Speidernes fellesorganisasjon
Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 4
Telefon: 22 99 15 50 / E-post: post@kmspeider.no

Arbeidsplaner for 2019 og 2020
Innledning
Spfs oppgaver er definert i § 4 i vedtektene til Spf, og beskriver mer konkret, hvilke tiltak som
søkes gjennomført innen en bestemt periode.
Spf-representantskapet vedtar arbeidsplanen for to år av gangen, hvor plan for 2020 er foreløpig
og vedtas endelig på representantskapsmøte i 2019.
Spf vil arbeide med følgende saker i 2019:

Arbeidsplan 2019
Organisasjon
• Ha fokus på nasjonale arrangementer det er naturlig å gjennomføre som fellesarrangementer, og
arrangementer i regi av medlemsforbundene som det er naturlig å invitere deltagere fra det andre
forbundet til.
• Implementere eventuelle tiltak i forhold til organisasjonsevalueringen.
Nasjonalt arbeid
• Markere Tenkedagen og St. Georgsdagen med felles hilsener til speidere i Norge.
• Arrangere NM i speiding 2019 for hele speider-Norge i juni.
• Ha fokus på politiattest med mål om 100% dekning av ledere med gyldig politiattest i begge forbund.
• Arbeide for at speiderne er representert i styrene for strategiske samarbeidspartnere som Norsk
Friluftsliv, Frivillighet Norge og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.
Internasjonalt arbeid
• Følge opp prosjektgruppen til Explorer Belt 2020.
• Følge opp JOTA-JOTI-komiteen.
• Følge opp kontingentledelse til WSJ 2019. Evalueringsrapport fra verdensjamboreen.
• Ha fokus på å styrke det nordiske samarbeidet gjennom Nordisk samarbeidskomité (NSK) og Nordisk speiderkonferanse. Norge har sekretariatet i 2019.
• Følge opp virksomhetsplanen vedtatt i Nordisk samarbeidskomité.
• Følge opp prosjektgruppen for OB-PS treffet som skal være i Norge i 2020.
• Involvere flere unge medlemmer i vårt internasjonale arbeid og gi dem innføring og støtte gjennom
et felles treningsprogram.
• Forberede norsk deltakelse til European Jamboree 2020.
• Følge opp delegasjonene til Europakonferansene i 2019.
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Foreløpig arbeidsplan 2020
Organisasjon
• Ha fokus på nasjonale arrangementer det er naturlig å gjennomføre som fellesarrangementer, og
arrangementer i regi av medlemsforbundene som det er naturlig å invitere deltagere fra det andre
forbundet til.
• Implementere eventuelle tiltak som fremmer norsk speiding.
Nasjonalt arbeid
• Markere Tenkedagen og St. Georgsdagen med felles hilsener til speidere i Norge.
• Arrangere NM i speiding 2020 for hele speider-Norge i juni, med nytt mandat og organisering etter
evaluering i 2019.
• Innarbeide nye retningslinjer for politiattest med mål om 100% dekning av ledere med gyldig politiattest i begge forbund.
• Arbeide for at speiderne er representert i styrene for strategiske samarbeidspartnere som Norsk
Friluftsliv, Frivillighet Norge og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.
Internasjonalt arbeid
• Følge opp prosjektgruppen til Explorer Belt 2020. Evaluere arrangementet.
• Forberede norsk deltakelse til Rover Moot 2021.
• Følge opp JOTA-JOTI-komiteen.
• Ha fokus på å styrke det nordiske samarbeidet gjennom Nordisk samarbeidskomité (NSK) og Nordisk speiderkonferanse. Norge har sekretariatet for NSK frem til og med 2021.
• Følge opp virksomhetsplanen vedtatt i Nordisk samarbeidskomité.
• Forberede Nordisk speiderkonferanse i Norge i mai 2021.
• Følge opp prosjektgruppen for OB-PS treffet som skal være i Norge i 2020. Evaluere arrangementet.
• Involvere flere unge medlemmer i vårt internasjonale arbeid og gi dem innføring og støtte gjennom
et felles treningsprogram.
• Forberede norsk deltakelse til European Jamboree 2020. Evaluere arrangementet.
• Følge opp delegasjonene til verdenskonferansene i 2020.

Representantkapsmøte i Spf, 15. juni 2019

