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Protokoll fra landsstyremøtet 5.-6. juni 2020  
 
 

Tid og sted:  Møtet ble holdt på forbundskontoret fredag 5. juni fra kl. 19 til  
lørdag 6. juni kl. 16.45. 

 

Deltakere:  
Thor Andreas Moe Slinning Viselandssjef og møteleder 
Marta Nagel-Alne  Styremedlem (via Google Meet) 
Anders Reggestad  Styremedlem  
Siren Therese Klausen   Styremedlem 
Erik Ettner Sanne  Styremedlem  
Jarl Thore Larsen  Styremedlem 
Svein Olav Ekvik   Generalsekretær 
 

Forfall: 
Gunvor Meling   Landssjef  
Simmen Karoliussen  Rovernemndsleder  
Ragnhild Wirak   Varamedlem 
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 26/2020 (V) Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak:  Godkjent. 

 

 

Sak 27/2020 (O) Orienteringer  

 
Det ble gitt en orientering om følgende saker: 

• Spf-styremøter 15.4.2020 og 14.5.2020. 

• Protokoll fra styremøte i KFUK-KFUM Global 29.4.2020.  

• Status for landsleir 2022, og møter og avtale med kommune og grunneiere.  

• Orientering om nytt Sanitæranlegg på Nordtangen. 

• Orientering om utsettelse av KFUK-speidernes 100-årsjubileum.  

• Oppdatering fra arbeidsgrupper og utvalg. 

• Orientering fra landsstyret (ringerunde fra kretsene og andre representasjonsoppdrag) og IC-
ene (muntlig orientering i møtet) 

• Orientering om aktuelle saker fra administrasjonen ved generalsekretær. 

 

https://kmspeider.no/getfile.php/13166978-1587637833/Om%20oss/Filer/Spf-protokoller/Protokoll%20fra%20Spf-styrem%C3%B8te%2015.%20april%202020.pdf
https://kmspeider.no/getfile.php/13168318-1590741008/Om%20oss/Filer/Spf-protokoller/Protokoll%20fra%20Spf-styrem%C3%B8te%2014.%20mai%202020.pdf
https://kmspeider.no/getfile.php/13168312-1590692097/Om%20oss/Filer/Global-protokoller/Godkjent%20PROTOKOLL%20fra%20styrem%C3%B8te%20i%20KFUK-KFUM%20Global%20290420.pdf
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Siden forrige landsstyremøte har landsstyret og administrasjonen vært representert på 

følgende:  

Årsmøte i K-stud, 7.-11. mai - Madeleine Ulstein 

Årsmøte i Norsk Friluftsliv, Zoom, 15. mai – Thor Andreas Moe Slinning og Svein Olav Ekvik 

Årsmøte i Frivillighet Norge, Teams, 28. mai – Svein Olav Ekvik 

Kari Juul Stensruds begravelse, Oslo, 28. mai – Svein Olav Ekvik 

 

Styret og ansatte har deltatt på møter i/med: ledelsen i KFUK-KFUM Norge, Speidernes 

fellesorganisasjon, Norsk Friluftsliv, kommune og grunneiere landsleir 2022, World Scout Moot-

kontingenten, KFUK-KFUM Global, ledertreningsutvalget, Frivillighet Norge.  

 

Ansatte har deltatt på kurs og seminarer om: Koronasituasjonen og krisepakker, 

mangfoldskommunikasjon, hvordan holde digitale kurs, ledelse i krisetider.  

 

Vedtak: Landsstyret tok styremedlemmenes og generalsekretærs statusoppdateringer til orientering. 

 

 

Sak 28/2020 (V) Godkjenning av nye ledere 

 

Vedtak: Landsstyret godkjente 22 nye ledere. 

 

 

Sak 29/2020 (V) Årsregnskap 2019  

 

Vedtak: Landsstyret godkjenner årsregnskapet for 2019. 

 

 

Sak 30/2020 (O) Regnskapsrapport 1. kvartal  

 

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret ønsker å gi et tydelig signal til grupper og kretser om at de 
må varsle organisasjonen sentralt om de får økonomiske problemer relatert til koronakrisen.  

 

Vedtak: Landsstyret tok regnskapsrapporten for 1. kvartal til orientering. 

 

 

Sak 31/2020 (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 søkere til 
flere utvalg og oppgaver, mens det ikke har vært søkere på andre. Landsstyret ønsker i dialog med 
programutvalget, ledertreningsutvalget og internasjonalt utvalg gå igjennom mandater og se om det 
er behov for å gjøre endringer i disse.   
 

Vedtak: Landsstyret gjorde følgende oppnevninger: 
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Internasjonalt utvalg 

Ingvild Berge Conradsen (2 år) og Anna Elise Pedersen (2 år) 

 

KFUK-utvalget 

Heidrun Sunde Stokke (2 år) 

 

Hederstegnutvalget 

Kjell Einar Bergsager (1 år), Liv Standal Kokvold (1 år), Kari Vatne (2 år) og Rolf Falchenberg (2 

år) 

 

Speidermuseet 

Stig Ravnemyr (2 år), Ingrid Hauge (2 år), Dag Espolin Johnson, vara (1 år) og Liv Sommer 

Holmen, vara (1 år)  

 

Landsting 

Sunnmøre KFUK-KFUM-speidere som vertskap for landsting i 2021.  

 

Landsstyret oppnevnte delegater/representanter til følgende oppdrag: 

• Marta Nagel Alne og Veronica Montgomery oppnevnes delegater til representantskapsmøtet 

i KFUK-KFUM Global 10. juni. 

• Thor Andreas Moe Slinning deltar på veterantreff og KFUM-speidernes 75-årsjubileum lørdag 

17.oktober i Furuset kirke.  

 

 

Sak 32/2020 (V)  Søknad om sammenslåing av Finnmark og Troms kretser  

 
Vedtak: Landsstyret godkjenner søknad om sammenslåing av Finnmark KFUK-KFUM-speidere og 
Troms KFUK-KFUM-speidere til en ny krets. Navnet på den nye kretsen fastslås på det konstituerende 
møtet og godkjennes av landsstyret.  
 
 

Sak 33/2020 (V)  Forberedelser til Kretsforum og aktuelle landstingssaker  

 

Momenter fra diskusjonen:  

Landsstyret ønsker å gjennomføre Kretsforum 2020 som planlagt, og i tråd med de til enhver tids 

gjeldende smittevernstiltak og retningslinjer dersom dette lar seg gjennomføre.  

Landsstyret ber administrasjonen undersøke mulighetene for den praktiske gjennomføringen på 

Hotell Hadeland og alternative lokaliteter. Det avklares med rovernemnda hvilke ønsker de har for 

årets roverkretskontaktsamling, og om dette skal være en del av Kretsforum.  

 

Aktuelle temaer for Kretsforum er: 

- Saker til drøfting på landsting i 2021: Åpent medlemskap – kristent lederskap, (speiderløftet, 
ledererklæring og assistenterklæring). 

- Strategi 2020-2025 – Rundt våre leirbål er det plass til alle og fokus på lederrekruttering. 
- Erfaringsdeling mellom kretsene (nettverk), og kretsleirer. 
- Landsleir 2022. 
- Mulig felles landsleir med Norges speiderforbund.  
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- Hvilke konsekvenser har koronapandemien for arrangementer i gruppe, krets og 
forbund fremover? 

 

Landsstyret ønsker sammen med aktuelle ledere og tillitsvalgte å forberede en diskusjon om hvordan 

vi best sikrer åpent medlemskap og kristent lederskap i organisasjonen, og presentere gjeldende 

bestemmelser og praksis, dilemmaer og mulige forslag til endringer. Hvordan håndteres avlegging av 

speiderløftet og i møte med barn og unge med ulik bakgrunn? Hvilke utfordringer ligger i det å ha et 

speiderløfte som avlegges av alle speidere, og samtidig være åpen og inkluderende og ønske et 

større mangfold i organisasjonen? Hvordan fungerer ledererklæringen og assistenterklæringen? 

 

Vedtak: Landsstyret drøftet foreløpig innhold og program for Kretsforum 2020 og aktuelle saker til 

Landsting 2021.  

 

 

Sak 34/2020 (D) Forberedelser til årsmøtet i Speidernes fellesorganisasjon  

  

Vedtak: Landsstyret gikk igjennom sakene til årsmøtet i Speideres fellesorganisasjon.  

  


