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

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

Arbeidsplan 2020 og 2021
Arbeidsplan 2020
Organisasjon
● Ha fokus på nasjonale arrangementer det er naturlig å gjennomføre som
fellesarrangementer, og arrangementer i regi av medlemsforbundene som det er
naturlig å invitere deltagere fra det andre forbundet til.
● Implementere tiltak som fremmer norsk speiding.

Nasjonalt arbeid
● Arrangere NM i speiding 2020 – avlyst pga koronapandemien.
● Planlegge NM i speiding i 2021 for hele speider-Norge i juni, med uttesting av nye
programelementer i tråd med evalueringsgruppens anbefalinger og i tråd med
mandatet for NM i speiding.
● Samarbeide om retningslinjer for speiderarbeid i de to forbund i forbindelse med
koronautbruddet, og starte et utredningsarbeid for hvilke konsekvenser
koronapandemien har for speiderarbeidet.
● De to organisasjonene støtter hverandres arbeid med respektives landsleire.
● Fortsette arbeidet med revisjon av NM i speiding frem mot NM i 2021.
● Innarbeide nye retningslinjer for politiattest med mål om 100% dekning av ledere
med gyldig politiattest i begge forbund. Samtidig jobbe for å fremme Spf sitt syn på
politiattestens formål og organisering i aktuelle fora.
● Aktivt arbeide for at speidere er representert i styrene for strategiske
samarbeidspartnere som Norsk Friluftsliv, Frivillighet Norge og Landsrådet for
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.
● Gjennomføre en strategisamling for speiderstyret og landsstyret i løpet av høsten.
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Internasjonalt arbeid
● Explorer Belt 2020 ble avlyst pga korona - evaluere forarbeidet til arrangementet.
● Forberede norsk deltakelse til World Scout Moot 2022.
● Videreutvikle JOTA/JOTI konseptet og følge opp JOTA-JOTI-komiteen.
● Ha fokus på å styrke det nordiske samarbeidet gjennom Nordisk speiderkomité
(NSK) og Nordisk speiderkonferanse. Norge har sekretariatet for NSK frem til og
med 2021.
● Følge opp virksomhetsplanen vedtatt i Nordisk speiderkomité.
● Forberede Nordisk speiderkonferanse i Norge i mai 2021.
● OB-PS treffet som skal være i Norge i 2020 er avlyst - evaluere forarbeidet med
arrangementet.
● Involvere flere unge medlemmer i vårt internasjonale arbeid og gi dem innføring og
støtte gjennom et felles opplæringsprogram.
● Følge opp delegasjonene til verdenskonferansene i 2020. Ble avlyst og utsatt til
2021.
● Oppnevne søknadskomité og forberede søknad om å være vertskap for Roverway i
2024.
● Følge opp den norske kontingenten sin avslutning av prosjektet etter avlysning av
European Jamboree 2020.
● Følge opp det internasjonale arbeidet i tråd med WAGGGS-WOSM-policyen.
● Oppdatere WAGGGS-WOSM-policydokumentet.
● Lage mandat, oppnevne kontingentledelse for norsk deltakelse på WSJ 2023 og
følge opp planleggingen.

Side 2 av 4

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

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

Arbeidsplan 2021
Organisasjon
● Ha fokus på nasjonale arrangementer det er naturlig å gjennomføre som
fellesarrangementer, og arrangementer i regi av medlemsforbundene som det er
naturlig å invitere deltagere fra det andre forbundet til.
● Implementere eventuelle tiltak som fremmer norsk speiding.

Nasjonalt arbeid
● Markere Tenkedagen og St. Georgsdagen med felles hilsener til speidere i Norge.
● Arrangere NM i speiding 2021 for hele speider-Norge i juni, med uttesting av nye
programelementer i tråd med evalueringsgruppens anbefalinger og i tråd med
mandatet for NM i speiding.
● Innarbeide nye retningslinjer for politiattest med mål om 100% dekning av ledere
med gyldig politiattest i begge forbund.
● Arbeide for at speidere er representert i styrene for strategiske samarbeidspartnere
som Norsk Friluftsliv, Frivillighet Norge og Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner.
● Følge opp arbeidsgruppen som jobber med å revidere Speidersangboka.
● Utrede muligheter for felles landsleir.
● De to organisasjonene støtter hverandres arbeid med respektives landsleire.

Internasjonalt arbeid
● Forberede norsk deltakelse til World Scout Moot 2022
● Følge opp og videreutvikle JOTA-JOTI arbeidet.
● Ha fokus på å styrke det nordiske samarbeidet gjennom Nordisk speiderkomité
(NSK) og Nordisk speiderkonferanse. Norge har sekretariatet for NSK ut 2021.

Side 3 av 4

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

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

● Følge opp virksomhetsplanen vedtatt i Nordisk speiderkomité.
● Forberede Nordisk speiderkonferanse i Norge i mai 2021.
● Involvere flere unge medlemmer i vårt internasjonale arbeid og gi dem innføring og
støtte gjennom et felles opplæringsprogram.
● Følge opp og evaluere den norske delegasjonens deltakelse på verdenskonferansene
i 2021.
● Følge opp arbeidet med Roverway i 2024 hvis Norge blir valgt som arrangør.
● Følge opp det internasjonale arbeidet i tråd med WAGGGS/WOSM policyen.
● Evaluere den norske kontingentens deltakelse på verdenskonferansene 2021.
● Følge opp arbeidet med Norges deltakelse på WSJ 2023.
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