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1. Forord
Speidernes fellesorganisasjon (Spf) er den nasjonale paraplyorganisasjonen for speiderarbeid i Norge. I
2018 bestod Spf av KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund. Gjennom Spf kan speiderbevegelsen i
Norge gi uttrykk for enhet, både nasjonalt og internasjonalt.
2018 var et aktivt år i Spf der arbeidet med nye vedtekter for Spf og en forenklet struktur for samarbeidet
har vært i fokus. Det nordiske samarbeidet og forberedelse til overtakelse av sekretariatet for Nordisk
speiderkomité har også stått høyt på agendaen. På Nordisk speiderkonferanse i mai ble Norge overrakt den
seremonielle nordiske lykten. Og fra 2019 er det Norge som koordinerer det nordiske samarbeidet, og har
sekretariatet til Nordisk speiderkomité (NSK). Norge har påtatt seg oppgaven med å finne en ny
finansieringsmodell for NSK, og har begynt arbeidet med å planlegge Nordisk konferanse 2021.
Tenkedagen med ble markert med temaet «impact», og speidersjef og landssjef kom med felles
tenkedagshilsen. St. Georgsdagen ble også markert med felles St.Georgsdagshilsen fra speidersjef og
landssjef, og med oppfordring til å holde markeringer over hele landet.
NM i speiding er vårt største felles arrangement, og ble i 2018 holdt på Nøtterøy i Vestfold med 775
eltakere. Flest deltakere er det under JOTA-JOTI der det ble registrert 79 ulike arrangementer, hvorav 44
JOTA-stasjoner, 65 JOTI-stasjoner, hvorav 35 var rene JOTI-stasjoner. Basert på forventet deltakerantall
som ble meldt inn i forkant, estimerer vi at et minimum på 2500 norske speidere deltok under JOTA-JOTI i
2018.
Speiderpolitisk er vi veldig stolt av å stadig ha Eline Marie Grøholt i Europastyret til WAGGGS. Dette gir oss
en nærhet til det som foregår i organisasjonen vi ikke ville hatt ellers.
Den mest omfattende saken Spf jobbet med i 2018 var arbeid med nye vedtekter for Spf som ble
1.gangsvedtatt på representantskapsmøtet, og som vil bidra til en enkel og hensiktsmessig struktur for
samarbeidet mellom organisasjonene og det vi har lyst til å få til i felleskap. En annen viktig sak har vært
utarbeiding av felles retningslinjer for forebygging, beredskap og håndtering av grenseoverskridende adferd
og overgrep i Spf-sammenheng. Begge er viktige saker som sikrer gode rammer for aktivitetene i
samarbeidet. Igangsetting av en grundig gjennomgang og evaluering av NM i speiding har også vært viktig,
slik at vi kan sikre at arrangementet kan fortsette å skape engasjement og deltakelse, og være en plattform
der vi synliggjør speiderbevegelsen i Norge.
Vi er takknemlige for all innsats og engasjement alle frivillige legger ned til det beste for speiderbevegelsen
i Norge, og ser frem til spennende samarbeid i året som kommer!
Oslo, 11.04.2019

Gunvor Meling
Leder i Speidernes fellesorganisasjon 2018
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2. Årsmelding 2018
Speidernes fellesorganisasjon (Spf) er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund og består
av Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges speiderforbund.
Sammenslutningen skal utvikle og styrke speiderarbeidet i Norge slik at flest mulig barn og unge opplever
utvikling i et arbeid basert på den internasjonale speiderbevegelsens mål, prinsipper og metode, slik de er
beskrevet i lover for WAGGGS og WOSM.

2.1 Representantskapsmøtet 2018
Representantskapsmøtet ble avholdt 9.-10.juni. 2018, på Nordtangen speidersenter.
Her ble følgende saker behandlet: konstituering (godkjent) årsmelding for 2017 (godkjent med
merknader), 2.gangs vedtak av nye vedtekter for Spf (falt), 1.gangs behandling av forslag til nye reviderte
vedtekter for Spf (vedtatt), WAGGGS og WOSM policydokument (vedtatt), Arbeidsplaner for 2018 og 2019
(2018-planer vedtatt med endringer, 2019-planen vedtatt med mulighet for endringer ved neste
representantskapsmøte i 2019), orienteringssaker.

2.2 Styret
Ledelsen av Spf går på omgang mellom medlemsforbundene i intervaller på to år. Norges KFUK-KFUMspeidere overtok sekretariatet 1.1.2018. Sekretariatet og styreleder følger hverandre.
Styret har i 2018 bestått av:
Fra Norges KFUK-KFUM-speidere:
Gunvor Meling, landssjef /styreleder
Sindre Nesse, viselandssjef
Martin Grønfjell, landsstyremedlem
Fra Norges speiderforbund:
May-Britt Roald, speidersjef (ut oktober 2018)
Andy Hyde, speiderstyremedlem (ut oktober 2018)
Christina Eide, speiderstyremedlem (ut oktober 2018)
Håvard Djupvik, speidersjef (fra november 2018)
Birgitte Schiøll Heneide, visespeidersjef (fra november 2018)
Ane Nørstebø Laache, styremedlem (fra november 2018)
IC-er:
IC-WOSM: Mats Brunsvik (NSF) (ut oktober 2018) / Erik Ulltang Birkeland (fra november 2018)
IC-WAGGGS: Anne-line Evenstad Dahlen (KM-speiderne)
IC- WOSM Deputy: Martin Grønfjell (KM-speiderne)
IC-WAGGGS Deputy: Tone Ødegaard (ut oktober 2018) / Ane Nørstebø Laache (fra november 2018)
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Sekretariatets leder: Generalsekretær Svein Olav Ekvik (KFUK-KFUM-speiderne). Styret har hatt seks møter
i 2018: 31.01, 25.04, 07.05, 09.06, 05.09 og 31.10
De viktigste sakene har vært:
• Oppnevning og etablering av sekretariat for Nordisk speiderkomité samt forberedelse på å overta
sekretariatet fra Danmark.
• Young spokesperson-arrangement som Norge påtok seg å holde i høsten 2018 med deltakere fra
flere nordiske land.
• Revisjon av mandater for NM i speiding, samt starte en prosess for evaluering revidering av NM i
speiding i sin helhet.
• Arbeid med nye vedtekter for Spf, med vurdering og anbefalinger fra lovutvalg/kontrollkomité, og
behandlinger i landsstyret og speiderstyret.
• Forberedelser av saker og gjennomføring av representantskapsmøtet for Spf 9.-10. juni. De viktigste
sakene var årsmelding 2017, 1.gangsvedtak av nye vedtekter for Spf, arbeidsplaner for 2018 og 2019
og oppdatete policydokumenter for WAGGGS og WOSM.
• Iverksetting av prosess for revisjon av retningslinjer for politiattest og justering i henhold til
gjeldende lovverk.
• Drøftinger og utarbeidelse av felles retningslinjer for forebygging, beredskap og håndtering av
grenseoverskridende adferd og overgrep i Spf-sammenheng.
• Oppnevning av kontingentledelse og forberedelser for norsk deltakelse på Europeisk jamboree 2020.
• Oppdatering av WAGGGS og WOSM policidokumenter etter drøfting og vedtak på
representantskapsmøtet.
• Drøfting og vedtak av arbeidsplaner for Spf i 2018 og 2019.
• Oppfølging av prosjektgruppe for gjennomføring av OB-PS arrangement i Bergen i 2020 (OB-PS –
Olave Baden Powell Society).
• Lage nytt mandat og oppnevne JOTA-JOTI-komite.
• Meldt interesse som mulig arrangør av Roverway i 2024.
• Oppfølging og planlegging av den norske kontingentens deltakelse på World Scout Jamboree i 2019.
Forberedelser til styremøter
Forberedelser til styremøtene, oppfølging og avklaringer gjøres gjennom sekretariatet for Spf og i
samarbeid mellom organisasjonene og etter behov.

2.3. Direktevalgte representanter og øvrige styremedlemmer i forbundene
I perioden har følgende vært direktevalgte representanter:
Fra Norges speiderforbund:
Håvard Laache Otto
Ingeborg Korme
Håvard Djupvik
Knut Slettebak
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Fra Norges KFUK-KFUM-speidere:
Karen Marie Engeseth
Bjarne Lohmann Madsen
Vemund Ovesen
Inger Christine Roth Jacobsen
Øvrige styremedlemmer i speiderforbundenes styrer (i tillegg til medlemmene i Spf-styret):
Norges speiderforbund:
May-Brit Roald (ut oktober 2018)
Karl-Erik Onstad (ut oktober 2018)
Andy Hyde (ut oktober 2018)
Christina Eide (ut oktober 2018)
Mats Brunsvik (ut oktober 2018)
Steinar Klokk (ut oktober 2018)
Tone Ødegaard (ut oktober 2018)
Håvard Djupvik (fra november 2018)
Birgitte Schiøll Heneide (fra november 2018)
Ane Nørstebø Laache (fra november 2018)
Eirik Ulltang Birkeland (fra november 2018)
Ole Christian Wigestrand (fra november 2018)
Peer-Johan Ødegaard (fra november 2018)
Silje Kroken (fra november 2018)
Norges KFUK-KFUM-speidere:
Gunvor Meling
Sindre Nesse
Anne-Line Evenstad Dahlen
Anders Reggestad
Veronica Nysted Montgomery
Erlend Arnøy
Martin Grønfjell
Maren Pernilla Indreeide Øvregaard
Marta Nagel-Alne

2.4

Spf sine representanter i ulike sentrale verv

I perioden har følgende personer representert Spf i ulike verv:
• Gøril Huse (nesteleder) og Jørgen Moland i styret til Norsk friluftsliv.
• Eline Marie Grøholt i Europastyret til WAGGGS
• Eirik Ulltang Birkeland, Tailored support team Europa.
• Tone Ødegaard, arbeidsgruppe External relations i WAGGGS.
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3. Oppfølging av arbeidsplanen
Arbeidsplanen ble vedtatt av Representantskapsmøtet i juni 2018. Under følger en oppdatering på hva som
har blitt gjort i henhold til denne i løpet av året.

3.1. Organisasjon
•

•

JOTA-JOTI-komiteen ble gjennopprettet. Følgende personer har blitt valgt til å sitte i komiteen for
to år; Sindre Aune, leder (NSF), Johan Andreas Thorkaas (KM) Jan Torp Pharo (NSF) og Joachim
Brøchner (NSF)
KFUK-KFUM-speiderne arrangerte sin Landsleir FUTURA i 2018, der deltok mange av NSFs
medlemmer, både som deltakere og i stab.

3.2 Nasjonalt arbeid
• Tenkedagen og St. Georgsdagen ble markert med felles hilsener til speidere i Norge.
• NM i speiding 2018 foregikk 15.–17. juni på Færder i Vestfold. 121 patruljer deltok, omtrent 775
deltakere. Prosjektleder var Jonas Fredriksen (NSF). Arrangementet gikk omtrent i balanse.
• Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe som har jobbet med å forenkle og tydeliggjøre retningslinjene for
politiattest, og avklare spørgsmål knyttet til lovgivning og regelverk knyttet til fornying av politiattester.

3.3 Internasjonalt arbeid
• Explorer Belt 2018 ble gjennomført 23.07-2.08 i Andorra med 28 deltakere inklusive ledere. Prosjektleder
var Robert Pletten (NSF). Arrangementet viser et positivt resultat på omtrent 30 000 kr.
• Den norske kontingenten til Roverway 2018 i Nederland deltok med 154 deltakere og 9 IST-ere.
Kontingentleder var Henrik Moum Grimstad (NSF). Arrangementet viser et positivt resultat på
omtrent 100 000 kr.
• Følge opp kontingentledelsen til WSJ 2019. I mars 2018 er status 596 påmeldte, fordelt på 13 tropper, og
53 IST-ere og stab. Kontingentleder Peik Næsje.
• Norge overtok sekretariatet for det nordiske speidersamarbeidet fra Danmark i 2019, og det ble nedsatt
en arbeidsgruppe som skal vedlikeholde nettsiden www.speiderinorden.no, følge opp virksomhetsplanen
og planlegge Nordisk speiderkonferanse i Norge 2021. Norge har også påtatt seg oppgaven å utrede nye
muligheter for økonomisk drift av samarbeidet frem mot konferansen. De som ble valgt inn i NSKsekretariatet var Håvard Laache Otto (NSF), Knut Slettebak (NSF) og Bjarne Lohman Madsen (KM). Utvalget
ledes av IC’ene. Utvalget har ikke fått tilslag på noen av sine søknader om økonomisk støtte.
• I henhold til virksomhetsplanen vedtatt i Nordisk samarbeidskomité (fra 2018 Nordisk speiderkomite)
hadde Norge ansvaret for Unge Talspersoner-kurset som ble avholdt på Nordtangen speidersenter 4.-7.10.
med 17 deltakere, 4 i prosjektgruppa, 3 i stab. Kursleder var Synne Hansen (KM). Arrangementet gikk
omtrent i balanse.
• Norge sendte en stor delegasjon til Nordisk speiderkonferanse i Bymose Danmark 2018.
Fra NSF: May-Britt Roald, Andy Hyde, Mats Brunsvik, Steinar Klokk, Tone Ødegaard, Knut Harald Ulland,
Eirik Ulltang Birkeland, Karin Ljunggren og Håvard Laache Otto.
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Fra KFUK-KFUM-speiderne: Anne-Line Evenstad Dahlen, Martin Grønfjell, Gunvor Meling, Veronica Montgomery, Alfred Rønnestad og Bente Pernilla Høye.
Eline Marie Grøholdt fra Norge deltok som representant for WAGGGS Europe.
• Host Committee for Olave Baden-Powel Sosciety-treffet som skal være i Norge i 2020 har hatt flere møter
og har opprettet flere underkomiteer. De er godt i gang med planleggingen av arrangementet. Leder for
Host Committee er Eldrid Midtun.
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