Martin Grønnfjell
styremedlem

Maren Pernille Indreeide Øvregaard
styremedlem

Marta Nagel-Alne
styremedlem

Svein Olav Ekvik
Generalsekretær

Norges KFUK-KFUM-speidere Side 6
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Norges KFUK-KFUM-speidere

Noter til årsregnskapet for 2017 og 2018 

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Generelt
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske 
regnskapsstandarder. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik 
valgadgang. 

Inntekts- og kostnadsprinsipper
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og 
opptjeningstidspunktet for tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader 
medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Investeringstilskudd blir inntektsført etter sammenstillingsprinsippet (dvs. i takt med avskrivning av 
investeringen tilskuddet relaterer seg til).

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å 
være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge 
av renteendring.

Kortsiktig og langsiktig gjeld er balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for lineære avskrivninger over 
driftsmidlenes forventede levetid.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene og utover dette 
foretas det en uspesifisert avsetning for å dekke påregnelig tap. 
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Norges KFUK-KFUM-speidere

Noter til årsregnskapet for 2017 og 2018 

Note 2 - Vesentlige transaksjoner med nærstående 

2018: 
Det er beregnet royalty fra Speiderbutikken AS til Norges KFUK-KFUM-speidere på kr 320.360 (ekskl. mva), 
hvorav kr 140.360 er inntektsført hos forbundet og kr 180.000 er inntektsført hos landsleiren. Royalty og 
provisjon er fastsatt til 10 kr per medlem basert på medlemstall 2 år tilbake i tid. Provisjoner fastsatt til 5 % av 
omsetningen. 

Speiderbutikken har tilbakebetalt langsiktig lån på 1.000.000 i 2018. Forbundet har utestående kundefordring 
hos Speiderbutikken på 84.990,18 kr. Kundefordringene er betalt i 2019. 
Forbundet sin leverandørgjeld til Speiderbutikken utgjorde 1.289,60 kr. 

2017:  
Det er beregnet royalty fra Speiderbutikken AS til Norges KFUK-KFUM-speidere på kr 227.896 (ekskl. mva). 
Royalty og provisjon er fastsatt til 10 kr per medlem basert på medlemstall 2 år tilbake i tid. Provisjoner 
fastsatt til 5 % av omsetningen. Dette er en prinsippendring fra tidligere år.

Forbundet har gitt et langsiktig lån til speiderbutikken på 1.000.000 i 2017. Lånet skal ikke renteberegnes. I 
tillegg har forbundet en kundefordring på Speiderbutikken på 185.830. Kundefordringene er betalt i 2018.
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Norges KFUK-KFUM-speidere

Noter til årsregnskapet for 2017 og 2018 

3Note  - Lønnskostnader, antall ansatte, mv.

Lønnskostnader 2018 2017 2016
Lønninger 8 671 734 7 020 755 6 869 319
Overført lønn til andre konti/prosjekter -3 403 781 -2 439 991 -2 909 726
Refundert lønn -374 533 -305 497 -13 929
Arbeidsgiveravgift 1 140 822 1 008 746 1 028 110
Pensjonskostnader 408 614 366 394 330 102
Forsikringer 125 581 112 160 115 513
Andre ytelser 220 293 379 538 204 184
Sum 6 788 730 6 142 104 5 623 572

Under lønnskostnader for 2018 inngår lønn Landsleir for perioden 2016-2018.  
Beløpet utgjør totalt kr 694.558.

Antall årsverk i 2018 var 9,3, samt 3,4 som er viderefakturert kretser og Speiderbutikken AS. Antall årsverk i 
2017 var 10,3, samt 3,5 i kretser og Speiderbutikken AS. 

Daglig  
Ytelser til ledende personer 2018 leder Styre
Lønn 757 696 0
Pensjonskostnader 36 081 0
Annen godtgjørelse 2 305 0

Daglig  
Ytelser til ledende personer 2017 leder Styre
Lønn 719 580 0
Pensjonskostnader 14 478 0
Annen godtgjørelse 11 477 0

Pensjonsforpliktelser
Selskapet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har etablert 
tilfredsstillende ordning.

Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning for nåværende og tidligere ansatte.
Forsikringspremien kostnadsføres etterhvert som den betales. 
Ordningen omfattet i gjennomsnitt 17 personer i 2018, og 14 personer i 2017. 
Årets pensjonspremie (før trekk ansatte) for 2018 er på kr 408.614, mens årets pensjonspremie for 2017 er 
på kr 366.393.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 66.500. I tillegg kommer andre tjenester med kr 49.500. 
Andre tjenester består i attestasjoner i forbindelse med søknad om offentlig støtte og rådgivning. 

Kostnadsført revisjonshonorar for 2017 utgjør kr 66.700. I tillegg kommer andre tjenester med kr 49.750. 
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Norges KFUK-KFUM-speidere

Noter til årsregnskapet for 2017 og 2018 

4Note  - Varige driftsmidler

Tomt Nordtangen Bro Sum
Anskaffelseskost 01.01.2018 1 141 172 1 182 432 4 382 758 6 706 362
Tilgang 0 0 0 0
Avgang 0 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12.2018 1 141 172 1 182 432 4 382 758 6 706 362
Akkumulerte avskrivninger 
31.12.2018

0 -492 145 -2 948 070 -3 440 215

Balanseført verdi pr. 31.12.2018 1 141 172 690 287 1 434 688 3 266 147

Årets avskrivninger 0 36 582 37 754 74 336
Avskrivningsplan lineær lineær
Økonomisk levetid  3 % 2 %

Tomt Nordtangen Bro Sum
Anskaffelseskost 01.01.2017 1 141 172 1 182 432 4 382 758 6 706 362
Tilgang 0 0 0 0
Avgang 0 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12.2017 1 141 172 1 182 432 4 382 758 6 706 362
Akkumulerte avskrivninger 
31.12.2017

0 -455 563 -2 910 317 -3 365 880

Balanseført verdi pr. 31.12.2017 1 141 172 726 869 1 472 441 3 340 482

Årets avskrivninger 0 36 582 37 754 74 336
Avskrivningsplan lineær lineær
Økonomisk levetid  3 % 2 %

24



Norges KFUK-KFUM-speidere

Noter til årsregnskapet for 2017 og 2018 

Note 5 - Aksjer i andre selskaper

Selskapets navn           Forretningskontor   Aksje-      Antall Pålydende Bokført
  kap.      aksjer 2018

 Speiderbutikken          Oslo   400 000            50 8 000 400 000

Selskapets navn           Forretningskontor   Aksje-      Antall Pålydende Bokført
  kap.      aksjer 2017

 Speiderbutikken          Oslo   400 000            50 8 000 400 000

Note 6 - Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd pr. 31.12.2018 med kr 266 218, som er tilstrekkelig til dekning av 
skyldig skattetrekk ved regnskapsårets utløp.

I posten inngår bundne bankinnskudd pr. 31.12.2017 med kr 282 282, som er tilstrekkelig til dekning av 
skyldig skattetrekk ved regnskapsårets utløp.
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Norges KFUK-KFUM-speidere

Noter til årsregnskapet for 2017 og 2018 

Note  7-  Egenkapital

Forbundet Nordtangen Sum
Egenkapital pr. 01.01.2018 12 121 816 6 371 033 17 243 565
Årets resultat 426 398 -33 002 393 396
Egenkapital pr. 31.12.2018 12 548 214 6 338 031 17 636 961

Balanseoppstilling Forbundet Nordtangen Sum
Anleggsmidler 400 000 3 266 147 3 666 147
Omløpsmidler 13 455 828 4 718 607 18 174 435 
Sum eiendeler pr. 31.12.2018 13 855 828 7 984 754 21 840 582

Egenkapital 12 548 214 6 338 031 18 886 245
Langsiktig gjeld -1 624 724 1 624 724 0
Kortsiktig gjeld 2 932 338 21 999 2 954 337
Sum gjeld og EK pr. 31.12.2018 13 855 828 7 984 754 21 840 582

Hele Nordtangen sin langsiktig gjeld på kr 1.624.724 er gjeld til Forbundet. Denne gjelden har hovedsakelig 
oppstått i forbindelse med bygging av bro.

Forbundet Nordtangen Grunnfondet Sum
Egenkapital pr. 01.01.2017 9 918 056 5 452 322 1 873 186 17 243 564
Overført 1 873 186 -1 873 186 0
Årets resultat 330 579 918 706 1 249 285
Egenkapital pr. 31.12.2017 12 121 821 6 371 028 0 18 492 849

Balanseoppstilling Forbundet Nordtangen Grunnfondet Sum
Anleggsmidler 400 000 3 340 482 0 3 740 482
Omløpsmidler 12 691 182 4 710 090  0 17 401 272 
Sum eiendeler pr. 31.12.2017 13 091 182 8 050 572 21 141 754

Egenkapital 12 121 821 6 371 028  0 18 492 849
Langsiktig gjeld -1 622 050 1 622 050 0 0
Kortsiktig gjeld 2 591 463 57 442 0 2 648 905
Sum gjeld og EK pr. 31.12.2017 13 091 234 8 050 520 0 21 141 754

Grunnfondet er avviklet og egenkapitalen er overført til forbundet.
Hele Nordtangen sin langsiktig gjeld på kr 1.622.050 er gjeld til Forbundet. Denne gjelden har hovedsakelig 
oppstått i forbindelse med bygging av bro.
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Norges KFUK-KFUM-speidere

Noter til årsregnskapet for 2017 og 2018 

Note 8 - Offentlig støtte

2018:
I beløpet for offentlig støtte inngår grunnstøtte til nasjonalt arbeid fra Barne- og familiedirektoratet med
kr 3 596 436 Internasjonal driftsstøtte fra Barne- og familiedirektoratet med kr 82.649. Frifondsmidler med kr 
132.000 ( netto) Mva-kompensasjon på kr 643.018. Støtte fra LNU aktivitetsstøtte med kr 1.025.000. 
Prosjektstøtte fra miljødirektoratet med kr 250.000 og prosjektstøtte fra Kulturdepartementet med kr 970.000.
Annen støtte kr 571.230.

2017:
I beløpet for offentlig støtte inngår grunnstøtte til nasjonalt arbeid fra Barne- og familiedirektoratet med
kr 3.235.259 Internasjonal driftsstøtte fra Barne- og familiedirektoratet med kr 776.859. Frifondsmidler med kr 
124.811 ( netto) Mva-kompensasjon på kr 606.152. Støtte fra LNU aktivitetsstøtte med kr 560.000. 
Prosjektstøtte fra miljødirektoratet med kr 550.000 og prosjektstøtte fra Kulturdepartementet med kr 505.000.
Annen støtte 120.000

Note 9 - Inntekt Nordtangen 

I 2017 ble det mottatt 1.066.847 fra Inger Johanne Amelns legat i forbindelse med nedleggelse av legatet. 
I 2018 mottok Nordtangen 71.215 kr i sluttoppgjør etter arven fra Lill Wenche Hermansen i 2016.
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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2018 

Norges KFUK-KFUM-speidere driver en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon. 

Forutsetningen for fortsatt drift er til stedet og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. 
Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om 
virksomhetens utvikling og resultat i 2018, og virksomhetens stilling ved utgangen av regnskapsåret. 
Det har i 2018 ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning for virksomheten. 
Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har betydning for 
vurderingen av årsregnskapet. 

Norges KFUK-KFUM-speidere driver i gode lokaler i Oslo kommune. Arbeidsmiljøet er 
tilfredsstillende. Sykefraværet er2,15 %. Det har ikke vært større skadetilfeller eller ulykker i 2018. 
Norges KFUK-KFUM-speidere har ingen større negativ innvirkning på miljøet. 

Styret i Norges KFUK-KFUM-speidere består av 56 % kvinner og 44 % menn. Ved utgangen av 2018 
var det ansatt 9,3 årsverk, fordelt på 6 kvinner og 5 menn. I tillegg var det i Speiderbutikken 1,4 
årsverk, fordelt på 2 menn. Regionalt i kretser var det 2,0 årsverk fordelt på 4 kvinner og 1 menn.  

Oslo 11.03.2019 

I styret for Norges KFUK-KFUM-speidere 

Gunvor Meling Sindre Nesse 
Anders 

Reggestad 

Styreleder nestleder Styremedlem 

Anne-Line Evenstad 
Dahlen 

Veronica Nysted 
Montgomery Erlend Arnøy 

Styremedlem Styremedlem Styremedlem 

Martin Grønnfjell 
Maren Pernille 

Indreeide Øvregaard 
Marta Nagel-
Alne 

Styremedlem Styremedlem Styremedlem 

Svein Olav Ekvik 

Generalsekretær 
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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2017 

Norges KFUK-KFUM-speidere driver en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon. 

Forutsetningen for fortsatt drift er til stedet og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Etter styrets 
mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om virksomhetens utvikling og 
resultat i 2017, og virksomhetens stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det har i 2017 ikke skjedd endringer av 
overordnet eller strategisk betydning for virksomheten. Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter 
regnskapsårets utgang som har betydning for vurderingen av årsregnskapet. 

Norges KFUK-KFUM-speidere driver i gode lokaler i Oslo kommune. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. 
Sykefraværet er 2,13 %. Det har ikke vært større skadetilfeller eller ulykker i 2017. Norges KFUK-KFUM-
speidere har ingen større negativ innvirkning på miljøet. 

Styret i Norges KFUK-KFUM-speidere består av 56 % kvinner og 44 % menn. Ved utgangen av 2017 var det 
ansatt 10,3 årsverk, fordelt på 6 kvinner og 5 menn. I tillegg var det i Speiderbutikken 1,2 årsverk, fordelt på 2 
mann og 1 kvinne. Regionalt i kretser var det 2,30 årsverk fordelt på 4 kvinner og 1 menn. 

Oslo 26.06.2018 

I styret for Norges KFUK-KFUM-speidere 

Gunvor Meling Sindre Nesse Anders Reggestad 

Styreleder nestleder Styremedlem 

Anne-Line Evenstad 
Dahlen 

Veronica Nysted 
Montgomery Erlend Arnøy 

Styremedlem Styremedlem Styremedlem 

Martin Grønnfjell 
Maren Pernille Indreeide 

Øvregaard Marta Nagel-Alne 

Styremedlem Styremedlem Styremedlem 

Svein Olav Ekvik 

Generalsekretær 
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SAK 4
KONTROLLKOMITEENS
BERETNING
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Landsting 2019. Sak 4: Kontrollkomiteens beretning    

 

FORSLAGSSTILLER:   Kontrollkomiteen 

VEDTAKSKATEGORI:  Vedtak 

FORSLAG TIL VEDTAK: Kontrollkomiteens beretning tas til etterretning. 

 

1. Kontrollkomiteens medlemmer LT 2017 – 2019  
Anne Hanson, Anne Valen, Arne Dahler og Tor Marius Dahl (leder) 
 

2. Kontrollkomiteens oppgave  
Oppgaven er definert av landstinget gjennom Organisasjonsbestemmelsene §6: 
«Kontrollkomiteens oppgave er å kontrollere at landstingets vedtak gjennomføres av landsstyret i 
tråd med intensjonene i vedtaket, plandokumenter og budsjett. Komiteen rapporterer til 
landsting.» 

 
I tillegg har landsstyret også benyttet kontrollkomiteen som lovutvalg, både til vurdering 
og til utarbeiding av forslag som berører grunnreglene og organisasjonsbestemmelsene. 

 
3.  Arbeidsmåte  

Komiteen har benyttet følgende materiell i sine vurderinger:  

• Vedtak på Landsting 2017, særlig strategiplan og budsjett.  

• Landsstyrets protokoller. 

• Saksdokumenter til Landsting 2019, særlig toårsmelding og regnskaper.  

• Kontakt med generalsekretær for innhenting av annen nødvendig informasjon og 
saksdokumenter. 

 
Komiteen har i perioden hatt åtte telefonmøter. 
 

4. Vurderinger  
Etter gjennomgang av dokumentene ser vi at landsstyret aktivt har arbeidet meget godt 
med gjennomføring av vedtak gjort av landsting. 
 

• Strategiplanen  
Toårsmeldingen er landsstyrets «rapport» til landsting om aktiviteter og 
gjennomføring av strategiplanen. Toårsmeldingen for 2017–2018 gir en meget god 
beskrivelse av virksomheten. Landsstyret har hatt fokus på de fastsatte fokusområder 
og tiltak, og målt oppnåelsen i forhold til de mål som er vedtatt. På noen områder er 
måloppnåelsen mindre enn målet, men retningen er gjennomgående tydelig positiv. 
Medlemstallet vårt økte fra 2014 til 2015, var stabilt gjennom 2016 og 2017, men ble 
redusert med ca 7% i 2018. 
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Landsting 2019. Sak 4: Kontrollkomiteens beretning    

• Økonomi  
Forbundets reviderte regnskaper viser samlet en god økonomisk styring. Over 
toårsperioden er samlede driftsinntekter 40.632.267 kr (budsjettert 36.041.439 kr), 
driftskostnadene 40.034.992 kr (budsjettert 36.141.839 kr). Etter finansposter på 
+159.702 kr (budsjettert +120.000 kr), ble samlet resultat + 756.977 kr (budsjettert  
+ 19.600 kr).  
 
I disse tallene ovenfor er landsleiren 2018 inkludert. Her ble inntektene 11.517.752 kr 
(budsjettert 12.035.000 kr), og med kostnader på 11.468.000 kr (budsjettert 10.305.000 
kr) ble det økonomiske resultatet + 49.301 kr (budsjettert + 2.000.000).  
 
Kontrollkomiteen anbefaler at:  
- Rutinene for regnskapsavlegging revideres for å sikre at regnskapene er formelt 

avsluttet og revidert innen planlagt tidspunkt.  
- Regnskapene for hhv Nordtangen og Speiderbutikken AS fremlegges for landsting 

til orientering. 
 

5. Funksjon som lovutvalg 
I funksjonen som lovutvalg har komiteen arbeidet med:  

• Grunnreglene §6 om Speiderlov, speiderløfte, speiderbønn og valgspråk. 

• Grunnreglene § 3.5 om assistenterklæring  

• Organisasjonsbestemmelsene § 1.9 om nedlegging av gruppe. 

• Revisjon av vedtektene for Speidernes fellesorganisasjon. 
 

6. Konklusjon  
Komiteen konkluderer at landsstyret har gjennomført sitt arbeid i tråd med intensjoner og 
vedtak gjort på Landsting 2017. 
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SAK 5
INNKOMNE SAKER FRA 
ROVERTING OG  
PATRULJEFØRERTING
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Landsting 2019. Sak 3: Regnskap 2017–2018    

 

FORSLAGSSTILLER:   Roverting/Patruljeførerting  

VEDTAKSKATEGORI:   

FORSLAG TIL VEDTAK:   

 

Presenteres på landsting. 
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SAK 6
STRATEGI 2020–2025
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FORSLAGSSTILLER: Landsstyret 

VEDTAKSKATEGORI: Vedtak 

FORSLAG TIL VEDTAK: Landsting godkjenner strategi for perioden 2020-2025 

BAKGRUNN 

Siden landstinget i 2017 har arbeidet med ny strategi for perioden 2020-2025 vært et viktig fokus. 

Landsstyret oppnevnte i 2017 en arbeidsgruppe for å jobbe med strategien bestående av 

viselandssjef, et landsstyremedlem, en roverrepresentant og tre oppnevnte medlemmer i tillegg til 

generalsekretær. Arbeidsgruppen har involvert store deler av organisasjonen gjennom intervjuer 

med kretsene og andre interessenter, en stor spørreundersøkelse og på sentrale samlinger i 

organisasjonen. Utkastet til ny strategi ble oversendt landsstyret, som etter sin behandling nå 

fremmer sin endelige innstilling til ny strategi for 2020-2025 på landsting. 

Landsstyret takker strategigruppen for det gode arbeidet som er gjort, og opplever at utkastet til 

strategi er i tråd med mandatet gitt av landsstyret. Organisasjonen har hatt mange muligheter til å 

komme med innspill og tilbakemeldinger i strategiprosessen. Det har vært mange og gode 

tilbakemeldinger gjennom intervjuer med kretser og andre interessenter, stor deltakelse på 

spørreundersøkelsen og gode drøftinger på roverkongress, ungdomsting og kretsforum. 

Det har vært et mål om få og tydelige mål og retning, og at den skal være konkret og relevant for 

alle medlemmer. Landsstyret mener at fokusområder og retningen på strategien er svært relevant 

og vil bringe organisasjonen nye steg fremover, slik at også flere skal få mulighet til å oppleve 

KFUK-KFUM-speiding.   

I behandlingen av strategien på landsting vil vi gå igjennom visjonen og de tre fokusområdene, og 

det vil være mulighet til komme med spørsmål og tilbakemeldinger. Det vil også bli muligheter til 

å komme med innspill på hvordan vi sammen skal nå målene i strategien. Endelig strategiplan vil 

bli vedtatt av landsstyret på bakgrunn av innspillene fra landsting. Innspillene vil også bli brukt i 

det videre arbeidet med operasjonalisering, utforming av tiltak og implementering av strategien. 

VEDLEGG 

Utkast til strategi for 2020-2025. Presentert i kortversjon på én side, og som fullversjon. 
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Speiderprogrammet

Alle er velkomne som medlemmer hos oss, uavhengig av tro, etnisk eller kulturell  
tilhørighet, legning, identitet eller funksjonsevne. I 2025 har vi nådd nye målgrupper og 
flere føler at de har sin plass i, og tilhørighet til organisasjonen. KFUK-KFUM-speiderne 
betyr en positiv forskjell i samfunnet rundt oss, ved å utvikle unge mennesker som tar 

lederansvar og deltar aktivt i samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

FOKUSOMRÅDER

VISJON

STRATEGI 2020–2025

VIRKEMIDLER

Rundt våre leirbål
er det plass til alle!

Vi betyr  
en forskjell 
for andre

Vi er  
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Gjennom bevisste valg bidrar speidere til positive endringer som betyr en 
forskjell for andre. Samfunnsengasjement er en viktig del av speidingens 
formål. Speiderloven sier vi skal arbeide for fred, ta vare på naturen, ta 
ansvar og vise vei. Speiderne deltar i aktiviteter som handler om å ta an-
svar for seg selv og andre, bidra i lokalsamfunnet, eller gjøre noe for barn 
og unge i andre deler av verden. Jo flere speidere, desto større positiv 
påvirkning kan vi ha på våre omgivelser.  

Vi er samfunnsengasjerte og arbeider for å endre samfunnet i en positiv 
retning lokalt, nasjonalt og globalt. Samfunnsengasjementet er en naturlig 
del av det å være speider både som enkeltpersoner og som fellesskap. 
Arbeid for miljø og vern av naturområder, integrering av flyktninger, inn-
samling til bistandsprosjekter, utveksling, stå opp mot mobbing og uten-
forskap, eller lytte til noen som trenger en å snakke med er eksempler på 
hvordan vi kan utgjøre en forskjell. Å stille opp for en som trenger det eller 
oppgaven som speiderleder kan bety en stor forskjell for barn og unge. 

I 2025
• Har speidere og ledere opplevelsen av at speiding er relevant,

og at de kan bety en positiv forskjell for andre.
• Har speidere og ledere tilbud om kontakt med speidere fra andre

land.
• Bidrar vi til positiv endring i samfunnet, gjerne gjennom

samarbeid med andre organisasjoner.
• Øker antall grupper som deltar i Globalaksjonen.
• Har påvirkningsarbeid en tydelig plass i program og aktiviteter.
• Deltar vi aktivt i arbeidet for et bedre klima og miljø lokalt og globalt.
• Er det klart både i og utenfor organisasjonen hva KFUK-KFUM-spei-

derne er og hvordan vi påvirker samfunnet.

FOKUSOMRÅDER 

STRATEGI 2020–2025

Vi betyr en forskjell for andre 
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Speiding forandrer liv. Alle unge mennesker skal få muligheten til å bli 
speidere. Mangfold er en styrke og vi ønsker at speiderne skal gjenspeile 
samfunnet rundt oss. Vi vil rekruttere bredt, og nå nye målgrupper. Derfor 
vil vi fjerne hindre for deltagelse, samtidig som vi sikrer at speiderne får 
utfordringer tilpasset sitt nivå.  

Mange vet ikke hva speideren er, eller hva vi gjør. Vi må forklare hva 
speiding er på en enkel og god måte. Vi skal være tydelige på hva det vil 
si at vi har åpent medlemskap og kristent lederskap. Det skal vi gjøre ved 
å vise aksept for ulikheter og tilrettelegge for det i våre aktiviteter. Vi skal 
oppleves som et åpent og inkluderende felleskap både i og utenfor  
organisasjonen.   

I dag er vi 11 000 medlemmer. I 2025 er vi 13 000 stolte og motiverte 
speidere som opplever utfordringer, tillit og ansvar i et trygt miljø. Vekst 
skapes ved å rekruttere nye medlemmer, og ved å beholde de medlem-
mene vi allerede har. Speidere som får utfordringer og opplevelser, skaper 
glede og engasjement, og grunnlag for videre vekst og utvikling av  
organisasjonen.  

I 2025
• Er det lett å komme inn som ny speider og/eller leder.
• Oppfattes speiding som åpent for alle.
• Får gruppene støtte og hjelp til å arbeide med mangfold.
• Kommuniserer vi tydelig at vi har et åpent medlemskap og kristent

lederskap, og hvorfor dette er viktig.
• Har vi en jevn kjønnsfordeling blant medlemmene.
• Har vi variasjon i medlemsmassen.
• Har gjennomsnittlig medlemstid økt i perioden
• Har antall medlemmer under 26 år økt i perioden.
• Har deltagelse på kurs og arrangementer økt i perioden.
• Er vi i vekst og har 13 000 speidere.

FOKUSOMRÅDER 

STRATEGI 2020–2025

Vi er åpne og inkluderende  
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Vi vil ha mange og gode ledere med ulik kompetanse, alder og bakgrunn. 
Da må vi legge bedre til rette for ulike typer lederoppgaver, uavhengig 
av bakgrunn og kompetanse. Forventninger til kunnskap, deltakelse og 
varighet skal være tydelig. Vi skal ha gode løsninger for hvordan vi  
rekrutterer nye ledere og sørger for gode overganger fra speider til leder.  
Nye generasjoner slipper til og vi sikrer god kunnskapsoverføring. Vi har 
et attraktivt tilbud til rovere og unge ledere. Ungt lederskap - voksent 
nærvær er bærebjelken i ledertreningen vår. Ledertrening skjer gjennom 
speidere og ledere som får ansvar og oppgaver i takt med alder, utvikling 
og forutsetninger, gjennom arbeidet lokalt eller nasjonalt, på turer, leirer 
og arrangementer.  

Vi skal ha gode, utviklende og inkluderende ledermiljøer, og et godt leder-
treningstilbud som bidrar til langvarig engasjement i organisasjonen. Vi 
skal være tydelige på verdien av ledertreningen vår.  

I 2025
• Opplever ledere personlig utvikling og får nye utfordringer.
• Opplever flere at KFUK-KFUM-speiderne er et sted der man

kan vokse og trives som leder.
• Er det en naturlig del av det å være speider å ta på seg

stadig større lederoppgaver.
• Får ledere som slutter eller tar pause i sine verv tilbud

om nye oppgaver.
• Får nye ledere støtte, opplæring og oppfølging når de tar på seg en

oppgave eller et verv.
• Er det er tydelig for frivillige som tar på seg verv hva oppgaven

innebærer og med hvilken varighet.
• Har alle rovere og ledere et meningsfylt ledertreningstilbud, lokalt,

regionalt og nasjonalt.
• Har alle grupper nok engasjerte ledere.
• Deltar flere på patruljeførerkurs i kretsene.
• Tilbyr vi attraktive lederfelleskap, der vi deler og lærer av hverandre.
• Rekrutterer vi flere ledere enn de som slutter.

FOKUSOMRÅDER 

STRATEGI 2020–2025

Vi rekrutterer og utvikler 
flere gode ledere  
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Speiderprogrammet Speidermetoden Ledertrening og
uformell opplæring 

Påvirkningsarbeid 

Kristen tro 
Med vårt kristne menneskesyn 
legger vi til rette for at speiderne 
skal få utforske og utvikle sin tro. 
Vi er et sted der barn og unge 
kan komme med tro og tvil, stille 
spørsmål, undre seg og lære 
mer om hva det vil si å være 
kristen. Speiderne skal få utvikle 
seg som hele mennesker, med 
ånd, sjel og kropp. 

Samfunnsengasjement 
Vi engasjerer oss i samfunnet vi lever i, og deltar 
aktivt for å påvirke lokalt og globalt. Speiderne 
vil være gode forbilder og gjøre verden til et litt 
bedre sted. Vi jobber for å øke kunnskap om 
rettferdighet og synliggjøre det ansvaret vi har 
for andre enn oss selv.

Norges KFUK-KFUM-speideres formål er å fremme og drive et 
speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro 
og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunns-
messig engasjement, mellomfolkelig forståelse og naturens verdi.

(Fra Grunnreglene §2)

FORMÅL

VERDIER Fellesskap 
Speidere opplever fellesskap gjennom vennskap 
i små patruljer, i gruppen og på leir sammen 
med andre. Speiding finnes over hele verden og 
vi er med i fire av verdens største barne- og ung-
domsorganisasjoner: YWCA, YMCA, WAGGGS og 
WOSM. Speiderloven, speiderløftet og speider-
drakten viser at vi er speidere og gir oss en felles 
identitet.  

Personlig utvikling
Speidere opplever mestring ved å utfordres til å 
gjøre nye ting. Vi hjelper den enkelte speider til 
å være aktivt involvert i egen utvikling. Speiderne 
får gradvis større ansvar og oppgaver, noe som 
utvikler den enkelte i trygge rammer.

Friluftsliv 
Naturen brukes til lek, læring 
og samarbeid. Vi er mye ute, 
og i friluftslivet mestrer vi nye 
utfordringer. Gjennom uten-
dørsaktiviteter blir vi kjent med, 
tar vare på og setter pris på 
naturen. I friluftslivet opplever vi 
glede, avkobling og fellesskap.

STRATEGI 2020–2025

VIRKEMIDLER

samarbeid 
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SAK 7
BUDSJETT 2020–2021
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: Landsstyret 

Vedtak 

: Landsting godkjenner økonomiske rammer for budsjett 2020 og 
2021, og landsstyret disponerer budsjettet i perioden innenfor disse 
rammene. 

Prioriteringer: 

Det fremlagte budsjettet har lagt vekt på følgende satsningsområder: 

1. Forsterket innsats for frivillige på nasjonalt plan, økte budsjettrammer for nasjonale
utvalg og arbeidsgrupper, som programutvalget, ledertreningsutvalget og internasjonalt
utvalg. Det er også økte rammer for internasjonale saker, og vi har blant annet
sekretariatet for nordisk samarbeidskomité i perioden.

2. Videreutvikling av program og prosjekter. Det er per i dag store bindinger til drift i
budsjettet, og handlingsrommet til å gjøre større strategiske satsninger er i stor grad
knyttet til finansiering gjennom prosjektmidler. Som tidligere forventes 90 % av
programkostnadene finansiert gjennom offentlige prosjektmidler.

3. Medlemsvekst og gruppeutvikling er en prioritert oppgave, og vil fortsatt ha fokus i
strategi og tiltak. Vi ønsker også å jobbe enda mer målrettet opp mot strategiske
samarbeidspartnere.

4. Landsstyret legger frem et budsjett som tar konsekvensen av reduserte inntekter fra
landsleiren i 2018 og som viser hvordan dette påvirker forbundets økonomiske situasjon
over tid. For å få budsjettet til å gå i balanse i toårsperioden er det derfor vært nødt til å
gjøre kutt på enkelte områder. Det er blant annet foreslått å kutte ett nummer av bladene
per år, da dette er ansett nødvendig for at ikke øvrige aktiviteter skal bli for skadelidende.
Dette er noe som kan hentes inn igjen dersom prognosene tilsier det.

Inntekter: 

I 2020 forventes det en økning på 1,2 millioner kr i driftsstøtten som følge av mange kurs under 

landsleiren i 2018, samt at vi de senere år har hatt en bedre uttelling på prosjektsøknader. Det er 

også lagt til grunn ekstra offentlig støtte på 300 000 kr i 2020 fordi landsstyret har flere enn 50 % 

styremedlemmer under 26 år i 2018. Medlemskontingenten er som normalt indeksregulert og 

rundet opp til nærmeste femkroning, og er basert på 10 800 medlemmer. Alle andre inntekter 

forventes å ligge omtrent på dagens nivå.  
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Kostnader 

I hovedsak er det prioriteringene som er nevnt ovenfor som representerer økte kostnader i 

budsjettet. Personalkostnadene reflekterer at antall årsverk på forbundskontoret er på samme nivå 

som i 2018. Dette er det laveste antall årsverk forbundet har hatt siden fusjonen. For at 

egenkapitalen ikke skal svekkes for mye i fireårsperioden 2018–2021, legges det opp til et resultat i 

balanse (nullresultat) for toårsperioden 2020–2021. Alle andre kostnader er budsjettert på dagens 

nivå. 

Egenkapital 

Fri egenkapital er estimert til 13,1 millioner kr per 31.12.2018, og budsjett 2019 som ble vedtatt på 

Landsting 2017 har en fri egenkapital 31.12.2019 på 12 millioner kr. Det fremlagte budsjettet foreslår 

at fri egenkapital per 31.12.2021 skal være på 12 millioner kr. 

NB!  

Tallene er nå basert på LT17-budsjettert resultat for 2018, men vil bli oppdatert når resultatet for 

2018 er klart. 

Usikkerhetspunkter 

Vi har noe usikkerhet knyttet både til offentlig støtte, hvordan ny inntektsaksjon vil påvirke 

inntektene og ikke minst antall medlemmer. Denne situasjonen vil bli løpende vurdert gjennom 

budsjettperioden slik at eventuelle tiltak kan bli iverksatt ved endring av inntekts- eller 

kostnadsforutsetninger.    

Prinsipper 

Budsjettet er utarbeidet etter forsiktighetsprinsippet hvor inntekter er holdt på nøkternt nivå og 

kostnader beregnet med noe sikkerhetsmargin. Budsjettet legger til grunn forbundets strategi for 

2020–2025. Landsstyret ønsker å presisere at budsjettet skal følge prioriteringene i ny strategiplan, 

og at eventuelle endringer i denne kan medføre endringer i budsjett for 2020–2021 under 

budsjettbehandlingen på landsting.  

VEDLEGG 

Budsjett 2020–2021 
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Konto Kontonavn Regnskap Budsjett LT17 Budsjett LT17 Budsjett LT19 Budsjett LT19
2017 2018 2019 2020 2021

30 Kontingenter 4 200 447           4 249 000           4 348 000           4 467 000           4 608 000           
31 Offentlig og privat støtte 7 501 150           5 830 779           5 865 801           7 645 000           6 890 000           
32 Arrangementsinntekter 2 184 401           14 004 600         1 833 600           1 932 000           2 424 500           
33 Andre inntekter 293 522 335 000 335 000 305 000 305 000 

3 DRIFTSINNTEKTER 14 179 520    24 419 379    12 382 401    14 349 000    14 227 500    

40 Direkte kostnad - medlemmer 803 495 1 130 084           1 138 211           987 388 1 017 826           

41 Kostnader Inntektsbringende tiltak og gaver 185 458 193 157 193 361 152 376 152 608 
42 Arrangementskostnader 2 486 880           11 985 300         2 000 300           1 987 000           2 403 900           

4 VAREKJØP 3 475 833 13 308 541    3 331 872 3 126 765 3 574 334 

5 PERSONALKOSTNADER 6 142 104 6 028 681 6 196 067 6 169 721 6 328 581 

6 ORGANISASJONSKOSTNADER 1 269 179 1 369 472 1 260 225 1 447 353 1 444 974 
70 Drift av forbundskontoret 1 199 735           1 104 713           1 135 667           1 308 229           1 334 543           
71 Aktivitetskostnader, program og kommunikasjon 1 829 406           1 629 000           1 638 000           2 006 000           2 016 000           

7 DRIFTSKOSTNADER 3 029 141 2 733 713 2 773 667 3 314 229 3 350 543 

80 Finansinntekter 87 186 53 000 51 000 110 000 110 000 
81 Finanskostnader 19 873 15 000 15 000 20 000 20 000 

8 FINANS 67 313            38 000            36 000            90 000            90 000            

RESULTAT 330 576          1 016 972 -1 143 430 380 933          -380 933 

EGENKAPITAL

Inngående balanse, annen egenkapital (Eiendeler - Gjeld) 9 918 056           12 121 818         13 138 790         11 995 360         12 376 292         

Årsresultat (LT budsjett 2018 - 2021) 330 576 1 016 972           -1 143 430 380 933 -380 933 

Avvikling av grunnfondet 2017 1 873 186           - - - - 

Utgående balanse (Eiendeler - Gjeld) 12 121 818         13 138 790         11 995 360         12 376 292         11 995 360         

Kommentar: Kolonnen Budsjett L17-2018 byttes til Regnskap 2018 så fort regnskapet er godkjent av revisor.

BUDSJETT 2020-2021
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SAK 8
2.GANGSBEHANDLING
AV GRUNNREGELENDRINGER

50



Alle grunnregelendringer i Norges KFUK-KFUM-speidere skal i henhold til grunnreglenes § 14 
vedtas av to på hverandre følgende landsting med 2/3 flertall. Bakgrunn for 1.gangsvedtak finnes i 
utsendte sakspapirer for 2017, og kan lastes ned fra kmspeider.no. Protokollen fra Landsting 2017 
finner du her. 

SAK 8.1 

§7.2 Eksklusjon av medlemmer

FORSLAGSSTILLER:   Landsstyret 

VEDTAKSKATEGORI:  2.gangsbehandling av grunnregelendringer

FORSLAG TIL VEDTAK: Ny formulering i grunnreglenes § 7.2 vedtas 

Forslag til ny tekst (førstegangsvedtatt i 2017):  

Landsstyret kan beslutte å ekskludere medlemmer som klart har opptrådt i strid med Norges 
KFUK-KFUM-speideres formål, regler eller verdier. Beslutningen om eksklusjon må være med 

¾ flertall. 

Nåværende tekst:  
Landsstyret kan beslutte å ekskludere medlemmer som klart har opptrådt i strid med Norges 
KFUK-KFUM-speideres formål, regler eller verdier. Beslutningen om eksklusjon må være med 
enstemmig. 
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SAK 8.2 

§ 11 Administrasjon

FORSLAGSSTILLER:   Landsstyret 

VEDTAKSKATEGORI:  2.gangsbehandling av grunnregelendringer

FORSLAG TIL VEDTAK: Ny formulering i grunnreglenes § 11 vedtas 

Forslag til ny tekst (1.gangsvedtatt i 2017): 

Forbundets administrasjon ledes og ansettes av generalsekretæren. Generalsekretæren er ansvarlig 

overfor landsstyret. 

Landsstyret fastsetter hvor forbundets hovedadministrasjon skal lokaliseres. 

Ansatte er ikke valgbare til kretsting, kretsstyre, landsting eller tillitsverv på landsplan. Dette er 

ikke til hinder for ansattes deltakelse som ansattes representant på landsting. Tillitsvalgte 

som blir ansatt, trer ut av slike verv når de tiltrer stilling i forbundet. 

Nåværende tekst: 

Forbundets administrasjon ledes og ansettes av generalsekretæren. Generalsekretæren er ansvarlig 

overfor landsstyret. 

Landsstyret fastsetter hvor forbundets hovedadministrasjon skal lokaliseres. 

Ansatte er ikke valgbare til kretsting, kretsstyre, landsting eller tillitsverv på landsplan. 

Tillitsvalgte som blir ansatt, trer ut av slike verv når de tiltrer stilling i forbundet. 
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SAK 9
1.GANGSBEHANDLING AV
GRUNNREGELENDRINGER
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SAK 9.1 

§ 6 Speiderlov, speiderløfte, speiderbønn og valgspråk

FORSLAGSSTILLER:   Landsstyret 

VEDTAKSKATEGORI:  1.gangsbehandling av grunnregelendringer

FORSLAG TIL VEDTAK: Ny formulering av grunnreglenes § 6 vedtas.  

Speiderlov, speiderbønn og valgspråk har ligget i vedtektene til Speidernes fellesorganisasjon 

(Spf). I 2018 ble nye vedtekter for Spf 1.gangsvedtatt, og disse skal vedtas for 2. gang i juni 2019. 

Dette innebærer at speiderlov, speiderbønn og valgspråk ikke lenger fastsettes av Spf, og skal 

tilbakeføres til egne vedtekter. 

Speiderlov, speiderbønn og valgspråk hører hjemme der de i sin tid ble tatt ut, og skal tilbakeføres 
til Grunnreglene § 6. Siden dette er grunnregelendringer må de vedtas av to landsting før det har 
virkning. Inntil 2.gangsvedtak er gjort vil speiderlov, speiderbønn og valgspråk fortsatt ligge i Spf. 

Det er vesentlig at prosessen gjennomføres tidsmessig parallelt i forbundet og Spf. Dette for at 

Spfs vedtekter som omhandler speiderlov, speiderbønn og valgspråk skal utgå på samme 

tidspunkt som forbundets vedtekter trer i kraft, slik at forbundet hele tiden har dette 

vedtektsfestet.  

Dette kan ordnes med at en dato for ikrafttredelse er med i vedtak om nye vedtekter i Spf. Da vil 

speiderlov, speiderbønn og valgspråk ligge i Spfs vedtekter og gjelde frem til den datoen, og 

deretter i eget forbund og i egne grunnregler fra og med den datoen.  

Forslag til ny tekst: 

§ 6.        SPEIDERLOV, SPEIDERLØFTE, SPEIDERBØNN OG VALGSPRÅK 
Speiderlov, speiderløfte, speiderbønn og valgspråk fastsettes av landsting. Speiderlov og 
speiderløfte skal godkjennes av World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) og 
The World Organization of the Scout Movement (WOSM). 
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§ 6.1   SPEIDERLOVEN 

Bokmål: 
1. En speider er åpen for Gud.
2. En speider er en god venn.
3. En speider kjenner og tar vare på naturen.
4. En speider er til å stole på.
5. En speider er nøysom.
6. En speider arbeider for fred.
7. En speider tar ansvar og viser vei.

Nynorsk: 
1. Ein speidar er open for Gud.
2. Ein speidar er ein god ven.
3. Ein speidar kjenner og tek vare på naturen.
4. Ein speidar er til å stole på.
5. Ein speidar er nøysam.
6. Ein speidar arbeider for fred.
7. Ein speidar tek ansvar og viser veg.

§ 6.2   SPEIDERLØFTET 

Bokmål: 
I tro på Guds hjelp lover jeg: 
å tjene Gud, 
hjelpe andre 
og leve etter speiderloven.      

Nynorsk: 
I tru på Guds hjelp lovar eg: 
å tene Gud, 
hjelpe andre 
og leve etter speidarlova. 

Ved opptakelse i ny arbeidsgren fornyes speiderløftet. 

§ 6.3   SPEIDERBØNNEN 

Speiderbønnen lyder: 

Bokmål: 
Kjære Far i høye himmel, 
hør mitt hjertes stille bønn: 
Hvor jeg er i verdens vrimmel, 
la meg ferdes som din Sønn. 
La meg leve deg til ære, 
hedre Norge, far og mor, 
andre folk til nytte være, 
lyde speiderlovens ord. 
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Nynorsk: 
Kjære Far i høge himmel, 
høyr mi stille hjartebøn: 
Kvar eg enn i verda vankar, 
lat meg bli som Sonen din. 
Lat meg leva deg til æra, 
heidre Noreg, far og mor, 
andre folk til hjelp få vera, 
og så lyda lova vår. 

§ 6.4         VALGSPRÅK 

Speidernes valgspråk lyder: 

Bokmål: 
Vær beredt 

Nynorsk: 
Ver budd 

§ 6.5   OVERSETTELSE TIL SAMISK 
Samiske oversettelser av speiderløfte og ledererklæring må godkjennes av landsstyret. 

Dagens tekst: 
§ 6        SPEIDERLOV, SPEIDERLØFTE, SPEIDERBØNN OG VALGSPRÅK 

§ 6.1  SPEIDERLOV, SPEIDERBØNN OG VALGSPRÅK 
Speiderlov, speiderbønn og valgspråk fastsettes av Speidernes fellesorganisasjon. Speiderlov og 
speiderløfte skal godkjennes av World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) og 
The World Organization of the Scout Movement (WOSM). 

§ 6.2         SPEIDERLØFTE
Bokmål: 
I tro på Guds hjelp lover jeg:
å tjene Gud,
hjelpe andre
og leve etter speiderloven.

Nynorsk: 
I tru på Guds hjelp lovar eg: 
å tene Gud, 
hjelpe andre 
og leve etter speidarlova. 

Ved opptakelse i ny arbeidsgren fornyes speiderløftet. 

§ 6.3        OVERSETTELSE TIL SAMISK
Samiske oversettelser av speiderløfte og ledererklæring må godkjennes av landsstyret.
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SAK 9.2 

§ 3.5 Assistenterklæring (nytt punkt), § 10.3 Assistenter (nytt punkt),

§ 10.4 Lederes, assistenters og tillitsvalgtes forpliktelse (ny besifring og

endring) og § 10.5 Tilbakekalling av godkjenning, ledererklæring og

assistenterklæring (ny besifring og endring)

FORSLAGSSTILLER:   Landsstyret 

VEDTAKSKATEGORI:  1.gangsbehandling av grunnregelendringer

FORSLAG TIL VEDTAK: Forslag til nye punkter i grunnreglene § 3.5 og § 10.3, samt 
ny besifring og endring i § 10.4 og § 10.5 vedtas 

Landsstyret har gjort vedtak om innføring av assistenterklæring i sak 37/2017, og ønsker å 

synliggjøre dette i vedtektene. Assistenterklæringen ble innført fordi landsstyret ønsket å 

tydeliggjøre at assistenter også har et ansvar for å ivareta trygghet og sikkerhet i speiderarbeidet, 

og samtidig synliggjøre assistentenes rolle som ledere i organisasjonen. Intensjonen er at alle verv 

som krever ledererklæring i dag, fortsatt skal ha krav om dette.  

Forslag til ny tekst: 

§ 3.5 ASSISTENTERKLÆRING (ny paragraf)

Assistenterklæring (bokmål): 

Jeg kjenner Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og organisasjonsbestemmelser og vil som 

assistent arbeide i samsvar med disse. Jeg vil ivareta trygghet og sikkerhet i speiderarbeidet. 

Assistenterklæring (nynorsk): 

Eg kjenner grunnreglane og organisasjonsføresegnene til Noregs KFUK-KFUM-speidarar, og vil 

som assistent arbeide i samsvar med desse. Eg vil syte for tryggleik og sikkerheit i speidararbeidet. 

§ 10.3    ASSISTENTER

Som assistenter regnes medlemmer som har ledelsesoppgaver og som er godkjent av landsstyret

som assistenter.

§ 10.4 LEDERES, ASSISTENTERS OG TILLITSVALGTES FORPLIKTELSE

Ledere, assistenter og tillitsvalgte i forbundet må ved sin underskrift forplikte seg på forbundets

ledererklæring / assistenterklæring. Kravet om ledererklæring / assistenterklæring gjelder ikke

ordinære medlemmer av gruppestyret, kretsstyret og rovernemnda.
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§ 10.5    TILBAKEKALLING AV GODKJENNING, LEDERERKLÆRING OG ASSISTENTERKLÆRING

Landsstyret kan beslutte å frata ledere, assistenter og tillitsvalgte deres verv eller oppnevning,

midlertidig eller permanent, ved opptreden som er krenkende overfor medlemmer eller ved atferd

som ikke er i samsvar med hva man kan forvente av ledere, assistenter og tillitsvalgte i forbundet.

Ledere, assistenter og tillitsvalgte kan selv tilbakekalle sin ledererklæring / assistenterklæring.

Dagens tekst: 

§ 3.4 LEDERERKLÆRING

Bokmål: 

I tro på Gud vil jeg hjelpe barn, unge og voksne til å utvikle kristen tro og leve etter sitt 

speiderløfte. Jeg kjenner Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og 

organisasjonsbestemmelser og vil som leder arbeide i samsvar med disse. Jeg vil ivareta trygghet 

og sikkerhet i speiderarbeidet. 

Nynorsk: 

I tru på Gud vil eg hjelpe born, unge og vaksne til å utvikle kristen tru og leve etter 

speidarlovnaden sin. Eg kjenner grunnreglane og organisasjonsføresegnene til Noregs KFUK-

KFUM-speidarar, og vil som leiar arbeide i samsvar med desse. Eg vil syte for tryggleik og 

sikkerheit i speidararbeidet. 

§ 10.2     LEDERE

Som ledere regnes medlemmer som har ledelsesoppgaver og som er godkjent av landsstyret som

ledere.

§ 10.3 LEDERES OG TILLITSVALGTES FORPLIKTELSE

Tillitsvalgte og ledere i forbundet må ved sin underskrift forplikte seg på forbundets

ledererklæring. Kravet om ledererklæring gjelder ikke ordinære medlemmer av gruppestyret,

kretsstyret og rovernemnda.

§ 10.4    TILBAKEKALLING AV LEDERGODKJENNING OG LEDERERKLÆRING (2. avsnitt)

Tillitsvalgte og ledere kan selv tilbakekalle sin ledererklæring.
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SAK 10
ENDRINGER I
ORGANISASJONS- 
BESTEMMELSENE
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SAK 10.1 

§ 1.3 Gruppeting og § 1.4 Gruppestyre

FORSLAGSSTILLER:   Landsstyret 

VEDTAKSKATEGORI:  Endringer i organisasjonsbestemmelsene 

FORSLAG TIL VEDTAK: Ny formulering av organisasjonsbestemmelsene § 1.3 og 
§ 1.4 vedtas

BAKGRUNN: 

Organisasjonsbestemmelsene beskriver i liten grad gruppestyres oppgaver. For større grupper er 
det uhensiktsmessig å kalle sammen til gruppetinget for flere av oppgavene som er tillagt 
gruppetinget. Dagens ordning med at gruppekontingent skal settes før 15. januar gjør at 
gruppetinget må kalles inn før denne tiden. Samtidig er det vanskelig å være klar til å avholde 
årsmøte innen denne fristen, så det går ikke å kombinere årsmøte og gruppetinget for å sette 
medlemskontingent i ett og samme møte. Det foreslås å beskrive/tydeliggjøre oppgaver som 
gruppetinget kan delegere til gruppestyret. Forslaget gjør at grupper kan fortsette på den måten 
de driver i dag, samtidig som grupper som ønsker å tillegge styret flere oppgaver får retningslinjer 
for dette. De demokratiske prosessene opprettholdes/styrkes da det går klarere frem at valg ikke 
kan delegeres. 

Forslag til ny tekst: 

§ 1.3 GRUPPETING
Gruppens besluttende organ er gruppeting. Alle medlemmer har møte-, tale-, forslags- og
stemmerett. Gruppeting kan vedta å gi møte- og talerett til andre.

Gruppetingets møter ledes av gruppeleder. Avgjørelser fattes med alminnelig flertall. 

Gruppetingets oppgaver:  

• Avholde årsmøte, behandle regnskap og årsmelding.

• Velge gruppestyre med gruppeleder og eventuelt visegruppeleder.

• Velge revisor. Medlemmer i gruppen kan ikke velges som revisor. Revisor skal være
myndig.

• Velge gruppens representanter til kretsting. (Flyttes fra sist i listen).

Oppgaver som kan delegeres til gruppestyret gjennom vedtak på gruppetinget: (nytt avsnitt) 
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• Planlegge gruppens arbeid og budsjett. 

• Fastsette gruppekontingent. 

• Ha ansvar for at det skapes et godt speider- og ledermiljø i gruppen. 

• Oppnevne enhetsledere i gruppens enheter. 

• Ha ansvar for gruppens økonomi og eiendeler. 

Fra grupper med både gutter og jenter skal det velges representanter av begge kjønn. Det bør 
tilstrebes at alle enheter er representert i gruppens delegasjon til kretsting. Gruppeting kalles inn 
av gruppeleder eller når minst halvparten av tingets medlemmer ber om det.  
I grupper med både gutter og jenter tilstrebes det ledere av begge kjønn. 

§ 1.4 GRUPPESTYRE
Gruppestyret velges av gruppeting. Det skal tilstrebes at gruppestyret består av representanter fra
alle enheter. Gruppestyret leder gruppens arbeid mellom gruppetingene. Gruppeleder leder
møtene i gruppestyret og leder gruppens arbeid mellom gruppestyremøtene.

Gruppestyrets oppgaver: (Nytt avsnitt) 

• Gjennomføre delegerte oppgaver fra gruppetinget.

Gruppeleder har ansvar for at det blir ført regnskap over gruppens eiendeler og gjeld og dens 
inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest tre måneder etter 
årets utgang. Gruppeleder plikter å sørge for at regnskap og bilag oppbevares i 10 år etter utgangen 
av regnskapsåret. 

Nåværende tekst: 

§ 1.3 GRUPPETING
Gruppens besluttende organ er gruppeting. Alle medlemmer har møte-, tale-, forslags- og
stemmerett. Gruppeting kan vedta å gi møte- og talerett til andre.

Gruppetingets møter ledes av gruppeleder. Avgjørelser fattes med alminnelig flertall. 

Gruppetingets oppgaver: 

• Avholde årsmøte, behandle regnskap og årsmelding.

• Velge gruppestyre med gruppeleder og eventuelt visegruppeleder.

• Velge revisor. Medlemmer i gruppen kan ikke velges som revisor. Revisor skal være
myndig.

• Planlegge gruppens arbeid og budsjett.

• Fastsette gruppekontingent.

• Ha ansvar for at det skapes et godt speider- og ledermiljø i gruppen.

• Oppnevne enhetsledere i gruppens enheter.

• Ha ansvar for gruppens økonomi og eiendeler.

• Velge gruppens representanter til kretsting.

Fra grupper med både gutter og jenter skal det velges representanter av begge kjønn. Det bør 
tilstrebes at alle enheter er representert i gruppens delegasjon til kretsting. Gruppeting kalles inn 
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av gruppeleder eller når minst halvparten av tingets medlemmer ber om det. I grupper med både 
gutter og jenter tilstrebes det ledere av begge kjønn. 

§ 1.4 GRUPPESTYRE
Gruppestyret velges av gruppeting. Det skal tilstrebes at gruppestyret består av representanter fra
alle enheter. Gruppestyret leder gruppens arbeid mellom gruppetingene. Gruppeleder leder
møtene i gruppestyret og leder gruppens arbeid mellom gruppestyremøtene.

Gruppeleder har ansvar for at det blir ført regnskap over gruppens eiendeler og gjeld og dens 
inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest tre måneder etter 
årets utgang. Gruppeleder plikter å sørge for at regnskap og bilag oppbevares i 10 år etter utgangen 
av regnskapsåret. 

SAK 10.2 

§ 1.8 Foreldrearbeid og annet støttearbeid

FORSLAGSSTILLER:   Landsstyret 

VEDTAKSKATEGORI:  Endringer i organisasjonsbestemmelsene 

FORSLAG TIL VEDTAK: Ny formulering av organisasjonsbestemmelsene § 1.8 vedtas 

BAKGRUNN:  

Paragragraf «§ 1.8 FORELDREARBEID OG ANNET STØTTEARBEID» omhandler annet støttearbeid, 
men slik paragrafen er utformet kan det se ut til at annet støttearbeid også må ha med foreldre. 
Formuleringen «I tilknytning til en eller flere grupper på stedet kan det dannes foreldreforening, 

foreldreråd eller annen sammenslutning av foreldre og andre interesserte.», kan tolkes til at annen 

sammenslutning er foreldre og andre interesserte. Paragrafens overskrift tyder det på at det er 

forsøkt å gi hjemmel for annet støttearbeid som ikke nødvendigvis er basert på foreldre. Denne 

setningen bør derfor tydeliggjøres. Det foreslås derfor å endre til: 

«I tilknytning til en eller flere grupper på stedet kan det dannes foreldreforening, foreldreråd, eller annen 

sammenslutning av foreldre og/eller andre interesserte.» 

Forslag til ny tekst: 

§ 1.8 FORELDREARBEID OG ANNET STØTTEARBEID

I tilknytning til en eller flere grupper på stedet kan det dannes foreldreforening, foreldreråd, eller

annen sammenslutning av foreldre og/eller andre interesserte. Denne har til oppgave å støtte og

hjelpe KFUK-KFUM-speiderarbeidet på stedet. Alt arbeid drives i gruppens navn og på vegne av
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den lokale speidergruppe. Foreldreforening, foreldreråd eller annen sammenslutning nevnt i 

denne paragraf, er ansvarlig overfor gruppeting. 

Nåværende tekst: 

§ 1.8 FORELDREARBEID OG ANNET STØTTEARBEID

I tilknytning til en eller flere grupper på stedet kan det dannes foreldreforening, foreldreråd, eller

annen sammenslutning av foreldre og andre interesserte. Denne har til oppgave å støtte og hjelpe

KFUK-KFUM-speiderarbeidet på stedet. Alt arbeid drives i gruppens navn og på vegne av den

lokale speidergruppe. Foreldreforening, foreldreråd eller annen sammenslutning nevnt i denne

paragraf, er ansvarlig overfor gruppeting.

SAK 10.3 

§ 1.9 Nedlegging av gruppe

FORSLAGSSTILLER:   John Sigve Risanger 

VEDTAKSKATEGORI:  Endringer i organisasjonsbestemmelsene 

FORSLAG TIL VEDTAK:  Ny formulering av organisasjonsbestemmelsene § 1.9 vedtas 

LANDSSTYRETS INNSTILLING: Vedtas 

BAKGRUNN: 
Endringsforslaget er innsendt av John Sigve Risanger, kretsleder i Rogaland KFUK-KFUM-
speidere.  

God forvaltning av løsøre etter en nedlagt speidergruppe må også innbefatte avhending av utstyr 
slik at inntekten fra salget kan tillegges øvrig formue, eller dekke eventuelle fordringer som 
gruppen etterlater seg. Løsøre som enten blir oppbevart eller lånt ut for bruk vil forringes og slik 
utgjøre en dårlig forvaltning av verdiene. Løsøre som avhendes vil komme andre speidergrupper 
til gagn og de som overtar løsøre vil belastes verdiforringelsen som følge av bruk. Det er også 
problematisk at kretsen må stille lagerplass til rådighet for oppbevaring av løsøre i opptil åtte år. 

Etter innspill fra Kontrollkomiteen anbefales det også å gjøre en endring i teksten slik at kretsen 
kan disponere formuen som angitt etter fem år (altså tre + to år) etter vanlig speider-aktivitet, i 
stedet for dagens åtte år. Landsstyret støtter dette forslaget.  

Forslag til ny tekst:  

§ 1.9 NEDLEGGING AV GRUPPE
Har en speidergruppe i tre år ikke hatt vanlig speideraktivitet med medlemmer under 26 år, skal
kretsen vurdere om gruppa skal legges ned.
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Er en gruppe lagt ned etter vedtak i gruppen eller etter foregående ledd, forvalter kretsen dens 
formue (penger, fordringer, løsøre, fast eiendom og eventuell gjeld), herunder også 
underavdelingenes utstyr og eventuelle støttegruppers formue. Forvaltningen kan også omfatte 
rimelig bruk av fast eiendom samt bruk eller avhending av løsøre. Ved avhending av løsøre 
skal inntekt tillegges øvrig formue. Formuen skal brukes til gjenoppstart av speiderarbeid i det 
området den tidligere gruppen virket. 

Er det ikke opprettet nytt speiderarbeid i løpet av de første fem årene etter at vanlig 
speideraktivitet opphørte, kan kretsen disponere formuen til gagn for annet speiderarbeid i 
kretsen.  

Landsstyret kan fastsette nærmere retningslinjer for nedleggelse av grupper, herunder også 
nedleggelse av spesialgrupper for voksne. Når spesielle forhold gjør det ønskelig, kan landsstyret 
dispensere fra bestemmelsene i denne paragraf. 

Nåværende tekst: 
§ 1.9 NEDLEGGING AV GRUPPE
Har en speidergruppe i tre år ikke hatt vanlig speideraktivitet med medlemmer under 26 år, skal
kretsen vurdere om gruppa skal legges ned.

Er en gruppe lagt ned etter vedtak i gruppen eller etter foregående ledd, forvalter kretsen dens 
formue (penger, fordringer, løsøre, fast eiendom og eventuell gjeld), herunder også 
underavdelingenes utstyr og eventuelle støttegruppers formue. Forvaltingen kan også omfatte 
rimelig bruk av løsøre og fast eiendom. Formuen skal brukes til gjenoppstart av speiderarbeid i det 
området den tidligere gruppen virket. 

Er det ikke opprettet nytt speiderarbeid i løpet av de første åtte årene etter at vanlig 
speideraktivitet opphørte, kan kretsen disponere formuen til gagn for annet speiderarbeid i 
kretsen. 

Landsstyret kan fastsette nærmere retningslinjer for nedleggelse av grupper, herunder også 
nedleggelse av spesialgrupper for voksne. Når spesielle forhold gjør det ønskelig, kan landsstyret 
dispensere fra bestemmelsene i denne paragraf.  

SAK 10.4 

§ 2.3. Kretsleder (punkt 4)

FORSLAGSSTILLER:   Landsstyret 

VEDTAKSKATEGORI:  Endringer i organisasjonsbestemmelsene 

FORSLAG TIL VEDTAK: Ny formulering av organisasjonsbestemmelsene § 2.3 vedtas 
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BAKGRUNN: 

I prosessen med å forenkle arbeidet for gruppe og krets er rutinene lagt om slik at ledersamtale 
gjennomføres på gruppenivå, og de som gjennomfører ledersamtalen signerer og sender direkte til 
forbundet. Anbefaling om godkjenning av ledere bør derfor ut av denne bestemmelsen.   

Forslag til ny tekst: 

§ 2.3 KRETSLEDER (punkt 4)
• Leder kretsstyrets arbeid.
• Representerer kretsen utad.
• Leder kretsens arbeid mellom kretsstyremøtene.
• Anbefaler godkjenning av nye ledere og sender søknadene videre til forbundskontoret.

I kretsleders fravær fungerer visekretsleder i kretsleders sted. 

Nåværende tekst:  

§ 2.3 KRETSLEDER (punkt 4)
• Leder kretsstyrets arbeid.
• Representerer kretsen utad.
• Leder kretsens arbeid mellom kretsstyremøtene.
• Anbefaler godkjenning av nye ledere og sender søknadene videre til forbundskontoret.

I kretsleders fravær fungerer visekretsleder i kretsleders sted. 

SAK 10.5 

§ 3.1.2 Landsting behandler (3. setning) og § 3.2.1 Landsstyrets

oppgaver (2. setning)

FORSLAGSSTILLER:   Landsstyret 

VEDTAKSKATEGORI:  Endringer i organisasjonsbestemmelsene 

FORSLAG TIL VEDTAK: Ny formulering av organisasjonsbestemmelsene § 3.1.2 og 
§ 3.2.1 vedtas 

BAKGRUNN: 

I tråd med drøftinger med kretsene på Kretsforum har landsstyret ønsket å presentere 
hovedpostene i budsjettet for landsting. Landstinget skal som tidligere vedta rammene i 
budsjettet. Landsstyret foreslår derfor også å gjøre en endring i organisasjonsbestemmelsenes 
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§ 3.2.1 Landsting behandler og §3.2.1 Landsstyrets oppgaver. Det vil bedre beskrive hvilket nivå
budsjettet behandles på.

Det foreslås det å bytte ut «Landsstyrets forslag til budsjett…» med «Forbundets økonomiske rammer…» 
i § 3.1.2 LANDSTING BEHANDLER (3. punkt).   

Det foreslås også å omformulere § 3.2.1 LANDSSTYRETS OPPGAVER (5. ledd, 2. setning) fra 
«Forvalte og fordele forbundets ressurser i tråd med vedtatte planer og budsjett, utforme personalpolitikk 
og ivareta forretningsmessige forhold», til «Forvalte og fordele forbundets ressurser i tråd med vedtatte 
planer, disponere økonomiske rammer gitt av landsting, utforme personalpolitikk og ivareta 
forretningsmessige forhold.»  

Forslag til ny tekst: 

§ 3.1.2 LANDSTING BEHANDLER (3. punkt)

• Landsstyrets årsmelding og revidert regnskap for toårsperioden.

• Kontrollkomiteens beretning.

• Forbundets økonomiske rammer, herunder fastsetting av kontingent.

• Forbundets langsiktige strategi.

• Etter innstilling fra valgkomiteen ved hemmelige valg velge:
o Landssjef.
o Viselandssjef.
o Seks styremedlemmer.
o To varamedlemmer.
o Leder og tre medlemmer til kontrollkomité.
o Forbundets representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.
o Revisor.
o Etter innstilling fra landsstyret, ved hemmelig valg, velge leder og tre medlemmer

av valgkomiteen.

• Behandle lovforslag som krever behandling av landsting.

• Behandle saker av ideologisk eller prinsipiell karakter.

• Saker sendt inn fra roverting og patruljeførerting.

• Andre innkomne saker.

§ 3.2.1 LANDSSTYRETS OPPGAVER (5. ledd, 2. setning)
Landsstyret skal:

• Forvalte og fordele forbundets ressurser i tråd med vedtatte planer, disponere 
økonomiske rammer gitt av landsting, utforme personalpolitikk og ivareta
forretningsmessige forhold.

Nåværende tekst:  

§ 3.1.2 LANDSTING BEHANDLER

• Landsstyrets årsmelding og revidert regnskap for toårsperioden.

• Kontrollkomiteens beretning.

• Landsstyrets forslag til budsjett, herunder fastsetting av kontingent.

• Forbundets langsiktige strategi.
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• Etter innstilling fra valgkomiteen ved hemmelige valg velge:
o Landssjef.
o Viselandssjef.
o Seks styremedlemmer.
o To varamedlemmer.
o Leder og tre medlemmer til kontrollkomité.
o Forbundets representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.
o Revisor.

• Etter innstilling fra landsstyret, ved hemmelig valg, velge leder og tre medlemmer av
valgkomiteen.

• Behandle lovforslag som krever behandling av landsting.

• Behandle saker av ideologisk eller prinsipiell karakter.

• Saker sendt inn fra roverting og patruljeførerting.

• Andre innkomne saker.

§ 3.2.1 LANDSSTYRETS OPPGAVER (5. ledd, 2. setning)
Landsstyret skal:

• Forvalte og fordele forbundets ressurser i tråd med vedtatte planer og budsjett, utforme
personalpolitikk og ivareta forretningsmessige forhold.

SAK 10.6 

§ 9.2.1 Aldersinndeling (utsatt sak fra landsting i 2017)

FORSLAGSSTILLER:   Rovertinget 2016 og 2017 

VEDTAKSKATEGORI:  Endringer i organisasjonsbestemmelsene 

FORSLAG TIL VEDTAK:  Øvre aldersgrense for rovere fjernes.  

LANDSSTYRETS INNSTILLING: Vedtas ikke 

BAKGRUNN: 

Som en del av revisjonen av speiderprogrammet som ble ferdigstilt i 2015, ble det på landstinget 
samme år vedtatt å innføre en øvre aldersgrense for rovere på til og med 25 år. Etter rovertinget i 
2016 ble det sendt inn forslag om å fjerne den øvre aldersgrensen for rovere (se vedlagt sak 8.1 
innsendt fra roverting 2016 til landsting i 2017). Forslaget fikk støtte av rovertinget i 2017, og ble 
deretter oversendt til landsting i 2017.  

Det er gjort en redaksjonell endring i forslag til vedtak, da det opprinnelige forslaget til vedtak 
ikke var bearbeidet mellom roverting 2017 og landsting 2017. Forslag til vedtak slik det nå står er 
likt forslag 1 fremmet av rovertingets representant på landsting i 2017.  

Under behandling av saken kom det inn følgende alternative forslag: 
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Forslag 1 (rovertingets representant, Maren Pernille Øvregaard): 

Øvre aldersgrense for rovere fjernes. 

Forslaget var en ny formulering fra rovertinget i 2017 som tok opp i seg intensjonen fra rovertinget i 2016.  

Forslag 2 (Asle Hvidsten, Østfold): 

Utsettelsesforslag: Behandling av saken utsettes til neste ordinære landsting hvor det også 

presenteres en evaluering av aldersinndelingen. 

Forslag 3 (forslagsstiller Oddvar Marøy, Sunnmøre og patruljeførerting): 

§ 9.2.1 ALDERSINNDELING

Forbundets arbeidsgrener har følgende inndeling: 
0 år–6 år 
1.–2. trinn 
3.–4. trinn 
5.–10. trinn 
Fra fullført 10. trinn – til og med 25 år. 
Fra 26 år og eldre  

Nåværende tekst: 

§ 9.2.1 ALDERSINNDELING

Forbundets arbeidsgrener har følgende inndeling: 
0 år–6 år 
1.–2. trinn 
3.–4. trinn 
5.–10. trinn 
Fra fullført 10. trinn – til og med 25 år. 

Vedtaket i saken ble: «Behandling av sak 8.1. Øvre aldersgrense for rovere utsettes til neste ordinære 

landsting hvor det også presenteres en evaluering av aldersinndelingen». Innsendt forslag 3 ble ikke 

behandlet i 2017 fordi det ble vedtatt å utsette saken under behandling av forslag 2.  

Landsstyrets innstilling 
Landsstyrets innstilling i saken slik den ble fremmet på landsting i 2017 blir stående. Landsstyret 

kan ikke se at det har tilkommet ny informasjon i saken, og det er ikke noe i evalueringen av 

programmet som ble gjennomført i 2018 som tilsier at øvre aldersgrense for rovere bør behandles 

på nytt. 
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Roverting 2016 

Vedtak 

Roverting 2016 fremmer en sak til Landsting 2017 om å 
fjerne øvre aldersgrense for rovere. 

LANDSSTYRETS INNSTILLING: Vedtas ikke 

Selv om det ble flertall mot en øvre aldersgrense for rovere på Rovertinget 2015 og PF-tinget 2015, 
ble det på Landsting i 2015 vedtatt en øvre aldersgrense for rovere på til og med 25 år.  

Kretsrovertinget til Rover Rogaland ønsker at saken tas opp når den fortsatt er aktuell, og at den 
fremmes videre til Landsting i 2017 for å få en ny behandling.  

Spørsmål til refleksjon rundt saken: 

 Er den øvre aldersgrense ekskluderende for våre medlemmer over 25 år?

 Vil organisasjonen miste rovere med erfaring slik at gjennomføring av nasjonale
arrangementer blir vanskeligere?

 Er det nødvendig å måtte bli leder for å kunne fortsette i organisasjonen etter fylte 26 år?

 Kan en øvre aldersgrense skape et miljø for at medlemmer holder seg lengre i
organisasjonen?

 Bør Rovertinget respektere Landstingets vedtak?

Landsting 2015 vedtok ny aldersinndeling med konkrete aldrer i nedre og øvre del av hver 
aldersgren. Landsstyret ser ikke at det er kommet nye argumenter i saken, men tar til etterretning 
at Roverting har meldt inn saken. 

VEDLEGG
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Landsting 2019. Sak 11: Valg 

 

FORSLAGSSTILLER:    Valgkomiteen / Landsstyret 

VEDTAKSKATEGORI:   Valg 

VALGKOMITEENS INNSTILLING:  Vil bli presentert på landsting 

 

KANDIDATER TIL LANDSSTYRET 

 

Valgperiode: Frem til neste landsting. Kandidatene er presentert alfabetisk og kjønnsfordelt. 

 

11.1 Landssjef  

Kandidat:   Gunvor Meling 

 
 

11.2 Viselandssjef 

Kandidat:   Thor Andreas Moe Slinning 

 

 

11.3 Styremedlemmer  

Valg av seks medlemmer til landsstyret, tre kvinner og tre menn.  

 

Kandidater: Marta Nagel-Alne  

Veronica Nysted Montgomery 

Siren Therese Klausen 

 

Anders Reggestad 

Jarl Thore Larsen 

Erik Ettner Sanne 

 

11.4 Varamedlemmer til landsstyret  

Valg av to varamedlemmer til landsstyret, en av hvert kjønn. 

Valgkomiteens innstilling vil bli forelagt etter at valget på styremedlemmer er gjennomført. 
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11.5 Kontrollkomiteen 

Det skal velges leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen.  

 

Kandidater: Anne Valen 

 Inger Helene Jensen  

Arne Dahler  

Tor Marius Dahl  

 

Valgkomiteen jobber med å finne en kvinnelig kandidat. 

 

 

11.6 Representantskapet til Speidernes fellesorganisasjon 

Valg av fire representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.  

 

Kandidater: Inger Christine Roth Jacobsen 

Karen Marie Engeseth 

 Anne-Line Evenstad Dahlen 

 Martin Grønfjell 

 

11.7 Valg av revisor 

Etter organisasjonsbestemmelsenes § 3.1.2 skal valgkomiteen innstille på revisor for regnskapene i 
2019 og 2020. Valgkomiteen ønsker å følge landsstyrets innstilling i saken.  
 
På landsting i 2017 ble Revisorgruppen AS valgt som revisor for regnskapsårene 2017 og 2018. 
Forbundet har vært fornøyd med dette valget. Landsstyret ønsker derfor følgende innstilling på 
revisor for regnskapsårene 2019 og 2020: 
 
Landsstyret anbefaler at Revisorgruppen AS velges som forbundets revisor for regnskapsårene 
2019 og 2020. 
 

INNSTILLINGER FRA LANDSSTYRET 

 

11.8 Leder og tre medlemmer til valgkomiteen 

Etter organisasjonsbestemmelsenes § 3.1.2 skal landsting etter innstilling fra landsstyret, ved 
skriftlig valg, velge leder og tre medlemmer av valgkomiteen.  
 
Kandidater:   Anders Østeby 

Øyvind Øygarden 
 Marianne Hov 
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Landsstyret jobber med å finne flere kandidater, og landsstyrets innstilling vil bli presentert på 
landsting.  
 

BAKGRUNN 
 
 
Landsting 2017 valgte Ragnhild Stokke Lundetræ, Mia Karine Johansen, Magnus Rynning Nielsen 
(leder), og Anders Østeby som valgkomité til landsting 2019. Ragnhild Stokke Lundetræ overtok 
som leder av komiteen i oktober 2017. 
 
Landstinget skal i henhold til Organisasjonsbestemmelsenes § 3.1.2. velge:  

• Landssjef (11.1) 

• Viselandssjef (11.2) 

• Seks medlemmer til landsstyret (11.3) 

• To varamedlemmer til landsstyret (11.4) 

• Leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen (11.5) 

• Fire medlemmer til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon (11.6) 

• Revisor (11.7) 

• Leder og tre medlemmer til Valgkomiteen (11.8) 
 
Grunnreglenes § 8.1 angir at valgperioden til alle verv på krets- og forbundsplan er to år hvor annet 
ikke er særskilt nevnt.  
 
Det skal tilstrebes lik representasjon mellom kvinner og menn på alle nivå i forbundet. I 
landsstyret, valgkomité og kontrollkomité skal det være lik representasjon av begge kjønn. 
Landssjef og viselandssjef skal være av forskjellig kjønn (Grunnreglene § 9). 
 
Medlemmer, grupper og kretser er invitert til å komme med forslag til alle verv. Valgkomiteens 
medlemmer har utfordret kretsene i flere runder til å komme med forslag.   
 
Kandidatene som har svart ja per 22.02.2019 er presentert i sakspapirene og på landsting.no. 

 

 

VEDLEGG: PRESENTASJON AV KANDIDATER  

 

Kandidatene til landsstyret er stilt følgende spørsmål: 

1. Hvorfor ønsker du å sitte i landsstyret? 

2. Hva er dine hjertesaker i speiderarbeidet?  

3. Hvilken speidererfaring har du?  

4. Utdanning/arbeidserfaring? 
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Kandidater til landsstyret 

 
Stiller til valg som landssjef: 

Gunvor Meling (29) 
Lillestrøm KFUK-KFUM-speidere, Romerike  

1. Det er inspirerende og moro å være landssjef. Etter mange år som 
landsstyremedlem, pluss to år som landssjef gir det veldig god 
mening å bringe speiding ut til enda flere. KFUK-KFUM-speiderne 
har mange flinke ledere og ivrige speidere som gjør meg både stolt 
og glad. 

2. Mestringsopplevelser - for speidere, ledere og lederspirer og 
speidervenner. Forbilder – både i og utenfor speideren trenger vi 
å se andre som gjør en forskjell og som vi kan identifisere oss med. 
Vi må være forbilder for hverandre. Gjøre jobben levelig - både 
som leder i en gruppe, som kretsstyre og i landsstyret. Hvordan 
kan vi hjelpe hverandre til å sette sammen kabalene slik at vi deler på oppgavene, i stedet 
for å stable dem? Samfunnsengasjement - lokalt og globalt. Hvordan forandrer vi 
speidere verden, hver dag, skritt for skritt? 

3. Jeg har vært speider hele livet, i Haugesund 1, Fetsund 1 og nå i Lillestrøm. Har også vært 
maur og stab på forskjellige landsleirer, kursstab på Norsk Roland og deltatt på mye 
nasjonalt og internasjonalt. Ble valgt inn i Landsstyret i 2011, hatt ulike roller i KFUK-
KFUM Global og Spf, og representert på internasjonale kurs og konferanser i både KFUK-
KFUM og speiderbevegelsene i hele perioden. 

4. Utdannet litteraturviter og germanist. Jobber med kursutvikling og pedagogisk bruk av 
IKT på LearningLab ved Handelshøyskolen BI i Oslo. 

 

Stiller til valg som viselandssjef: 

Thor Andreas Moe Slinning (41) 

Søndre Slagen KFUK-KFUM-speidere, Asker og Bærum   

1. Jeg er takknemlig for å bli spurt om å stille til valg til 
Landsstyret. Jeg ønsker å være med på å forme fremtiden for 
forbundet vårt, og arbeidet med ny strategi fremstår særlig 
spennende. Det er viktig at speiderarbeidet utvikler seg og er 
relevant for stadig nye generasjoner av barn og unge, uten at vi 
gir slipp på historien vår. Jeg ønsker å bidra til at Landsstyret 
kan se de store linjene i arbeidet som gjøres i forbundet, og på 
den måten gi alle dyktige speidere og ledere best mulig 
forutsetninger for å drive ekte speiderarbeid. 

2. Mine spesielle hjertesaker i speiderarbeidet, er programarbeid 
og -utvikling, og landsleir. Gjennom godt programarbeid og 
bevisst programutvikling, legges fundamentet for godt speiderarbeid i gruppene. 
Programarbeid skjer både lokalt og sentralt, og jeg mener dette er en nøkkel til gode 
speidermøter og opplevelser. Jeg er en stor tilhenger av læring og kunnskap, og har et 
ønske om at både speidere og ledere skal ha muligheten til å lære noe nytt på ethvert 
speidermøte, tur eller leir. Patruljesystemet er fundamentet for speideraktivitetene, og har 
vært det siden speidingens begynnelse. Gode og gjennomtenkte aktiviteter setter 
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patruljene i stand til å bedrive speiding på best mulig måte, og gir speidere og ledere de 
beste speideropplevelsene. Jeg er stor tilhenger av fagkunnskap, og som et ledd i den 
sentrale programutviklingen, mener jeg det er viktig å bruke de ressursene som finnes i 
forbundet. Vi har mange flinke ledere innenfor et vel av fagområder, og jeg vil legge til 
rette for at disse ønsker å bruke sine kunnskaper til beste for speiderne. I planleggingen og 
gjennomføringen av Futura 2018, har jeg vært så heldig å få jobbe med mange av våre 
dyktige ansatte på forbundskontoret. Dette er mennesker som har speiding som sitt 
fagfelt, og som besitter helt unik kunnskap og gjennomføringsevne. Å sørge for at våre 
ansatte får best mulige forutsetninger for å gjøre jobben sin, til beste for alle oss som er 
glad i KM-speiderne, vil være en prioritert oppgave i Landsstyret. 

3. Jeg har vært speider så og si hele livet, født inn i en speiderfamilie. Speideroppveksten i 
ulveflokk, speidertropp og roverlag hadde jeg i 9. Larvik KFUM. Her begynte jeg også 
ledergjerningen som flokk- og lagsassistent. Jeg har vært med å starte opp 1. T-banen 
KFUM og Grünerløkka KM-speidere, og er for tiden vandrerleder i Søndre Slagen KM-
speidere. Jeg har vært engasjert på forbundsnivå bla. som Roverombusmann i KFUM-
speiderne, og vært leder og instruktør på diverse kurs. Siden landsleiren i 98 har jeg vært 
engasjert på ulike plan i landsleirplanlegging og -gjennomføring, vekselvis i Programetat 
og på sykestua. Sist var jeg Programsjef og HK-medlem i forbindelse med Futura 2018. 

4. Utdannet lege, spesialist i anestesiologi. Arbeider til daglig i hovedsak med 
intensivmedisin, og er for tiden seksjonsoverlege ved Intensivavdelingen på Sykehuset i 
Vestfold, Tønsberg. 

 
Stiller til valg som medlem av landsstyret: 

Jarl Thore Larsen (43)  
Grimstad KFUK-KFUM-speidere, Agder 

1. Først: Takk for tilliten ved at jeg er spurt om å stille til valg. Jeg 
ønsker å bidra til at landsstyret fortsetter å være et viktig 
bindeledd mellom kretsene. Dessuten har 
jeg lyst til å bli bedre kjent med KFUK-KFUM-speiderarbeid 
utenfor min egen gruppe og krets og bidra til å videreutvikle 
organisasjonen vår. 

2. Fornøyde speidere. Dersom speiderne «mine» smiler etter et 
speidermøte, så smiler også jeg. Og fornøyde speidere og ledere er 
motiverte, har det gøy sammen og kommer igjen, og igjen. At vi 
bringer speiderne litt ut av komfortsonen så de får utvikle seg 
gjennom opplevelser, utfordringer og variert aktivitet og på den 
måten lære noe nytt og oppleve mestring. På veien bygges nye vennskap på tvers av alder, 
geografi og bakgrunn. Gi de eldste speiderne ansvar og rom for å lære, og feile, i trygge 
omgivelser. Godt lederfellesskap slik at det også er attraktivt å være leder. Da er det viktig 
med både sosialt og faglig påfyll slik at vi kan gjøre 
en enda bedre jobb i gruppene. 

3. Jeg var ulvunge og speider i Flekkefjord (Rogaland). Etter en pause med studier i 
Trondheim, begynte jeg som leder og siden gruppeleder i Kolstad/Granåsen (Trøndelag). 
Høsten 2008 begynte jeg som vandrerleder i Grimstad (Agder), der jeg fortsatt er aktiv. Jeg 
har sittet i Kretsstyret i Agder siden mars 2009 og vært kretsleder siden mars 2012. 

4. Jeg har en mastergrad i datamaskinarkitektur fra NTNU. Jeg har siden jobbet som 
softwareutvikler i Fast, Yahoo og Ericsson, IT ansvarlig i APL og er nå ITprosjektleder i 
Skatteetaten. 
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Anders Reggestad (43) 
Kongsberg KFUK-KFUM-speidere, Buskerud 

1. Ønsker å videreføre det arbeidet vi har startet i denne perioden. 
Den nye strategien blir viktig i neste periode. Ønsker å være 
med på å sette denne ut i live. Har lært mye om organisasjonen 
vår siste periode. Denne erfaringen ønsker jeg å kunne bidra 
med videre. Det har vært morsomt og lærerikt å være med i 
landsstyret. 

2. At lederne våre skal kunne produsere godt speiderarbeid. Da må 
det tilrettelegges for enkel drift i grupper og kretser. Små og 
store grupper må kunne drive effektivt. Det hver enkelt leder 
trenger, må være enkelt tilgjengelig. Å drive ledelse er naturlig i 
vår organisasjon. Dette er noe speiderne begynner med tidlig i 
patruljene. Derfra skal vi bli enda tydeligere på at det å delta i 
driften som leder i vår organisasjon er personlig utvikling. Vi 
skal utvikle enda flere gode unge ledere. 

3. Begynte i speideren som ulvunge i Hokksund KFUM. Har siden den gang vært med på mye. 
Ulveleder, stifinnerleder og gruppeleder i Kongsberg. Leder av roverombud og senere 
kretsleder i Buskerud. Arrangert en mengde forskjellige aktiviteter, bl.a. del av 
hovedkomité for NM i speiding i 2012, leirleder for kretsleir i 2013, troppsassistent WSJ 
2015, programsjef for regionleir på Nordtangen i 2016. Landsstyremedlem 2017–2018. 

4. Sivilingeniør ved institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU. Har siden jobbet for 
Kongsberg-gruppen som softwareutvikler og systemingeniør. Har gjennom jobb deltatt på 
lederutviklingsprogrammer og er kurset innen prosjektgjennomføring. Jobber for tiden 
mest som systemarkitekt. 

 

Siren Therese Klausen (28) 
Kristiansand V KFUK-KFUM-speidere, Agder 

1. Jeg har lyst til å sitte i landsstyret for å lære enda mer om vår flotte 
organisasjon! Jeg tror jeg kan bidra positivt til mangfoldet i styret. 
2. For meg er medvirkning fra speiderne våre veldig viktig! 
3. Jeg startet i speideren i 1997. Jeg var på landsting i 2005, og siden er det bare 
ett jeg ikke har vært på. Jeg har sittet flere perioder i kretsstyret, og vært 
roverkretskontakt. 
4. Jeg er utdannet sykepleier. 
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Veronica Nysted Montgomery (26) 
Ålgård KFUK-KFUM-speidere, Rogaland 

1. Jeg ønsker å sitte i landsstyret for å bidra til at enda flere barn og 
unge får oppleve speideren sitt inspirerende fellesskap og 
aktiviteter gjennom  speidermetoden. Og fordi jeg tror jeg vil få 
nye utfordringer og kjekke speideropplevelser i landsstyret. 

2. Det er vanskelig å peke på hjertesaker i speideren, fordi det er 
nettopp mangfoldet i speideren som gjør den unik. Likevel 
brenner jeg nok ekstra mye for ledertrening og det 
internasjonale speiderarbeidet. 

3. Jeg har vært speider i 18 år og har fått mange forskjellige 
utfordringer i speideren, fra å være speider og dra på leirer og 
kurs i inn- og utland, til å være vandrerleder og rovermentor i 
Ålgård. Jeg har også fått være med å utvikle ny ledertrening 
nasjonalt og strategi for gender mainstreaming i WAGGGS 
Europa. De siste to årene har jeg sittet i landsstyret og hatt 
ansvarsområdet ledertrening. 

4. Jeg jobber på KFskolen i Stavanger som kontaktlærer og IT-ansvarlig. Utdanningen min 
har jeg fra UiS – praktisk pedagogikk, og VID Stavanger – master i globale studier, 
bachelor i religion og interkulturell kommunikasjon. 

 

Marta Nagel-Alne (25) 
Bybanen KFUK-KFUM-speidere 

1. Eg har opplevd perioden eg har vore i landsstyret som særs givande 
og lærerik. Eg ynskjer å sitja vidare, fordi eg framleis trur eg kan 
vera ein god ressurs for forbundet i vervet som landsstyremedlem. 
Å gi attende til organisasjonen, møta engasjerte speidarar og 
leiarar, og få vera med på å forma organisasjonen er eit arbeid eg 
set pris på. Eg har spesielt vore involvert i arbeidet med KFUK- og 
KFUM-saker, både gjennom KFUK-utvalet og KFUK-KFUM 
Internasjonalt. Eg meiner dette er arbeid kor det vil vera bra med 
kontinuitet og meir erfaringsinnhenting.  

2. Hjartesakene mine er mellom anna dei globale problemstillingane 
som kan, og bør, vera ein del av det nasjonale og lokale 
speidararbeidet – døme på dette er arbeid for likestilling, positiv 
samfunnsutvikling, leiartrening, klimaengasjement, og 
internasjonal solidaritet. I tillegg brenn eg for det enkle friluftslivet.    

3. Eg har etter kvart ei grei mengd speidarerfaring, både som leiar, stab og i nasjonale verv. 
Dei siste to åra har eg vore landsstyremedlem, og sit dessutan som nestleiar i KFUK-
utvalet.  

4. Eg er utdanna Grunnskulelærar med master i Barne- og ungdomslitteratur, og arbeider for 
tida som kontaktlærar i fjerde klasse. 
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Erik Ettner Sanne (21) 
Holmen KFUK-KFUM-speidere, Asker og Bærum  

1. Jeg ønsker å sitte i Landsstyret fordi jeg er utrolig glad i 
organisasjonen vår og vil bidra til å påvirke og 
videreutvikle den. Jeg syns det var veldig spennende og 
lærerikt å sitte som roverrepresentant i Landsstyret og vil 
gjerne lære mer.  

2. Jeg er spesielt opptatt av speideren som en inkluderende 
arena, ledertrening og det internasjonale arbeidet. Jeg er 
også opptatt av at det skal være enkelt å være frivillig i 
organisasjonen og å gjøre overgangen fra rover til leder 
naturlig. 

3. Jeg har vært speider i 11 år. På denne tiden har jeg både 
hatt verv på lokalt, krets- og nasjonalt nivå. Jeg har sittet 
flere år i kretsstyre, blant annet som roverkretskontakt og 
visekretsleder. På det nasjonale nivået har jeg erfaring fra 
vervet som Rovernemndsleder og satt dermed i Landsstyret fra 2016-2017. De to siste årene 
har vært rolige i speidersammenheng og jeg er klar for nye utfordringer! 

4. Jeg går førsteåret på en bachelor i Statsvitenskap ved NTNU i Trondheim. Før dette var jeg 
stipendiat på Folkehøgskole. 

 

Kandidater til kontrollkomiteen 

Kontrollkomiteen arbeider på to felt: 

1. Gjennomgang av styrereferater/arbeidsutvalgs-referater for å sikre at vedtakene på 

landsting følges opp og at ikke landsstyret går utover de fullmakter de har fra landsting.  

2. Regnskap sjekkes opp mot vedtatte budsjetter mtp bruk av midler i forhold til de politiske 

pålegg landsstyret er gitt av landsting. 

 

Kandidatene til kontrollkomiteen er stilt følgende spørsmål: 

1. Hvorfor ønsker du å sitte i landsstyret? 

2. Hva er dine hjertesaker i speiderarbeidet?  

3. Hvilken speidererfaring har du?  

4. Utdanning/arbeidserfaring? 
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Arne Dahler (56) 
Alta KFUK-KFUM-speidere, Finnmark 

1. Fordi jeg tror jeg kan bidra faglig til godt arbeid i komiteen med 
min kombinasjon av faglig ballast og lang speidererfaring. 

2. Jeg er mest opptatt av å få til så gode forhold som mulig for det 
lokale arbeidet i den enkelte gruppe, og at gruppene skal ha lett 
tilgang til de kompetanseressurser som krets og forbund 
representerer. 

3. Har vært speider siden 1975. Speider, rover, og leder siden 1980. 
Har gjennom over 40 år som speider fått mulighetene til å både 
være med på, og lede mange ulike speideraktiviteter. Siden 1993 
har jeg hatt lederoppgaver som troppsleder, gruppeleder og 
kretsleder i Alta, Finnmark. Har tidligere sittet flere perioder 
som medlem i kontrollkomiteen. Er nå gruppeleder i Alta. 

4. Siviløkonom med mastergrad i offentlig økonomi og ledelse. De siste 22 årene har jeg 
arbeidet i Alta kommune med ansvar for kommunebudsjett, økonomiske analyser og 
rapportering. 

 

Tor Marius Dahl (65) 
Sverrresborg KFUK-KFUM-speidere, Trøndelag 

1. Jeg kjenner forbundet meget godt, etter lang erfaring som leder både 
på gruppe-, krets og landsplan.  Kontrollkomiteens oppgave er i hht 
Orgbest §6 «å kontrollere at Landstingets vedtak gjennomføres av 
Landsstyret i tråd med intensjonene i vedtak, plandokumenter og 
budsjett.»  Gjennom lang erfaring på forbundsnivå og i Landsstyret 
har jeg god kunnskap om forbundet og virksomheten vår, og et godt 
grunnlag for vurderinger og oppfølging. 

2. Vi må alltid jobbe aktivt for å bli flere KFUK-KFUM-speidere i Norge! 
Vi må nå lengre ut! Vi må ha en inspirerende ledertrening som bygger 
vår ideologi og engasjerer ledere til innsats. Og vi må sørge for at vi har 
nødvendig styrke og ressurser til å få til disse to oppgavene! 

3. Speider fra 1962. Leder fra 1972 i tropp og gruppe, kretsleder, leder på nasjonalt nivå fra 
1977 i flere komiteer og utvalg, og i landsstyret med fem år som viselandssjef 1992 – 97 og ti 
år som landssjef 1997 – 2003 (KFUM-speiderne), 2003 – 2007(KFUK-KFUM-speiderne). 

4. Utdanning: Sivilingeniør (MSc), befalskole, bedriftsøkonomi. Arbeidserfaring: Forsker på 
SINTEF (1979), kretssekretær i Norges KFUM-Speidere (1979 -1985), TOYOTA Material 
Handling i Norge (1985 – 2016) først som orgsjef, konserndirektør og så adm.dir for det 
norske selskapet 2000 – 2016, og direktør i den europeiske Toyota-organisasjonen fra 2017.   
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Landsting 2019. Sak 11: Valg 

Inger Helen Jensen (52) 
Stovner KFUK-KFUM-speidere, Oslo  

1. Jeg tror jeg kan bidra i arbeidet i komiteen gjennom variert 
erfaring fra speiderarbeidet og erfaring fra styrearbeid i andre 
organisasjoner. Jeg liker lover, regler og orden.  

2. Jeg er opptatt av at vi får gruppene til å fungere godt – det er 
grunnlaget for at vi har en organisasjonen som også kan vokse. 
Da må vi ha trygge og morsomme møter allerede i arbeidet i 
småspeiderne og forventningene og rammebetingelser fra krets 
og forbund må være greie å følge så det blir lett å være leder i 
gruppene. 

3. Jeg har vært speider fra 3. klasse og har lang erfaring som leder i 
forskjellige speidergrupper – i hovedsak for småspeidere, men også i administrative 
funksjoner som gruppeleder, kasserer og styremedlem. Har også vært i stab på leirer for 
småspeidere og på landsleirer. 

4. Har i dag administrative oppgaver i skatteetaten. Har variert og lang erfaring som 
tillitsvalgt og styremedlem i fagforening. Har utdannelse fra høyskole som utvikler. 

 
Anne Valen (32) 
Bryne KFUK-KFUM-speidere, Rogaland  

1. Eg meiner kontrollkomiteen har ein viktig funksjon i forbundet 
vårt, og tenker erfaringa mi både gjennom speidar og arbeid 
gjer at eg kan bidra.  

2. Leiartrening. Eg meiner den beste måten å få engasjerte og 
dyktige leiarar og tillitsvalgte i forbundet er å sende speidarar 
på dei ulike kursa som er tilgjengelege, og å gi roverar mulighet 
til å prøve seg som stab på kurs.  
Eg er og opptatt av at speiding skal vere sosialt. Leik er ein 
naturleg del av møter og kurs i alle aldersgrupper. 

3. Har styreerfaring frå kretsstyre og rovernemnd og satt tre år i 
program og leiartreningsutvalet nasjonalt.   
Var kretstrenar i Haugaland i 4 år og har og vore kursleiar på 
fleire NoRo. Har vore leiar i fleire speidargrupper, både i tropp 
og for oppdagarar. Har og vore i stab på fleire leirar og andre 
arrangement. 

4. Har master i farmasi frå Universitetet i Bergen og har vore avdelingsleiar på 
Sjukehusapoteket i Stavanger i 5 år. Før dette jobba eg som farmasøyt ved same 
arbeidsstad. 
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Landsting 2019. Sak 11: Valg 

Kandidater til representantskapet i Speiderens 

fellesorganisasjon (Spf)  

Kandidatene til representantskapsmøtet er stilt følgende spørsmål: 

1. Hvorfor ønsker du å sitte i landsstyret? 

2. Hva er dine hjertesaker i speiderarbeidet?  

3. Hvilken speidererfaring har du?  

4. Utdanning/arbeidserfaring? 

 

Anne-Line Evenstad Dahlen (26) 
Holmen KFUK-KFUM-speidere, Asker og Bærum 

1. Som styremedlem i landsstyret de siste årene har jeg hatt 
mulighet til å bli godt kjent med Spf, organiseringen og 
hvilken rolle samarbeidet påvirker speideraktiviter vi har i 
Norge og globalt. I tillegg har jeg hatt rollen som internasjonal 
kontakt for WAGGGS og dette har gitt meg verdifull innsikt i 
det internasjonale perspektivet for Norge og Spf. Jeg tror 
erfaringen fra disse rollene kan bringe nyttige og gode 
refleksjoner inn i prosessene og arbeidet i Spf. 
2. Den gode speideropplevelsen og mestringsfølelsen vil jeg si 
er blant mine hjertesaker. Det er viktig å danne gode rammer 
hvor den enkelte speider kan skape sine opplevelser, og gjerne 
utforske mulighetene gjennom møter, kurs og arrangementer, 
enten det er lokalt, nasjonalt eller globalt.  
3. I min snart 20 år lange speiderkarriere har jeg hatt mulighet 

til å delta og bidra i mange forskjellige verv og roller. Jeg har vært patruljefører og 
speiderleder i Holmen KFUK-KFUM speiderne, og har vært innom kretsstyret som 
roverkontakt. I to år satt jeg som nestleder i Rovernemnda og satt som styremedlem i 
Globalstyret de to påfølgende årene. Nå har jeg sittet som styremedlem i Landsstyret de 
siste fire årene. I tillegg har jeg arrangert flere Peff og Rolandkurs, både sommer og vinter. 

4. Nylig utdannet som sivilingeniør innen industriell matematikk på NTNU. Nå har jeg fått 
meg jobb i København som teknisk konsulent i Accenture.  
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Landsting 2019. Sak 11: Valg 

Karen Marie Engeseth (55) 

Stovner KFUK-KFUM-speidere, Oslo 

1. Spf er oppdragsgiver og prosjekteier for flere store 
prosjekter. Dette er prosjekter som er viktige for utvikling 
av speiderarbeidet lokalt, regionalt og nasjonalt, NM, 
jamboree, Moot m.fl.  Spf sin rolle og arbeidsform har 
vært i endring og utvikling de siste årene. Jeg har vært 
sentral i dette arbeidet og ønsker å være med å fullføre 
disse prosessene.  
2. Gi hverandre mestringsopplevelser og på den måten 
videreutvikle oss som mennesker og samfunnsborgere. 
Speiding skal være gøy! 
3. Leder på gruppe, krets og forbundsplan og ansatt i 
KFUK-speiderne. Landsleirsjef i 2010, nestleder for den 
norske kontingenten til WSJ2015 i Japan. Medlem av 
representantskapet i Spf to perioder.  
4. Seniorrådgiver i Kirkerådets HR-seksjon. 
 

Inger Christine Roth Jacobsen (47) 

Frøyland/Orstad KFUK-KFUM-speidere, Rogaland 

1. Jeg ønsker å fortette i arbeidet med ny struktur på 
Spf og sikre at dette skjer på en god og redelig måte. Jeg 
setter pris på samarbeidet mellom de to 
medlemsorganisasjonene i Spf, og ønsker å bidra til at vi 
fremhever det vi har til felles. 
2. Ungt lederskap, voksent nærvær. Internasjonal 
speiding. 
3. Mor startet Bore 1 KFUK speider sammen med ei 
annen for at søsteren min og jeg skulle få gå i speideren, 
deretter var jeg med for fullt fram til jeg flyttet til 
Danmark etter videregående. Etter at familien flyttet ble 
vi aktivt med i speideren da ungene startet og jeg ble 
innsatt noen år senere som leder i 2011. Har mellom annet 
deltatt på WSJ2015, jentetur til London i 2014 (Rogaland), 
stab på Europakonferansen, stab på NM i speiding på 
Bryne, Stab på landsleirer, stab på Spejdernes lejr i 

Danmark. Har sittet i kretsstyret og vært visekretsleder i Rogaland KFUK-KFUM speider. 
4. Sygeplejerskeutdanning fra Danmark, deretter jobbet på dansk og norsk barneavdeling, 

tok spesialsykepleierutdanning i først barnesykepleie og deretter helsesøsterutdanning. 
Jobber nå som helsesykepleier med småbarn, flyktninger og smittevern. Nå tar jeg 
dessuten master i klinisk sykepleie ved NTNU. 
 
 

Flere kandidater vil bli presentert på landsting.no etterhvert som de blir klare. 
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SAK 12
ORIENTERINGSSAKER
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Landsstyret 

Drøfting 

: Landsting oversender innspillene til valg av ny inntektsaksjon til 
landsstyret, før det gjøres endelig vedtak i landsstyret våren 2019. 

På landsting i 2017 ble det i sak 9 vedtatt at landsstyret skulle nedsette en arbeidsgruppe som skulle 
jobbe med modernisering av forbundets inntektsaksjon, og at én eller flere nye inntektsaksjoner 
skal tre i kraft fra og med året 2019. Bakgrunnen for vedtaket var innsendt sak fra Sola og Rogaland 
KFUK-KFUM-speidere som opplevde at aktivitetskalenderen var vanskelig å selge. 

Det ble høsten 2017 nedsatt en arbeidsgruppe (inntektsgruppen) som har innhentet informasjon 
om dagens kalendersalg, blant annet gjennom en spørreundersøkelse til ledere i gruppene, og 
kartlagt alternativer til kalendersalget. Undersøkelsen viste at andelen som ønsker å beholde 
aktivitetskalenderen, enten alene eller sammen med et alternativt produkt, er like stor som de som 
kun ønsker et nytt produkt. Dette ble støttet av tilbakemeldinger på kretsforum i 2018. 

Basert på tilbakemeldingene og alternativene som var jobbet frem, ga inntektsgruppen sin 
anbefaling til landsstyret, om salg av gratulasjonskort som ny inntektsaksjon fra 2019. Landsstyret 
fant det i sin behandling av saken uheldig at vedtaket fra landsting i 2017 påla forbundet å finne en 
ny inntektsaksjon, samtidig som resultatene fra undersøkelsen viser at medlemmene er svært 
delte i synet på kalendersalget. Det er flere som synes kalendersalget har fungert bra, enn det som 
var antakelsen før spørreundersøkelsen ble sendt ut. 

Landsstyret vil presentere resultatene fra undersøkelsen, inntektsgruppens arbeid, og 
alternativene som i sluttfasen har vært vurdert til ny inntektsaksjon. Arbeidsgruppens innstilling 
var å gå over til salg av gratulasjonskort, men landsstyret ønsker å ta saken tilbake til landsting og 
drøfte om det kan være aktuelt å fortsette med kalendersalg. Alternativt om landstinget gir en 
tydelig anbefaling om et av de andre alternativene. 

Basert på drøftingene på landsting vil landsstyret endelig vedta om vi skal gå over til et av de nye 
forslagene til inntektsaksjon, eller fortsette med aktivitetskalendersalget. 

Som utgangspunkt for drøftingene på landsting er det vedlagt en presentasjon av alternativene 
som er jobbet frem av arbeidsgruppen for ny inntektsaksjon, samt et fjerde alternativ som 
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landsstyret ønsker å ha med i vurderingen etter gode tilbakemeldinger på adventskalenderen som 
ble sendt ut til alle medlemmer i forbindelse med julen 2018. Bakgrunnsdokumentasjonen vil være 
nyttig å ha lest igjennom før drøftingen på landsting. Hør gjerne med egen gruppe hva dere tror 
vil være det beste alternativ for inntektsaksjon fremover. 

Oversikt over alternativer til ny inntektsaksjon. 
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Vedlegg til sak 12.1 

Alternativer til ny inntektsaksjon 
Forbundet har i perioden 2011-2016 hatt en gjennomsnittlig inntekt på 640 000 kr per år fra 

kalendersalget. Etter landstingsvedtaket i 2017 om nye former for inntektsaksjoner har denne 

inntekten sunket noe (513’ i 2017 og 444’ i 2018). I perioden 2011-2016 var det gjennomsnittlige 

antallet medlemmer på 10402.  

Arbeidsgruppen for ny inntektsaksjon som ble oppnevnt av landsstyret kom til slutt frem til tre ulike 

alternativer til nye inntektskilder til forbundet.  

Det er viktig å presisere: 

• Alle beregninger som er gjort har 640 000 kroner i inntekt til forbundet som måltall.

• Vi snakker både om ulike produkter og like produkter til ulike priser. Prisene som er lagt frem

er kun eksempler.

• Det foreslås to alternativer til deling av fortjeneste: Enten en deling av fortjeneste mellom

forbund og grupper som i dag, eller hele fortjenesten til forbundet. Dette vises i tabellene

under hvert produkt. Det anbefales å ha en fast pris til forbundet og valgfri pris for

gruppene (slik at de selv velger hvor mye de vil tjene på produktet).

Produktene som er foreslått er: 

• Aktivitetskalenderen, slik vi kjenner den i dag

• Kortpakker med gratulasjonskort, i ulikt kvantum

• Adventskalender med skrapeluker og premier

• Egenprodusert adventskalender med 24 luker og premier fra Speiderbutikken

Felles for alle produktene er at de vil sendes i større pakker til gruppene. Gruppene må hente 

pakkene på postkontor. Alle produktene baserer seg på dørsalg/salg til familie/venner og krever 

utlevering via gruppene. Arbeidsmengden er derfor tilnærmet lik uavhengig av hvilket produkt som 

blir valgt. Produkter med lavere pris kan være enklere å selge, men krever at et større antall 

produkter selges per speider.  

Historiske salgstall for aktivitetskalenderen 

År Antall 
medlemmer 

Antall 
kalendere 

Ca. fortjeneste 
per år 

2011 9573 18 000 684 000 

2012 10200 17 200 653 600 

2013 10332 16 300 619 400 

2014 10337 16 600 630 800 

2015 10948 16 200 615 600 

2016 11021 16 800 638 400 

2017 10958 13 500 513 000 

2018 - 11 700 444 600 
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Alternativ 1 – Aktivitetskalender 

Vurdering:  
Aktivitetskalenderen selges slik vi kjenner den i dag, prisen økes til 100 kroner. Målgruppen er i 

hovedsak barnefamilier.  

Foreslått utsalgspris: 100 kroner. Fortjeneste forbund: 58 kroner. Fortjeneste gruppe: 30 kroner.  

Antall aktivitetskalendere å selge per medlem: 1,06 (11 034 stykker totalt). I realiteten 2 per medlem. 

Da det er en del som ikke deltar, og en del som reduserer antallet og for eksempel kun lar speiderne 

selge. Dagens utgangspunkt er 3 aktivitetskalendere per medlem.  Cirka arbeidstid = 2 ukesverk + 

pakking. 

Fordeler: 

- Kjent og etablert produkt i organisasjonen.

- Flere mener dette er et nyttig produkt for familiene.

- Viser speideren på en fin måte – et godt markedsføringsverktøy.

- Lav produksjonskostnad.

- Gruppene kan selge færre produkter for å oppnå samme resultat.

- Rettet mot barnefamilier.

Ulemper: 

- Mye arbeid for å lage innholdet til kalenderen.

- Vi ser en nedgang i antall solgte kalendere.

- Flere mener produktet er utdatert.

- Kan ikke selges i flere sesonger – det medfører en høyere risiko for gruppene.

Eksempel på pris og fortjeneste: 

Fortjeneste Til forbund Til gruppe 

Aktivitetskalender 80 kr 68 38 30 

Aktivitetskalender 100 kr 88 58 30 

Antall kalendere som må selges per medlem for en fortjeneste på 640 000 kr (i parentes vises totalt 

antall kalendere som må selges): 

Salgspris Forbund + Gruppe. Akt.kalender pr 
medlem (antall produkter å selge) 

Kun forbundet.  Akt.kalender pr 
medlem (antall produkter å selge) 

80 kr 1,62     (16 842) 0,9     (9 412) 

100 kr 1,06     (11 034) 0,7     (7 273) 
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Alternativ 2 – Adventskalender med skrapelodd 

Vurdering: 
Adventskalendere kjøpes gjennom eksempelvis Lotteripartner og det administrative, inkludert 

premier blir håndtert av dem. For øyeblikket er premiene penger, telt, sovepose og lignende. På 

baksiden av kalenderen vil vi skrive informasjon om KFUK-KFUM-speiderne. 

Foreslått utsalgspris: 50 kr. Fortjeneste forbund: 19 kroner. Fortjeneste gruppe: 10 kroner.  

Antall adventskalendere å selge per medlem: 3,17 (32 990 stykker totalt). I realiteten 5-6 per speider 

ettersom vi ikke kan regne med at alle deltar. Cirka arbeidstid = 1-2 dagsverk 

Fordeler: 

- Billige å kjøpe (senker terskelen).

- Vinnersjanse.

- Det administrative er satt bort.

- Kan selges til alle som er interessert i å ha en adventskalender/mulighet til å vinne.

Ulemper: 

- Må selge høyt antall adventslodd for å oppnå ønsket fortjeneste.

- Ingen kontroll over premiene.

- Sunnmøre krets selger allerede lodd (det vil si at en hel krets trolig ikke vil delta på aksjonen).

- Kan ikke selges i flere sesonger – det medfører en høyere risiko for gruppene.

Eksempel på pris og fortjeneste: 

Fortjeneste Til forbund Til gruppe 

Adventslodd 50 kr 29 19 10 

Antall adventslodd som må selges per medlem for en fortjeneste på 640 000 kr (i parentes vises 

totalt antall lodd som må selges): 

Salgspris Forbund + gruppe. Lodd pr 
medlem (antall produkter å selge) 

Kun forbundet. Lodd pr medlem 
(antall produkter å selge) 

50 kr 3,17   (32 990) 2,09   (21 769) 
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Alternativ 3 – Kortpakke 

Vurdering: 
Gratulasjonskort selges i pakker a 10 kort. Designet fornyes årlig av fortrinnsvis Strøk Design (Helene 

Moe Slinning). Kortene vil ikke ha speidermotiv, men være fine kort som kan gis bort i ulike 

anledninger, også av ikke-speidere. I kortpakken legges ved en tekst der vi kan skrive om KFUK-

KFUM-speiderne. I prisen er det medregnet at pakking og utsending settes bort til trykkeri.  

Foreslått utsalgspris: 150 kroner. Fortjeneste forbund: 88 kroner. Fortjeneste gruppe: 30 kroner. 

Antall gratulasjonskort å selge per medlem: 0,7 (7 273 stykker totalt). I realiteten 1-2 per speider 

ettersom vi ikke kan regne med at alle deltar. Cirka arbeidstid = 1-2 dagsverk 

Fordeler: 

- Gruppene kan selge færre produkter for å oppnå samme resultat.

- Står i tråd med vår profil.

- Kan selges hele året. Er derfor ikke bundet til salg rundt juletider.

- Ingen tidsbegrensning (kan selge samme produkt flere år). Mindre risiko for gruppene.

- Kan selges i Speiderbutikken hele året (der fortjenesten går til speideren).

- Mye av det administrative satt bort til trykkeri og grafiker.

- Forbruksvare for flere barnefamilier/familier som er mye i bursdager og andre selskap.

Ulemper: 

- Høy pris kan gjøre det vanskelig å selge.

- Hvis medlemmer ikke får solgt produktet og må betale for produktet selv kan dette bli en dyr

kostnad for medlemmer med dårlig økonomi.

Eksempel på pris og fortjeneste: 

Fortjeneste Til forbund Til gruppe 

Kortpakke 200 kr 168 88 80 

Kortpakke 150 kr 118 88 30 

Kortpakke 100 kr 68 68 0 

Antall kortpakker som må selges per medlem for en fortjeneste på 640 000 kr (i parentes vises totalt 

antall kortpakker som må selges):  

Forbund + Gruppe. Kortpakke pr 
medlem (antall produkter å selge) 

Kun forbundet. Kortpakke pr  
medlem (antall produkter å selge) 

200 kr 0,7     (7 273) 0,37    (3 810) 

150 kr 0,7     (7 273) 0,52     (5 424) 

100 kr 0,9    (9 412) 0,9     (9 412) 

89



Mulig alternativ 4 – Egenprodusert adventskalender 

Vurdering: 
Det ble i desember 2018 sendt ut adventskalendere til alle medlemmer. Denne kalenderen har fått 

gode tilbakemeldinger og produktet er derfor tatt med som et alternativ. Innholdet i kalenderen vil 

endres noe slik at det er tilpasset ikke-speidere også.  

Foreslått utsalgspris: 100 kroner. Fortjeneste forbund: 62 kroner. Fortjeneste gruppe: 30 kroner. 

Antall gratulasjonskort å selge per medlem: 0,99 (10 323 stykker totalt). I realiteten 1-2 per speider 

ettersom vi ikke kan regne med at alle deltar. Cirka arbeidstid = 1 ukesverk + pakking 

Fordeler: 

- Vinnersjanse.

- Egne premier fra Speiderbutikken.

- Eget design.

- Lav produksjonskostnad.

- Gruppene kan selge færre produkter for å oppnå samme resultat.

- Større markedsføringspotensiale.

- For alle som ønsker en alternativ adventskalender.

Ulemper: 

- Sunnmøre krets selger allerede adventslodd.

- Kan ikke selges i flere sesonger – det medfører en høyere risiko for gruppene.

- Krever noe arbeidstid for å produsere innhold.

Eksempel på pris og fortjeneste: 

Fortjeneste Til forbund Til gruppe 

Egenprodusert 
adventskalender 
100 kr 

92 62 30 

Antall egenproduserte adventslodd som må selges per medlem for en fortjeneste på 640 000 kr 

(i parentes vises totalt antall lodd som må selges): 

Salgspris Forbund + gruppe. Lodd pr 
medlem (antall produkter å selge) 

Kun forbundet. Lodd pr medlem 
(antall produkter å selge) 

100 kr 0,99   (10 323) 0,67   (6 957) 
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