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

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

Styremøte i Speidernes fellesorganisasjon (Spf)
27. november 2019
Tid og sted:

Kl. 18.00 – 20.00 på forbundskontoret til KFUK-KFUM-speiderne.

Til stede:

Styreleder og landssjef Gunvor Meling
Nestleder og speidersjef Håvard Djupvik
Styremedlem og viselandssjef Thor Andreas Moe Slinning
Styremedlem og visespeidersjef Birgitte Schiøll Heneide
Styremedlem Ane Nørstebø Laache
Styremedlem Erik Ettner Sanne (på telefon)
IC WOSM Eirik Ulltang Birkeland
Generalsekretær Svein Olav Ekvik
Generalsekretær Knut Harald Ulland

Forfall:

IC WAGGGS Veronica Nysted Montgomery (I permisjon)

Referent:

Generalsekretær Svein Olav Ekvik

Forklaringer:

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

Saksliste:
Sak 28/19/O

Orienteringer
•
•

•
•
•
•

Protokoll fra Spf-styremøte 11. september 2019
Felles høringssvar om ”Polititattest for personer som er i kontakt med
mindreårige”. Administrasjonene vil følge opp videre prosess og utvikling i
saken.
Samtaler om muligheter for felles roverfemkamp? Administrasjonene setter
roverkontakt i Komité speiding i kontakt med Rovernemnda.
Møte mellom administrasjonene 1. november. Godt møte, med en del
oppfølgingspunkter. Vi fortsette med dette årlig.
Bytte av sekretariat for Spf i 2020 (for to år). NSF overtar sekretariatet for Spf
1.1.2020.
Orientering om status for arbeidet i Nordisk speiderkomité (NSK) og den
vanskelige finansieringssituasjonen til NSK-arbeidet. Adminstrasjonen bes
sette opp en oversikt/årshjul over søknadsfrister osv. En av hovedoppgavene
til sekretariatet er å utrede finansieringsmodeller for NSK-arbeidet. Må
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•
•
•
•

kanskje også se på om arbeidet kan organiseres på en annen måte, som gjør
det mulig å få finansiering.
Nordisk konferanse 2021– avtale signert med Danvik FHS.
Orientering om NM i speiding 2020. Hordaland krins (NSF) er vertskap.
Bjørgvin krets (KM-speiderne) har ikke mulighet til å stå som medarrangør.
Aktuelle orienteringer fra organisasjonene.
Aktuelle orienteringer fra IC-ene.

Vedtak:

Sakene ble tatt til orientering.

Sak 29/19/V

Status og forlengelse av oppnevningsperiode for arbeidsgruppen for evaluering av NM i speiding

I denne saken fikk styret en orientering om status på arbeidet til arbeidsgruppen som jobber med
evaluering av NM i speiding om foreløpige funn fra undersøkelser og foreløpige anbefalinger.
Arbeidsgruppens mandat utløper i 2019, og siden det er behov for mer tid til å komme frem til endelige
anbefalinger og et nytt reglement, ønsker arbeidsgruppen å forlenge oppnevningsperioden.
Arbeidsgruppen orientererte også om revidert framdriftsplan for arbeidet.
Sekretariatet bes følge opp overfor arrangør av NM i speiding 2020 at det legges til rette for uttesting av
nye programelementer i tråd med mandat og oppgave for NM i speiding 2020 og arbeidsgruppen for
evaluering av NM i speiding, og at det er god dialog mellom komiteene.
Vedtak:

Spf-styret tar status på evalueringsgruppens arbeid og foreløpige anbefalinger til
orientering. Mandatet til prosjektgruppen for evaluering av NM i speiding forlenges
til utgangen av 2020.

Sak 30/19/V

Retningslinjer for felles profilplagg ved internasjonal representasjon for
Speidernes fellesorganisasjon

Denne saken var utsatt fra forrige Spf-styremøte da det ikke ble tid til å drøfte saken skikkelig.
I sak 12/19/D drøftet Spf-styret utkast til Retningslinjer for bruk av felles profilplagg ved internasjonal
representasjon for Speidernes fellesorganisasjon og om det var behov for å gjøre endringer. Styret ønsket
et revidert utkast tilbake til behandling på neste møte justert i tråd med de endringene man kom frem til i
møtet. Revidert utkast ble drøftet i møtet.
Styret ønsker at retningslinjene skal være tydelig på når og i hvilke sammenhenger profilplaggene skal
brukes. Reviderte retningslinjer er vedlagt protokollen.
Vedtak:

Spf-styret vedtar revidert utkast av Retningslinjer for bruk av felles profilplagg ved
internasjonal representasjon for Speidernes fellesorganisasjon.
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Sak 31/19/D

Arbeidsplan for 2020

I denne saken gikk styret igjennom den foreløpig vedtatte arbeidplanen for 2020 som vedtatt på
representantskapsmøtet i juni, og gjorde noen endringer. Endelig arbeidsplan skal vedtas på årsmøtet i juni
2020.
Vedtak:

Spf-styret gikk igjennom og drøftet arbeidsplanen for 2020.

Sak 32/19/D

Oppnevning av nytt medlem til JOTA-JOTI-komiteen

Johan Andreas Thorkaas (KM-speiderne) har måttet trekke seg fra vervet i JOTA-JOTI-komiteen. Etter
utlysning har det kommet en søker, Kjetil Vinorum fra Gand KFUK-KFUM-speidere.
Vedtak:

Kjetil Vinorum oppnevnes som medlem av JOTA-JOTI-komiteen for perioden
2019-2021.
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