Protokoll Landsstyremøte
8. september 2014 kl 2000-2100
DELTAKERE
Anders Østeby
Gunvor Meling
Steinar Stornes
Henrik Vagle Dalsgaard
Even Stokke
Hilde Opsal
Eline Marie Grøholt
Annlaug Halvorsen Engmark

Landssjef og Møteleder
Viselandssjef
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem (meldt forfall)

ANDRE
Sindre
Heidi Furustøl

Nemdleder Rovernemnda
Generalsekretær/referent

GJESTER PÅ ENKELTSAKER

PROGRAM
 Møtet holdes over Skype
SAKER
54/2014 Protokoll 13. juni 2014
55/2014 Speiderlov
56/2014 Oppnevning til Global-styret
57/2014 Rom for alle

KOMMENTAR
Møtet foregår på Skype og generalsekretær benytter seg av Skypenavnet
kmspeider

54/2014 Protokoll 13. juni 2014
GENERELT

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Beskrivelse

Notat

Protokoll fra 13. juni er vedtatt på mail, men eventuelle oppfølgingspunkter
eller kommentarer kan tas i møte.

X

Forslag til vedtak

Protokollen er allerede godkjent på e-post, men eventuelle
kommentarer/oppfølgingspunkter kan noteres.

VEDTAK
Landsstyrets vedtak

Protokollen var allerede godkjent på epost og det var ingen merknader

Vedlegg, referanse

Protokoll fra 13. juni
Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Heidi Furustøl

2014-09-08

55/2014 Speiderlov
GENERELT

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Beskrivelse

Notat

Spf-styremøte den 21.08 anbefalte begge speiderstyrene å fremme felles
innstilling for henholdsvis Speiderting og Landsting. Etter Speiderstyrets
møte i etterkant av Spf-styremøte ble det vedtatt å endre §3 i Speiderloven
til nåværende ordlyd med følgende begrunnelse:
«Vi ber derfor Speiderstyret vurdere om det finnes en måte å bevare den
synlige lenken mellom speiding og det kunnskapsbaserte friluftslivet i
speiderloven. En enkel måte å gjøre det på er å la § 3 forbli uendret, altså
slik § 6 i dag lyder: En speider kjenner naturen og verner om den.»
Landsstyret i KFUK-KFUM-speiderne bes derfor ta stilling til om
Speiderlovskomiteens forslag til §3 skal endres til En speider kjenner
naturen og verner om den.» (slik ordlyden er i dagens §6)

Forslag til vedtak

Landsstyret endrer til §3 En speider kjenner og tar vare på naturen» i det
felles forslaget som fremmes for både Speiderting og Landsting.

VEDTAK
Landsstyrets vedtak

Landsstyret støtter Speiderstyrets forslag om å endre §3 til “En speider
kjenner og tar vare på naturen” i forslaget til ny Speiderlov som fremmes for
Speiderting 2014 og Landsting 2015
Vedlegg, referanse

1 vedlegg, notat til Speiderstyret
Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Heidi Furustøl

2014-09-08

56/2014 Oppnevning til Global-styret
GENERELT

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Beskrivelse

Notat

I Global-styret mangler KFUK-KFUM-speiderne et styremedlem som skal
sitte ett år.

Forslag til vedtak

Per Ove Løkstad oppnevnes til KFUK-KFUM-speidernes styremedlem i
Global styret med 1-års varighet

VEDTAK
Landsstyrets vedtak

Per Ove Løkstad ble oppnevnt til KFUK-KFUM-speidernes styremedlem i
Global styret frem til neste representantskapsmøte juni 2015.
Vedlegg, referanse

Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Gunvor Meling

2014-09-08

57/2014 Rom for alle
GENERELT

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Beskrivelse

Notat

1.

Avis-kronikk: Kunnskap om mangfoldet av kjønnsidentiteter utfordrer kristne
ungdomsmiljøer til å skape rom for alle.
I 3.utgave av Lederforum stiller generalsekretær spørsmål om vi som organisasjon er
diskriminerende, med utgangspunkt i en LHBT-person som ble utestengt. Mange
speiderledere gjør mye bra for å inkludere både LHBT-personer men også andre
grupper. Og et beslektet tema er mangfoldet av kjønnsidentiteter. Som en oppfølging på
kommentaren i Lederforum er det skrevet en kronikk hvor både generalsekretær fra
KFUK-KFUM-speiderne og fra KFUK-KFUM kan signere.

Temaet behandles nærmere på neste ordinære styremøte 26.-28
september 2014.
Momenter til videre behandling: bruk av opplegget Free Being Me tilpasset
nordisk versjon

Fokuset for kronikken er kjønnsidentitet. Hva slags respons møter de som bryter med de
trange kjønnsrollene, enten ved å uttrykke sitt kjønn på en måte som bryter med
normene, eller ved å gi uttrykk for en annen kjønnsidentitet? Det handler både om aktiv
bevissthet rundt disse spørsmålene ikke bare begrenset til kristne barne- og
ungdomsorganisasjoner men samfunnet for øvrig og hva slags konkrete tiltak vi har.
KFUK-KFUM har i samarbeid med Kirkelig Studieforbund utarbeidet et kursopplegg som
heter RISK. Det inneholder en lederinnledning om normkritisk metode, lederinnledninger
om temaene seksualitet og kjønnsidentitet, og 4-6 øvelser under hvert av temaene.
Øvelsene er stort sett rettet enten mot aldersgrupper 15-19 eller 20-30. For oss vil dette
passe primært for våre rovere og vi kan selv tilpasse kurset.
Temaet har blitt ytterligere aktualisert den siste uken med både oppslag om Bli-ny-dag på
SFO for bare jentene http://www.aftenposten.no/familie-og-oppvekst/Foreldre-sa-rodt-da-deleste-dette-7691892.html
Og i Vårt Land i dag 8.09 med forsideoppslag om TV2» serien «Født i feil kropp».
Se vedlagte utkast til kronikk og kursopplegget RISK for mer info.

Forslag til vedtak

LS støtter opp om arbeidet med å få rom for alle i Norges KFUK-KFUMspeidere

VEDTAK
Landsstyrets vedtak

LS støtter arbeidet med kronikk og imøteser videre arbeid med å få rom for
alle i Norges KFUK-KFUM-speidere
Vedlegg, referanse

2 vedlegg; Utkast til kronikk, sammendrag av RISK-prosjektet
Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Heidi Furustøl

2014-09-08

