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GJESTER PÅ ENKELTSAKER 

PROGRAM 

 Saksfremlegg Landsting 

 

 SAKER 

89/2014   Speiderloven på Landsting - vedtak 

82/2014  Vedtektsendringer Landsting - vedtak 

48/2014   Strategiplanen 2015-2019 Landsting-vedtak 

90/204   Speidermetoden 

11/2015  2-årsmelding 2013-2014 

 

  

 
Protokoll Landsstyremøte 
24.02 kl 1700-18.30 Skype 

 



 

GENERELT  

Beskrivelse  

Presentasjon av endelig saksfremlegg Speiderloven på Landsting, 
oppfølging av LS-møte i Trondheim 13.-15.02.15 

Forslag til vedtak  

Landstinget anbefaler følgende speiderlov vedtatt som gjeldende speiderlov for Norges KFUK-KFUM-
speidere og Speidernes fellesorganisasjon: 

 

Vedlegg, referanse 

 

Forslagstiller/Saksbehandler 

Anders Østeby 

Dato 

2015-24-02 

 

BEGRUNNELSE/DISKUSJON 

Notat 

X 
 

 

VEDTAK 

Landsstyrets vedtak 

Landstinget anbefaler følgende speiderlov vedtatt som gjeldende speiderlov for Norges KFUK-KFUM-
speidere og Speidernes fellesorganisasjon: 
 
§1 En speider er åpen for Gud. Ein speidar er open for Gud.  
§2 En speider er en god venn. Ein speidar er ein god ven. 
§3 En speider kjenner og tar vare på naturen. Ein speidar kjenner og tar vare på naturen. 
§4 En speider er til å stole på. Ein speidar er til å stole på. 
§5 En speider er nøysom. Ein speidar er nøysam. 
§6 En speider arbeider for fred. Ein speidar arbeider for fred. 
§7 En speider tar ansvar og viser vei.Ein speidar tar ansvar og viser veg. 

89/2014 Speiderloven på Landsting - vedtak 



 

GENERELT  

Beskrivelse  

 
 Oppfølging av forslag til endringer til grunnregler og organisasjonsbestemmelser presentert under LS-
møte i Trondheim 13.-15.02.15. Se vedlegg 

Forslag til vedtak  

Landsstyret innstiller på forslag til vedtektsendringer og fremmer disse for 
Landsting. 

Vedlegg, referanse 

1 vedlegg 

Forslagstiller/Saksbehandler 

Henrik Vagle Dalsgaard 

Dato 

2015-24-02 

 

BEGRUNNELSE/DISKUSJON 

Notat 

  

 

VEDTAK 

Landsstyrets vedtak 

Landsstyret innstiller på forslag til vedtektsendringer og fremmer disse for 
Landsting, herunder sak 11 2.gangsbehandling av grunnregler, sak 12 
1.gangsbehandling av organisasjonsbestemmelser, sak 13 
organisasjonsbestemmelser. 

82/2014  Vedtektsendringer Landsting - vedtak 



 

GENERELT  

Beskrivelse  

 

Endelig saksfremlegg for strategi-dokumentet skal behandles 

Forslag til vedtak  

 

 Saken legges frem for Landsting 2015 som rådgivende avstemming, med det 
formål å justere og aktualisere strategiplanen Fremtiden for siste halvdel av 
strategiperioden. 

Vedlegg, referanse 

2 vedlegg 

Forslagstiller/Saksbehandler 

Gunvor Meling/Hilde Opsal 

Dato 

2014-24-02 

 

BEGRUNNELSE/DISKUSJON 

Notat 

  

 

VEDTAK 

Landsstyrets vedtak 

Landsstyret vedtar at den reviderte strategien legges frem for Landsting 2015 som 
rådgivende avstemming, med det formål å justere og aktualisere strategiplanen 
Fremtiden for siste halvdel av strategiperioden. 

48/2014 Strategiplanen 2015-2019 Landsting-vedtak 



 

GENERELT  

Beskrivelse  

 
Speidermetoden er grunnleggende for det arbeidet som drives i organisasjonen, og det er 
ønskelig at landsting er involvert i utarbeidelsen av hva speidermetoden skal være for og i vårt 
arbeid. Landsstyret ønsker derfor at landsting diskuterer temaet «Speidermetoden i Norges 
KFUK-KFUM-speidere» med det formål å velge ut noen punkter som kan fremheves som vår 
grunnleggende metode, og legge føringer for en versjon som kan brukes bredt i 
organisasjonen. 

Forslag til vedtak  

Landsting anbefaler følgende punkter (fra påvirkningstorget på lørdag) og ber 
landsstyret utarbeide en endelig versjon av Norges KFUK-KFUM-speideres 
speidermetode. 

Vedlegg, referanse 

X 

Forslagstiller/Saksbehandler 

Gunvor Meling 

Dato 

2015-26-02 

 

BEGRUNNELSE/DISKUSJON 

Notat 

  

 

VEDTAK 

Landsstyrets vedtak 

Landsting anbefaler følgende punkter (fra påvirkningstorget på lørdag) og ber landsstyret 
utarbeide en endelig versjon av Norges KFUK-KFUM-speideres speidermetode. 

90/204 Speidermetoden 



 

GENERELT  

Beskrivelse  

KFUK-KFUM-speidernes toårsmelding 2013-2014 gir et godt innblikk i forbundets aktiviteter på nasjonalt 
plan i perioden. Rammeverket er strategiplanen Fremtiden og de fire satsningsområdene: 

• Vekst 

• Ledere 

• Opplevelser 

• Synlighet 

For hvert av satsningområdene beskrives mål, satsninger, aktiviteter, resultater og statistikk. Videre 
beskrives andre relevante områder relatert til driften av organisasjonen. 

Forslag til vedtak  

Landsstyret vedtar 2-års meldingen og fremmer den for Landsting. 

Vedlegg, referanse 

1 

Forslagstiller/Saksbehandler 

Svein Olav Ekvik 

Dato 

2015-26-02 

 

BEGRUNNELSE/DISKUSJON 

Notat 

  

 

VEDTAK 

Landsstyrets vedtak 

Landsstyret vedtar 2-års meldingen og fremmer den for Landsting. 

 

11/2015  2-årsmelding 2013-2014 


