Speidernes fellesorganisasjon
Postboks 6910, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: St. Olavsgt. 25

Telefon: 22 99 22 30 / E-post: nsf@speiding.no

Protokoll fra styremøte i Speidernes
fellesorganisasjon (Spf) 16. mars 2020
Tid og sted:

Kl. 20.00 på Hangout

Til stede:

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

Forfall:

Nestleder og landssjef Gunvor Meling
IC WAGGGS Veronica Nysted Montgomery (i permisjon)

Referent:

Generalsekretær Knut Harald Ulland

Forklaringer:

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

Saksliste
Sak 08/20/O

Spf arrangement fremover

Pga korona-krisen/unntakstilstanden har begge organisasjoner (KM og NSF) besluttet å oppfordre
til at alle aktiviteter som innebærer fysiske møter mellom speidere avlyses ut april. Beslutninger
knyttet til felles arrangementer og følger for planleggingen av disse ble drøftet av Spf-styret i
møtet.
Pr. i dag snakker vi om følgende arrangementer i regi av Spf frem til og med sommeren 2020:
1.
2.
3.
4.

OB-PS konferanse (4.-7. juni)
NM i speiding (5.-7. juni)
Årsmøte i Spf (6. juni)
Explorer Belt (29.6-18.7)
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5. Nordic Adventure Race (29.6-6.7)
6. European Jamboree i Polen (27.7-6.8)
Av flere grunner har det ikke vært naturlig å “ta stilling” til alle arrangementene på generell basis,
men å ta utgangspunkt i hvert enkelt arrangement:
1. OB-PS konferanse (4.-7. juni)
Pr i dag er dette arrangementet risikoutsatt dersom vi legger FHI’s kriterier til grunn, det er flere
kriterier som gjør arrangementet utsatt/i faresonen:
-

eldre deltakere med potensielt flere deltakere med underliggende sykdomsbilde
internasjonal deltakelse
omtrent 220 deltakere etc.

Spf’s prosjektgruppe har hatt møte med WAGGGS og OB-PS/President's Team, deres anbefaling
er enstemmig og anbefaler kansellering av Bergen 2020, og ikke utsette avgjørelsen. Det er også
laget en risikoprofil på arrangementet i lys av Covid-19 som konkluderer med det samme.
Vedtak:
Det planlagte OB-PS arrangementet i Bergen fra 4.-7. juni avlyses.

2. NM i speiding (5.-7. juni)
NM i speiding forutsetter mange arrangement/kretsbannerkonkurranser i forkant av NM for å
identifisere hvilke grupper som er kvalifisert. Gitt oppfordringen til ikke å ha noen arrangement
(hvor folk møtes fysisk) i regi av kretsene ut april så betyr dette at den tradisjonelle måten å avklare
hvilke speidergrupper som er kvalifisert (gjennom kvalifiseringer/kretsbannerkonkurranser) er
vanskelig å få avviklet. Det er lite realistisk å planlegge for at alle disse kretsbannerkonkurransene
er mulig å avvikle i mai - forutsatt at myndighetene åpner for arrangement i mai. Prosjektgruppa for
NM i speiding har også diskutert et evt. digitalt NM i speiding men det er stor usikkerhet rundt
hvordan dette kan la seg gjøre i praksis.
Vedtak:
Sekretariatet bes undersøke mulighet for å gjennomføre NM en helg i oktober, og komme tilbake til
Spf-styret med et forslag til Spf-styremøtet den 15. april.
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3. Årsmøte i Spf (6. juni 2020)
En mulighet er å planlegge for å gjennomføre årsmøtet for Spf den 6. juni 2020 som planlagt. Det
forutsetter høyst sannsynlig at årsmøtet må avvikles i et digitalt rom og at det blir fokus på de
formelle sakene/vedtakene. En annen mulighet er å utsette årsmøtet til høsten 2020.
Dersom det viktigste er å fatte de formelle vedtakene så anbefales det å avvikle årsmøtet den 5
juni, dersom Spf-årsmøtet primært er/bør være en møteplass for å diskutere strategi etc. så
anbefales det å utsette møtet til høsten 2020.
Vedtak
Spf-styret opprettholder foreløpig dato for arrangementet den 6. juni.

4. Explorer Belt (29.6-18.7)
23 deltakere + stab er påmeldt. Spf er arrangør.
Vedtak
Planleggingen bør fortsette frem til arrangementet eventuelt avlyses av arrangør som er Spf. NSF
følger opp dialogen med prosjektgruppa. Planleggingsmøter oppfordres til å gjøres via digitale
plattformer.

5.

Nordic Adventure Race (29.6-6.7)

19 speidere, 3 ledere og 1 IST fra Norge deltar. Færøyene arrangør.
Vedtak
Spf-styret avvente foreløpig hva arrangøren bestemmer seg for å gjøre. NSF følger opp
overforarrangør.

6. European Jamboree i Polen (27.7-6.8)
Planleggingen godt i rute. God kontroll på økonomien. De fleste kostnader er allerede
betalt. Planleggingshelg med staben i april blir berørt av iverksatte tiltak i forbundene - må
finne andre løsninger. Antar at en eventuell avlysning vil skje så sent som mulig fra
arrangørens side. Den norske kontingenten må antakelig ta en beslutning på tidligere
tidspunkt av hensyn til behov for avklaring fra deltakerne.
Vedtak
Spf-styret avventer situasjonen og hva arrangørens beslutning blir. Ny vurdering kan
gjøres i forbindelse med Spf-styremøtet 15. april.
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