Protokoll fra landsstyremøtet 5. april 2019
Sted:

Styremøtet ble gjennomført Quality airport Sola hotell

Deltakere:
Gunvor Meling
Sindre Nesse
Marta Nagel-Alne
Veronica Montgomery
Anders Reggestad
Martin Grønfjell
Anne-Line Evenstad Dahlen
Maren Pernille Øvregaard
Svein Olav Ekvik

Landssjef og møteleder
Viselandssjef
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Avtroppende rovernemdsleder
Generalsekretær

Forfall:
Erlend Arnøy
Amalie Ulevik Bjerk

Styremedlem
Rovernemndsleder

Referent:
Svein Olav Ekvik

Generalsekretær

Besøk:

Geir Hagberg, daglig leder i Speiderbutikken, i sak 34/2019 (D).

Forklaringer:

Saker til vedtak (V)
Saker til orientering (O)
Saker til diskusjon (D)

Saksliste:
Sak 29/2019 (V) Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent.

Sak 30/2019 (D) Evaluering av landsstyrets arbeid i perioden 2017-2019
Momenter fra diskusjonen: Samarbeidet i landsstyret har vært godt. Styret har vært flinke til å dele
erfaringer, og opplever at det har vært en lærerikt og utviklende. Det har også vært fint å ha enkelte
egne fokus- og ansvarsområder. Styrets medlemmer har hatt ulik kompetanse og perspektiver, noe
som har skapt gode diskusjoner og en fin dynamikk i styret. Det har vært gode og positive
landsstyremøtehelger, og det er lettere å diskutere uenigheter når man kjenner hverandre også
utenfor møtesituasjonen. Styret har møtt forberedt og har fått behandlet alle saker.
Styrets medlemmer opplever å ha utvidet nettverket og fått bedre oversikt over hva som rører seg i
organisasjonen. Høydepunkter i perioden har vært deltakelsen på landsleiren, studietur til
Belgia/Nederland, og møter med frivillige på arrangementer og i møter med kretsene.
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Samarbeidet med administrasjonen har fungert veldig godt, og styret opplever at de har
gode ressurser og støtte fra de ansatte på kontoret, noe som gjør at styret har kunnet
jobbe strategisk og mindre operativt.
Landsstyret har ønsket tett kontakt med kretsene, med ringerunder til kretslederne og møter med
ledere i kretsene i forbindelse med styremøtene. Men det har vært litt vanskelig å komme i kontakt
med noen kretser, og er også varierende hvor mye kontakt enkelte ønsker.
Landsstyret opplever at det kunne vært hensiktsmessig å ha brukt mer tid på oppfølging av utvalgene
og egne ansvarsområder, og drøfting av aktuelle saker i styremøtene. I starten av perioden var styret
litt styrt av dagsorden, framfor styrets egne ambisjoner, og det har vært bra å jobbe mer med
strategien og se fremover i slutten av perioden.
Anbefalinger til neste landsstyre:
• Vær påpasselig på hvilket nivå man diskuterer sakene.
• Finn engasjement for sakene
• Husk balansen mellom internt og eksternt fokus.
• La alle komme til ordet, og verdsett ulike meninger.
• Hva er din personlige ambisjon i styret – hva vil du lære? Jobb aktivt med ambisjonene
gjennom perioden.
• Hvordan jobber styret som bindeledd og i kontakt med kretsene.
• Hvordan jobber styret med sine ansvarsområder og sammen med utvalgene?
• Løft blikket– hva vil styret sette fokus på? Hva er styrets ambisjoner?
Vedtak: Momentene fra diskusjonen oversendes neste landsstyre.

Sak 31/2019 (D) Gjennomgang av saker til landsting
Momenter fra diskusjonen: Landsstyret gjorde siste innstillinger i sak fra patruljeførerting og til
valgkomiteen, og gikk igjennom sakene til landsting.
Vedtak: Landsstyret gikk igjennom ansvarsfordeling og innstillinger i saker til landsting.

Sak 32/2019 (D) Gjennomgang av kjøreplan til landsting
Vedtak: Landsstyret gikk igjennom kjøreplanen til landsting.

Sak 33/2019 (O) Orientering om valg av sted for neste landsleir
Vedtak: Landsstyret fikk en oppdatering på alternativer og status for valg av leirområde for
landsleiren i 2022.
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Sak 34/2019 (D) Orientering og drøfting om samtaler mellom styrene i
Speidersport og Speiderbutikken
Momenter fra diskusjonen: Landsstyret fikk en orientering om foreløpige samtaler mellom styrene
for Speidersport AS og Speiderbutikken AS. Landsstyret er opptatt av at det gjøres en grundig
utredning, at det skal være mulig å stoppe prosessen underveis, og at landsstyret skal ta de endelige
beslutningene basert på utredningen.
Vedtak: Landsstyret gir sin tilslutning til at styret i Speiderbutikken AS kan utrede forholdene rundt
en mulig fusjon med Speidersport AS.

Sak 35/2019 (D) Sak fra kretstinget i Rogaland: Hypersys: sentral kontingentinnkreving og
refusjon av gruppens kontingentandel
Momenter fra diskusjonen: I denne saken drøftet landsstyret oversendt sak fra kretstinget i
Rogaland KFUK-KFUM-speidere, der det ytres ønske om endring til medlemskontingent som følger
skoleåret, samt utbedringer i Hypersys. Landsstyret ber administrasjonen sende svar til kretsstyret
basert på drøftingen og notatet som lå til grunn for saken.
Vedtak: Landsstyret drøftet oversendt sak fra kretstinget i Rogaland KFUK-KFUM-speidere.
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