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Protokoll fra landsstyremøtet 17. april 2020  
 
 

Sted:     Møtet ble holdt på Teams fra kl. 17.00 – 21.30 
 

Deltakere:  
Gunvor Meling   Landssjef og møteleder  
Thor Andreas Moe Slinning Viselandssjef  
Marta Nagel-Alne  Styremedlem  
Anders Reggestad  Styremedlem  
Siren Therese Klausen   Styremedlem 
Erik Ettner Sanne  Styremedlem  
Jarl Thore Larsen  Styremedlem 
Simmen Karoliussen  Rovernemndsleder  
Ragnhild Wirak   Varamedlem 
Markus Ho-Yen   Varamedlem 
Svein Olav Ekvik   Generalsekretær 
 

Forfall: 
Veronica Montgomery  Styremedlem (i permisjon) 
 

Referent:  
Svein Olav Ekvik   Generalsekretær 
 
 
Forklaringer: Saker til vedtak (V) 
  Saker til orientering (O) 
  Saker til diskusjon (D) 
 
 
 

Saksliste:  
Sak 16/2020 (V) Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Momenter fra diskusjonen: Etter innspill fra Spf-styremøtet 15. april er landsstyret bedt om å gi en 
tilbakemelding på om det er aktuelt å vurdere felles landsleir med Norges speiderforbund. 
Landsstyret bes dermed om å åpne sakslisten for at dette kan behandles som siste sak.  
 
Vedtak: Drøfting om mulig felles landsleir med Norges speiderforbund behandles som sak 25. 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

 

Sak 17/2020 (O) Orienteringer  

 

Det ble gitt en orientering om følgende saker: 

• Spf-styremøter 22.1.2020, 16.3.2020, 6.4.2020 og 15.4.2020 
• Protokoll fra styremøte i KFUK-KFUM Global 27.2.2020. 
• Referat fra kontrollkomiteen 17.03.2020.  
• Vedtak om testamentarisk gave gjort av Forbundsstyret i KFUK-KFUM Norge. 
• Endelig årsregnskap og revisjonsberetning for Speiderbutikken 2019. 

https://kmspeider.no/samarbeidsorganer/category1098.html
https://kmspeider.no/samarbeidsorganer/category1098.html
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• Oppdatering fra arbeidsgrupper og utvalg.  

• Orientering fra landsstyret (ringerunde fra kretsene og andre 
representasjonsoppdrag) og IC-ene. 

• Orientering om aktuelle saker fra administrasjonen ved generalsekretær, inklusive 
koronapandemiens konsekvenser og status for aktiviteter og økonomi.  

 
Siden forrige landsstyremøte har landsstyret og administrasjonen vært representert på følgende:  

Roverkongress, Kristiansand, 7.-9. februar – hele landsstyret. Program- og sikkerhetskurs, Stovner, 

Gjensidigestiftelsens årskonferanse. Årsmøter i Agder, Buskerud, Helgeland, Rogaland, Romerike, 

Sunnmøre, Troms og Vestfold. 

 

Styret og ansatte har deltatt på møter i/med: Unicornis, Speidernes fellesorganisasjon, Norsk 

Friluftsliv, LNU, Gjensidigestiftelsen.  

 

Ansatte har deltatt på kurs og seminarer om: frivillighet, rekruttering, beredskap på leir, digitale 

transformasjoner i frivillige organisasjoner. 

 

Vedtak:  Landsstyret tok styremedlemmenes og generalsekretærs 

statusoppdateringer til orientering. 

 

 

Sak 18/2020 (O) Evaluering av KFUK-KFUM-speidernes ledertrening  

 

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret er tilfreds med at den nye ledertreningen treffer langt flere 

ledere enn tidligere, og at antallet som deltar på kurs har økt betraktelig. Som rapporten forteller, er 

det likevel viktig å finne måter der enda flere kan delta på kurs og ledertrening. Landsstyret opplever 

at rapportens anbefalinger er gode og i tråd med satsninger i strategien. Det vil også være 

spennende å se om forbundet kan tilby flere kurs digitalt i tiden fremover, og det er et ønske om å 

tilby flere kortkurs og praktiske veiledninger for speiderledere. Det er gjort mange positive erfaringer 

fra bruk av digitale verktøy pga koronapandemien som vil være nyttig i dette arbeidet.  

 

Vedtak: Landsstyret tar evalueringsrapporten til orientering, og takker alle som har deltatt på 

undersøkelsen og for en godt gjennomarbeidet rapport.  

 

 

Sak 19/2020 (V) Landsleir 2022 - Revidert utkast til mandat  

 
Momenter fra diskusjonen: Landsstyret gikk igjennom forslag til justeringer i mandatet fra 
leirledelsen, og takker for gode tilbakemeldinger. Mandatet gir et godt utgangspunkt for videre 
arbeid med landsleiren.  

 

Vedtak: Landsstyret godkjenner mandat for landsleiren i 2022. 
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Sak 20/2020 (D) Digitale ressurser og strategier  

 

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret startet innledende drøftinger om forbundets digitale verktøy 
og ressurser, og om det er behov som i dag ikke dekkes godt nok. Landsstyret ønsker å få bedre 
oversikt over hvilke verktøy og ressurser vi faktisk har og hvordan de fungerer, hva som er behov som 
ikke dekkes godt nok i dag, og legge en plan for hvilke aktiviteter som kan bidra til å gjøre hverdagen 
lettere for speidere og ledere i organisasjonen. Det er også et ønske om å etablere en plattform for 
dialog, involvering og kommunikasjon om de prosessene som er i gang og under utvikling. Det er 
behov for å systematisere innspill, få bedre oversikt og gjøre noen prioriteringer på foreløpige 
innspill, og landsstyret ønsker å behandle saken videre i senere møte.  
 
Vedtak: Landsstyret drøftet ønsker og behov knyttet til organisasjonenes digitale verktøy og 
prosesser. Landsstyrets medlemmer Jarl Thore Larsen, Anders Reggestad og Markus Ho-Yen vil i 
samarbeid med administrasjonen jobbe videre med å strukturere og prioritere foreløpige innspill og 
ideer på bakgrunn av drøftingen i møtet, og fremme ny sak til behandling i landsstyret i et senere 
møte. 
 

 

Sak 21/2020 (V) Oppnevninger  

 

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret gikk igjennom status og kandidater til aktuelle verv og 
oppgaver som har vært utlyst, samt kommende representasjonsoppdrag. Det har vært flere 
interessenter og dialog med flere til internasjonalt utvalg. Foreløpig få søkere til andre utlyste verv. 
Landsstyret og administrasjonen vil jobbe aktivt med utlysninger og aktuelle kandidater til utvalgene 
frem mot landsstyremøtet i juni. Noen flere utlysninger kommer på kmspeider.no, og valgbarhet og 
ønske om gjenoppnevning avklares i utvalg der det er aktuelt. 
 
Foreløpig har ingen søkt vertskapsrollen for neste landsting, men landsstyret har fått noen signaler 
som følges opp fram mot neste møte.  
 

Vedtak: 
Det ble gjort følgende oppnevninger: 

• Thor Andreas Moe Slinning og Svein Olav Ekvik deltar på årsmøte i Norsk friluftsliv 7. mai 
(digitalt) 

• Anders Reggestad oppnevnes som landsstyrets kontaktperson for vekst. 

 

 

Sak 22/2020 (V)  Søknad om supplerende bestemmelse til 

Organisasjonsbestemmelsene § 2.1.3 

 
Momenter fra diskusjonen: Landsstyret drøftet søknaden fra Bjørgvin KFUK-KFUM-speidere om å  
godkjenne supplerende bestemmelse til Organisasjonsbestemmelsene § 2.1.3 Andre bestemmelser 
om kretsting, slik at Ung aktiv Bjørgvin kan få møte-, tale-, forslag-, og stemmerett på Bjørgvin KFUK-
KFUM-speideres kretsting. 
 
Landsstyret setter pris på initiativ som fremmer ung deltakelse i organisasjonen, men stiller i denne 
saken spørsmål til den demokratiske representativiteten til Ung Aktiv Bjørgvin. Dette kommer ikke 
tydelig frem i søknaden, og det kan synes som det mangler demokratisk forankring som er en 
forutsetning for stemmerett på kretsting. I så fall må dette klargjøres nærmere. Landsstyret 
oppfatter at det ut fra tilgjengelig informasjon vil være mulig og tilstrekkelig å gi Ung Aktiv Bjørgvin 
tale- og forslagsrett på kretsting, men ikke stemmerett da det ikke er et demokratisk organ. 
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Organisasjonsbestemmelsene § 2.1.1 gir ikke anledning til å gi stemmerett til annet enn 
demokratisk valgte eller oppnevnte organer.  
 
Vedtak: Landsstyret synes det er bra med god representasjon av unge i organisasjonen, men stiller 
spørsmål ved den demokratiske representativiteten til Ung Aktiv Bjørgvin. Landsstyret kan derfor 
foreløpig ikke godkjenne søknaden fra Bjørgvin KFUK-KFUM-speidere om å gi gruppen stemmerett på 
kretsting. Landsstyret ber administrasjon og landsstyrets kontaktperson følge opp dialogen med 
kretsen, og eventuelle videre avklaringer.  
 
 

Sak 23/2020 (V)  Godkjenning av lover for roverting og rovernemnda 

 

Momenter fra diskusjonen: Etter organisasjonsbestemmelsene §7 skal lover for roverting og 
rovernemnda godkjennes av landsstyret. På roverting 7.-9. februar 2020 ble det vedtatt en endring i 
Lover for roverting og rovernemnda §2-1 Generelt. Nytt punkt er lagt til: 
 «i) bistå arrangørene av de nasjonale roverarrangementene.»  

 

Vedtak: Landsstyret godkjenner endringene av Lover for roverting og rovernemnda. 
 

 

Sak 24/2020 (V) Møteplan 2020-2021  

 
Momenter fra diskusjonen: Spf har vedtatt at årsmøtet i Spf avholdes digitalt 6. juni, og at styrene 
samles senere på høsten. Landsstyrets planlagte møte 7.-9. juni opprettholdes, og AU vil i starten av 
mai komme med nærmere signaler på om dette blir et fysisk eller digitalt møte i tilknytning til Spf-
årsmøtet. I juni tas det også en ny vurdering på om det er aktuelt å sette opp studieturen på et nytt 
tidspunkt.   
 
Datoer for KFUK-speidernes 100-årsjubileumsmarkering der landsstyret er invitert er satt til 7.-8. 
november.  
 
Kretsforum i oktober planlegges som før, og det vil bli tatt en nærmere vurdering om gjennomføring 
når vi vet mer om myndighetenes anbefalinger over sommeren.  
 
Vedtak: Oppdatert møteplan for 2020-2021 godkjennes med de innspillene som kom frem i møtet.  

 

 

Sak 25/2020 (D) Vurdering av mulig felles landsleir med Norges speiderforbund (NSF) 

 

Momenter fra diskusjonen: NSF ønsker å starte planlegging for påfølgende landsleir før sin landsleir i 

2021, og har derfor spurt om en avklaring fra landsstyret om mulighetene for fremtidig felles 

landsleir. Landsstyret er positive til å utrede muligheter og interesse for en felles landsleir, men 

ønsker å høre organisasjonen på kretsforum og landsting før endelig svar gis. 

Landsstyret har også vært opptatt av å komme godt i gang med planlegging av egen landsleir i 2022, 

og ønsker en prosess som gjør at et eventuelt samarbeid om fremtidig landsleir ikke kommer i 

konflikt med egen landsleir i 2022.   
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Vedtak: Landsstyret er positive til å utrede muligheter og interesse for en felles landsleir 

med Norges speiderforbund, men ønsker å høre organisasjonen på kretsforum og 

landsting før endelig tilbakemelding.  


