Protokoll Landsstyremøte
14.-16. november, Grubbegata, Fetsund
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 (meldt forfall)møter fredag
Styremedlem (meldt forfall)

ANDRE
Sindre
Heidi Furustøl

Nemdleder Rovernemnda
Generalsekretær/referent

GJESTER PÅ ENKELTSAKER
 Fredag: Ella kl 19, Ragnhild kl 1930, Ole Martin/Solfrid kl 2000, Endre kl 2015

PROGRAM
 Grubbegata: workshop fredag kl 16-19, Ls-møte kl 19-21, Fetsund lørdag 093020000, søndag 0930-1400
 LT15: Landsting 2015, LL18: Landsleir 2018
SAKER
72/2014 godkjenning av protokollen 25.10- vedtak
73/2014
Ledertreningsfornyelse - vedtak
74/2014
Lederbrev m/avtakking
75/2014
ESG v/Endre, medlemskap nasjonale/internasjonale org - vedtak
76/2014
ny nettside/programbank - vedtak
77/2014
Revidering av ny kontingentstruktur - vedtak
78/2014
9 mnd regnskapsrapport - orientering
79/2014
1. utkast til budsjett 2015 - vedtak
80/2014
Kontorrapport inkl speiderbutikken - orientering
81/2014
Aldersinndeling - vedtak
48/2014
Strategiplan - orientering
49/2014
Organisasjonskart - vedtak
82/2014
Arbeidsgruppe vedtekter - vedtak
83/2014
Ledergodkjennelse - vedtak
84/2014
Arbeidsgruppen LL18 - vedtak
85/2014
Hva er Kretsforum - vedtak
86/2014
KM Global - orientering
87/2014
Kalender
88/2014
Orienteringer
89/2014 Speiderlov - prosess
90/2014
Speidermetoden - vedtak

72/2014 godkjenning av protokollen 25.10- vedtak
GENERELT

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Beskrivelse

Notat

Protokoll fra 25.10.14 er godkjent på mail

X

Forslag til vedtak

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

VEDTAK
Landsstyrets vedtak

Landsstyret har godkjent protokoll pr epost.

Vedlegg, referanse

Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Heidi Furustøl

2014-14-11

73/2014 Ledertreningsfornyelse - vedtak
GENERELT

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Beskrivelse

Notat

Mål for ny ledertrening
Målene er utarbeidet av beverpatruljen. Målene er formulert som en rekke relativt generelle mål, og få av
dem er målbare. Dette er gjort bevisst, fordi vi ønsker å ha en åpen og kreativ prosess i starten. Helt
konkrete og målbare mål ville forutsatt at vi tenkte innenfor dagens system og struktur, eventuelt at vi
landet en struktur før vi leverte målene. Det siste var ikke ønskelig fordi gruppe trenger å bruke mer tid
og hente inn mer informasjon om behovet i grupper og kretser før den lander et forslag til struktur.
Målene beverpatruljen har satt seg er at fra 2016
Motiverer, inspirerer og utruster ledertreningen nye og gamle ledere til videre innsats i
forbundet.
Er ledertreningen relevant for det daglige arbeidet som speiderleder.
Deltar alle nye ledere på kurs innen 2 år etter at de har startet som ledere.
Legger ledertreningen til rette for kompetanseheving på de arenaene der lederne allerede er.
Har alle mulighet for faglig og personlig utvikling.
Er ledertrening tilgjengelig for også for de som ikke har anledning til å sette av hele helger.
Vet alle ledere hvilke kurs som er tilgjengelige, og hva som passer for hver enkelt.
Opplever ledere i alle aldere og med ulik erfaring at det finnes attraktive tilbud for dem.
Utdanner vi speiderledere som blir en etterspurt gruppe i samfunnet.

Landsstyret kommer med eventuelle innspill de har til ledertreningsfornyelse på
LS-møtet i februar hvor det avholdes en egen workshop med prosjektleder.

Se vedlagte fremdriftsplan for 2015.

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar fremdriftsplanen og tar forundersøkelsen til orientering

VEDTAK
Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtok fremdriftsplanen og tar forundersøkelsen til orientering.

Vedlegg, referanse

2 vedlegg
Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Elisabeth Løland

2014-17-10

74/2014 Lederbrev m/avtakking
GENERELT

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Beskrivelse

Notat

Dagens rutiner
Det blir i dag sendt velkomstbrev ved ledergodkjenning, og til assistenter som meldes inn på
assistentskjema. Ikke alle assistenter meldes inn på skjema, noen legges rett inn i medlemsregisteret av
gruppen. Det er omtrent 100 ledere som godkjennes i året, samt en håndfull assistenter. Det er
generalsekretær som signerer velkomstbrevene.

Det sendes ut brev signert gs og gul lapp signert landssjef til nye ledere og
assistenter. Det sendes brev m/gave etter 3 år som leder. Brevet signeres gs.

Behov for avklaringer
Det er behov for avklaringer fra landsstyret på disse punktene:
1)
I hvilken prisklasse skal velkomstgave ligge?
2)
Skal både ledere og assistenter ha (samme) velkomstpakke?
3)
Skal generalsekretær eller landssjef signere velkomstbrevet?
4)
Skal generalsekretær eller landssjef signere takkebrevet?

Forslag til vedtak
1)
2)
3)
4)

Administrasjonen gjennomfører fra 2015 utsending av velkomstgave til nye ledere og innmeldte assistenter i
prisklassen 150/gave.
Det budsjetteres med kroner 17000 til dette for 2015.
Administrasjonen utarbeider et nytt velkomstbrev som sendes ut som en del av pakken. Generalsekretær signerer
velkomstbrevet.
Administrasjonen utarbeider et takkebrev som sendes til alle ledere tre år etter at de ble godkjent ledere. Landssjef
signerer takkebrevet. Dette gjennomføres så snart nytt medlemssystem er implementert.

Vedlegg, referanse

3
Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Elisabeth Løland

2014-14-11

VEDTAK
Landsstyrets vedtak
1)
2)
3)
4)

Administrasjonen gjennomfører fra 2015 utsending av velkomstbrev til nye ledere og innmeldte assistenter. Ledere
etter 3 år får gave i prisklassen 150/gave.
Det budsjetteres med kroner 17000 til dette for 2015.
Administrasjonen utarbeider et nytt velkomstbrev. Generalsekretær signerer velkomstbrevet.
Administrasjonen utarbeider et takkebrev som sendes til alle ledere tre år etter at de ble ledere. Generalsekretær
signerer takkebrevet. Dette gjennomføres så snart nytt medlemssystem er implementert.

75/2014 ESG v/Endre, medlemskap nasjonale/internasjonale org - vedtak
GENERELT

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Beskrivelse
Se tidligere utsendte sakspapirer
Utdrag fra rapporten:

Notat

Endre presenterte arbeidet til ESG og ble takket av som avtroppende leder for
styret til ESG.

Generell informasjon om ESG
ESG, European Scouting and Jungschar group, er en arbeidsgruppe underordnet YMCA Europe.
Programmet og aktivitetene er beregnet for de medlemslandene som har speider- eller jungschararbeid.
Jungschar er noe vanskelig å forklare, siden det drives forskjellig fra land til land. I Sveits og Ungarn
ligner dette på speiderarbeidet vårt, mens i Tyskland kan det sammenlignes mest med menighetsarbeid
for barn.

Viselandssjefen forbereder sak om internasjonale relasjoner til juni-møte 2015 med
innspill fra Landsstyret.

Et samarbeidssted med YMCA Europe
Hva Norges KFUK-KFUM-speiderne konkret får igjen for medlemskapet sitt, vil være et kontaktpunkt for
andre som driver speider- og jungschararbeid innenfor YMCA Europe. Dette kontaktpunktet er da basert
på erfaringsutveksling og sosiale relasjoner gjennom programplattformen. En får også et potensielt
samarbeidssted mot YMCA Europe. Ellers vil utbytte variere ut ifra hvilket fokus landsstyret og
kontaktpersonen har.
Siden dette er en arbeidsgruppe under YMCA Europe, er det en annen innfallsvinkel til å påvirke og delta
i arbeidet på enn bare gjennom årsmøtene som holdes i regi av YMCA Europe. Normalt blir
arbeidsgruppene invitert til årlige møter hvor strategi og planer diskuteres. De siste årene har ESGkomiteen vært deltagende på disse, samt flere av komiteens medlemmer har vært på årsmøtet til YMCA
Europe. I tillegg til dette blir også arbeidsgruppene inkludert i arbeidet rundt de store arrangementene, og
da først og fremst festivalene som er blitt holdt. For å ha denne muligheten må da medlemslandet sitte
med noen i «Executive Committee». Norge har gjennom flere år vært en aktiv del av denne komiteen.
Et lite tankekors er at mange av medlemmene til ESG ikke er med i WAGGGS eller WOSM og dette er
deres eneste internasjonale medlemsbaserte kontaktpunkt. Ikke så ulikt hva KFUM-speiderne opplevde
før sammenslåinger og paraplyløsninger tok sted.

Forslag til vedtak

VEDTAK
Landsstyrets vedtak

Landsstyret takker av Endre Vik Bø som leder av ESG. Landsstyret v/viselandssjefen
forbereder gjennomgang av internasjonale relasjoner-sak til juni-møte 2015.

Vedlegg, referanse

X
Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Heidi/Øyvind

2014-14-11

76/2014 ny nettside/programbank - vedtak
GENERELT

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Utdrag av tilsendte sakspapirer:

Notat

1. Bakgrunn
KFUK-KFUM-speiderne har behov for nye, moderne nettsider. Dagens hovedside, kmspeider.no, ble
utviklet i 08/09 og lansert i 2009. Vi ser nå behovet for å utvikle nye nettsider og ønsker å gjøre større
endringer. Vi vil også se nærmere på sammenheng mellom våre ulike nettsider, og mener det er
hensiktsmessig å se utvikling av ny programbank/presentasjon av programmet og nye nettsiderunder ett.
Programfornyelsen skal være ferdig i 2016. Planen er å lansere ny hovedside og ny nettside for
programmet i januar 2016.

Ragnhild Erevik Fosse holdt presentasjon for Landsstyret om de nye nettsidene.

Landsstyret tok notatet om ny nettside og programbank til orientering og
behandler kostnader til ny nettside i påfølgende budsjett-sak 79/14

2. Mål
Vi ønsker å utvikle nye nettsider som:
•
fremstiller oss som en aktiv organisasjon for barn og unge
•
har et moderne uttrykk og god funksjonalitet
•
gir medlemmer og eksterne relevant informasjon om organisasjonen
•
oppfyller tekniske krav: responsive, universell utforming
3. Målgrupper
•
Egne medlemmer
•
Samarbeidspartnere
•
Andre interesserte
4. Innhold
Nettsiden kmspeider.no, hovednettside
Vi har i dag en svært innholdsrik nettside med mye informasjon.
•
Det er ønskelig at nye sider skal være slankere og tydeligere målgruppeorientert.
•
Det skal være en mer sosial – tilrettelagt side – ikke alt skal skje på siden, men enkelt å finne
vei til andre plattformer.
•
Viktige faner i dag er nyheter, om oss, bli med og materiell.
•
Det er viktig å gjøre en grundig jobb å definere hva som hører hjemme på nettsiden og ikke.
Programbank/programnettside
•
Skal fungere som en aktivitetsbank som også presenterer vårt programtilbud, herunder
aktiviteter, ressurser, merker, semestermerker, gradsprogram, speiderstigen (programmets oppbygning)
og møteforslag.

Forslag til vedtak

Landsstyret tar notat om ny nettside og programbank til orientering og vedtar
kostnader til ny nettside i budsjett-sak 79/14

VEDTAK
Landsstyrets vedtak

Landsstyret tar notatet om ny nettside og programbank til orientering.

Vedlegg, referanse

1
Forslagstiller/Saksbehandler
Ragnhild Erevik Fosse

Dato

2014-17-10

77/2014 Revidering av ny kontingentstruktur - vedtak
GENERELT

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Beskrivelse

Notat

Se sakspapirer

Hva er sentralinnkreving: Skal speiderleder eller den enkelte melde seg inn? Begge
metoder er mulig i det nye medlemssystemet, men det er mest naturlig at det er
speiderlederen som melder inn/gir beskjed sentral om nye navn

Prosjektet ser at alternativ 1 har en lavere økonomisk og administrativ kost enn alternativ 2, men
sannsynligvis en høyere kost rent organisatorisk.
Prosjektet ber landsstyret ta stilling til hvilket alternativ som bør fremmes som anbefalt struktur til
Landsting

Forskriftsendringer i Fordelingsutvalget 2014 vil bety endringer blant annet i nyinnmelding på høsten og tellende medlemmer. Høringsfristen gikk ut i september, vi
venter på at forskriftsendringene skal tre i kraft, mer info kommer fra BLD.
Søknadsfristen for grunnstøtte fra Fordelingsutvalget er utsatt.
Landsstyret ønsket å utrede et alternativ 2b og 3:
Alternativ 2b: kun rabattstige/trappetrinn på forbundsnivå, men på krets og gruppe
bestemmes satsene selvstendig, men ingen moderasjonsmulighet på krets og gruppe.
Alternativ 3 gruppene og kretsene bestemmer selv, men ingen moderasjonsmuligheter. Kun
moderasjonsmuligheter på Forbundskontingent og at det settes et tak på forbundskontingent
med familiemoderasjon til for eksempel inntil 1000,-, pr medlem, pris pr medlem (for
eksempel 500 pr speider)
Begge alternativene vil innebære like store kostnader som alternativ 2 på 150.000 i

utviklingskostnader hos Hypersys. Dette legges til som ekstrakostnad i budsjettet.
I henhold til org.bestemmelser: grupper og krets setter sine egne kontingentsatser.

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar alternativ X som bør fremmes som anbefalt kontingentstruktur til Landsting.

s
VEDTAK
Landsstyrets vedtak

Landsstyret ber om at det utredes både økonomiske og administrative konsekvenser for
alternativ 2 b og 3, og at dette legges frem for LS-møtet i februar.

Vedlegg, referanse

1
Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Solfrid Bøhler/Ole Martin Haugen

2014-11-14

78/2014 9 mnd regnskapsrapport - orientering
GENERELT

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Beskrivelse

Notat

Se tilsendte sakspapirer.

700 000 avvik i dobbel husleie.
Gjennomgår regnskapet 2014 før jul: gjennomgå det metodiske, lage en
kolonne/oversikt over resonnement å sammenligne med Landstingvedtaket samt
forklare forskyvningen i vekstfinansiering i første halvår 2016.
Regnskapsrapporteringen er på rett spor, styret er fornøyd med formen.

Forslag til vedtak

Regnskapsrapporten tas til orientering

VEDTAK
Landsstyrets vedtak

Regnskapsrapporten ble tatt til orientering.

Vedlegg, referanse

1
Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Ole Martin Haugen

2014-11-14

79/2014 1. utkast til budsjett 2015 - vedtak
GENERELT

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Beskrivelse

Notat

Se tilsendt sakspapirer.
Notat om overskuddslikviditet behandles samtidig

Arrangement kostnader: når det er et nasjonalt arrangement skal forbundet ta den
økonomiske risikoen, men også eventuell økonomisk gevinst.
Prioritering av hvilke arrangementer sjekkes av med Landsstyret i forkant av
utgivelse av Arrangementskatalogen, men formål og både ivareta forsvarlig
arbeidsbelastning for ansatte, hva som er strategisk viktig for Forbundet og
økonomisk risiko.
Lederforum 4.utgave utgår i 2015, mens kostnader til Speiderbladet 4. utgave
legges til slik at underskuddet på 2015-budsjettet øker tilsvarende.
Kostnader til dobbel husleie 1.kvartal 2015 (sluttkostnader), belastes regnskapet
2014, slik at underskuddet øker for 2014 regnskapet mens det tilsvarende minker
for budsjettet 2015.
Notat om overskuddslikviditet ble ikke behandlet og tas på neste LS-møte i februar.

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar 1. utkast til budsjett for 2015 med følgende endringer:

VEDTAK
Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtar utkast til budsjett for 2015 men øker underskuddet med de kostnader
forbundet med 4. utgave av Speiderbladet samt spesialtilpasning av kontingentstruktur i
Hypersys, til sammen ca 200.000 ,Vedlegg, referanse

X
Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Ole Martin Haugen/Heidi Furustøl

2014-11-14

80/2014 Kontorrapport inkl speiderbutikken - orientering
GENERELT

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Beskrivelse

Notat

Se tilsendte rapport

Landsstyret diskuterte fremdrift i Speiderbutikken med utgangspunkt i møte med
styreleder for ett år siden. Speiderbutikken og status gjennomgås spesielt på LSmøte i juni 2015.

Forslag til vedtak

Landsstyret tar rapporten til orientering

VEDTAK
Landsstyrets vedtak

Landsstyret tok kontorrapporten til orientering.

Vedlegg, referanse

X
Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Heidi Furustøl

2014-11-14

81/2014 Aldersinndeling - vedtak
GENERELT
Beskrivelse
Programpatruljen Snøuglene foreslår at det fremmes forslag om at denne endres til følgende:
§ 9.2.1 ALDERSINNDELING
Forbundets arbeidsgrener har følgende inndeling:
0 år - 6 år
1. - 2. trinn
3. - 4. trinn
5. – 10. trinn
Fra fullført 10. trinn til og med 25 år

BEGRUNNELSE/DISKUSJON
Notat

Overgang til ny aldersgruppe skjer etter skolens sommerferie hvert år. Medlemmer i 10. trinn kan etter
nyttår være aspiranter i eldste arbeidsgren.
Ut fra lokale forhold kan gruppetinget avvike fra denne inndelingen.
I tillegg drives i henhold til retningslinjer og program fastsatt av landsstyret:
Konfirmantspeiding
Studentspeiding
Speiderarbeid for voksne
Programpatruljen ønsker en tydeligere todeling av vandrertiden (5. - 10. klasse) ved at man har et tydelig
fokus på ledertrening for ungdomsskolen. Vi ønsker også at denne todelingen blir tydelig ved at alle
ungdomsskoleelever bærer grønt skjerf, ikke bare PF og PA som i dag. PF og PA vil uansett skille seg ut
ved distinksjonen på draktlommen. Og den blir tydelig med en todeling i målene (5-7. klasse og 8-10.
klasse) for vandrertiden i Speiderstigen. Men dette er programendringer og draktendringer som ikke
trenger landstingsvedtak, men som Landsstyret og Landstinget bør være klar over når de behandler
denne saken.
Programpatruljen er opptatt av at rovertiden må få en slutt. Aldergrensen for å delta på Rover Moot er til
og med 25 år, og det er naturlig at dette da også blir den øverste aldergrensen for rovere.
Programpatruljen vil foreslå at det utvikles en ordning med mentorer for roverlagene. Programpatruljen
skal utvikle et roverprogram som er spennende og utviklende primært for aldergruppen i videregående
skole.
Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar ny aldersinndeling og fremmer saken som en del av
vedtektsendringer til Landsting

VEDTAK
Landsstyrets vedtak

Landsstyret stiller seg bak Snøuglepatruljens forslag til ny aldersinndeling og innarbeider
forslaget som en del av grunnregler og organisasjonsbestemmelsesendringer som fremmes
for Landsting 2015.
Vedlegg, referanse

X
Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Martin Enstad

2014-11-14

48/2014 Strategiplan - orientering
GENERELT

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Beskrivelse

Notat

Hvordan bør prosessen være forut utsendelse forslag til Kretsene?
Speidermetoden v/Gunvor – flyttes til egen sak

Ferdig versjon av revidert strategi med tekst og grafisk utforming sendes ut til lsmedlemmene medio desember.
Kretsene vil bli bedt om å komme med innspill til ny visjon med frist innen 1.februar.
Heidi lager oversikt over kategorier på visjon som Ls vil bli bedt om å ta stilling til på
e-post innen utgangen av november.
Eline Marie Grøholtd og Heidi Furustøl utarbeider endelig versjon til revidert
strategi, med unntak av visjon som kretsene skal komme med forslag til.

Forslag til vedtak

Landsstyret behandler endelig utkast pr mail etter de innspill som fremkom i møtet

VEDTAK
Landsstyrets vedtak

Landsstyret vil behandle endelig utkast il revidert strategi – med unntak av visjon – på e-post
medio desember.

Vedlegg, referanse

X
Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Heidi Furustøl

2014-11-14

49/2014

Organisasjonskart - vedtak

GENERELT

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Beskrivelse

Notat

Landsstyret utarbeider revidert organisasjonskart under møtet.

Landsstyret tegnet revidert nasjonalt organisasjonskart for å sikre tydeligere
styringslinjer i organisasjonen.
Gs sender ut revidert organisasjonskart i etterkant av møtet.

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar revidert organisasjonskart

VEDTAK
Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtok revidert organisasjonskart som skal være tilgjengelig på nettsidene.

Vedlegg, referanse

X
Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Anders Østeby

2014-11-10

82/2014 Arbeidsgruppe vedtekter - vedtak
GENERELT

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Beskrivelse

Notat

Se utsendte sakspapirer

Arbeidsgruppen(Anders, Henrik, Heidi): 3 typer endringer: grunnregler,
organisasjonsbestemmelsene, migrasjon (flytte en vedtekt fra
organisasjonsbestemmelsene til grunnreglene eller motsatt)
Slå sammen grunnreglene og organisasjonsbestemmelsene til et sett vedtekter bør først gjøres i 2017, da organisasjonen ikke er moden for å ha ett sett med
vedtekter nå.
Endringer i hvordan man endrer grunnregler, dagens praksis er på 4 år for å få
gjennom endringer, (2.gangsbehandling), foreslått til bare 1. gangsbehandling, slik
at organisasjonen i større grad kan være i takt med eventuelle endringer i
rammebetingelser o.l.. Vedtektene varierer i hvilken grad man trenger simpel eller
kvalifisert flertall, for eksempel oppløsningsparagrafen må beholdes (2.
gangsbehandling)
Henrik sender ut oppdatert excel-ark med org.regler og organisasjonsbestemmelser
i etterkant av møtet. Henrik og arbeidsgruppen ferdigstiller forslag i løpet av januar
til februar-møtet. Deet ettersendes egen fremdriftsplan for LT-saker.

Forslag til vedtak

Landsstyret ber arbeidsgruppen utarbeide nytt utkast til februar møtet med de
innspill som fremkom i møtet.

VEDTAK
Landsstyrets vedtak

Landsstyret ber arbeidsgruppen utarbeide utkast til Landsting-sak i februar møtet.

Vedlegg, referanse

X
Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Henrik/Vaage DalsgaardHeidi
Furustøl/Anders Østebys

2014-11-14

83/2014 Ledergodkjennelse - vedtak
GENERELT

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Beskrivelse Det har i perioden 06.10.-03.10.2014 blitt foretatt følgende godkjenninger:
Bjørgvin krets:
Silje Dahl Birkeland, Eidsvåg K-M-sp

Notat

Buskerud krets:
Therese Baardseth, Modum K-M-sp
Wanja Bakken Andersen, Kongsberg K-M-sp

8 nye ledere godkjennes. 3 nye grupper godkjennes.
6 grupper nedlegges.
Prosedyrer for overdragelse av økonomi o.l. fra nedlagte grupper sjekkes av
med Forbundskontoret.

Rogaland krets:
Erlend Grastveit, Sokndal 2 K-M-sp
Sunnmøre krets:
Maria Nordahl Bjørneseth, Blindheim K-M-sp
Trøndelag krets:
Odd Erik Stendahl, Tiller K-M-sp
Sunnmøre krets:
Mauseidvåg, Audun, Fiskarstrand K-M-sp
Troms krets:
Vidar Andersen, Elverhøy K-M-sp
Nye grupper:
Sofiemyr KFUK-FKUM-speidere, oppdagere, Oslo krets
Birgset KFUK-KFUM-speidere, oppdagere, Sunnmøre krets
Svalbard KFUK-KFUM-speidere, stifinnere og vandrere, Troms krets
Nedlagte grupper:
Båtsfjord KFUK-KFUM-speidere, Finnmark krets
Balsfjord KFUK-KFUM-speidere, Troms krets
Kyrkjebø KFUK-KFUM-speidere, Sogn og Fjordane krets
Tønjum KFUK-KFUM-speidere, Sogn og Fjordane krets
Hamnsund KFUK-KFUM-speidere, Sunnmøre krets
Heimdal KFUK-KFUM-speidere, Trøndelag krets
Forslag til vedtak

Landsstyret godkjenner og ber for den enkelte speiderleder

VEDTAK
Landsstyrets vedtak

Landsstyret godkjente og ba for den enkelte speiderleder.

Vedlegg, referanse

X
Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Gro Åmodt

2014-11-14

84/2014 Arbeidsgruppen LL18 - vedtak
GENERELT

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Beskrivelse
Se utsendte sakspapirer

Notat

Gs bes lage utlysning på Landsleirsjef og sted; alle får utkast på mail til
godkjenning.

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar forslag til mandat

VEDTAK
Landsstyrets vedtak

Landsstyret ber gs skrive endelig forslag til utlysning og mandat som sendes ut på mail til LSmedlemmene. Mandat vedtas endelig på LS-møte i februar.

Vedlegg, referanse

X
Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Even/Hilde/Anders

2014-11-14

85/2014 Hva er Kretsforum - vedtak
GENERELT

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Beskrivelse

Notat

Se sakspapirer

Forslag til vedtak

Landsstyret vedtar forslag til beskrivelse av Kretsforum

VEDTAK
Landsstyrets vedtak

Saken utsettes til februar-møtet.

Vedlegg, referanse

X
Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Anders Østeby

2014-11-14

86/2014 KM Global - orientering
GENERELT

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Beskrivelse

Notat

Se utsendte sakspapirer

Landsstyret har tidligere satt eierskapet i Global på agendaen. Hva får vi ut av vårt
eierskap og hva ønsker vi å oppnå?
Saken sendes ut til Ls senest første uken av januar.

Forslag til vedtak

Landsstyret tar presentasjonen til orientering

VEDTAK
Landsstyrets vedtak

Landsstyret nedsetter en arbeidsgruppe bestående av Gunvor Meling og Annlaug Halvorsen
Engemark som utarbeider et saksfremlegg om medlemskap i Global og eventuelt andre
alternativer til Global til LS-møtet i februar.s
Vedlegg, referanse

X
Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Gunvor Meling

2014-11-14

87/2014 Kalender
GENERELT

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Beskrivelse

Notat

Gunvor lager oppdatert oversikt over kretsenes årsmøte og hvem som deltar.
Gå gjennom kalender 2015 inkludert kretsenes årsmøte
Oppnevninger/nominasjoner

Forslag til vedtak

VEDTAK
Landsstyrets vedtak

Landsstyret tilstreber å delta på alle årsmøtene til kretsene og oppdatert møteoversikt
sendes ut på mail.

Vedlegg, referanse

X
Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Heidi Furustøl

2014-11-14

88/2014 Orienteringer
GENERELT

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Beskrivelse
Status fra Landsstyremedlemmene: kretser og andre aktiviteter

Notat

Landsting 2015 – planlegging; plandokument, 2-årsmelding, ordstyrere
Frivillighetsstrategi - status – hva trenger arbeidsgruppen av innspill?
Rapport fra Snøugle-patrulje - status
Klimasamarbeid – Klimapilgrim - samarbeid med den norske kirke, Norges kristne råd

Landsting: 2-årsplanen kan kuttes ned i antall sider, beholde vedlegg og
organisasjonskart, lage utkast til hvilke personer som har deltatt på hvilke
arrangementer, komiteer etc.
Hva er Grundfondet, hva er formål? Speiderbutikkstyret er også Grundfondets
styre, Landssjef og gs møter tidligere Landssjef Tor Marius Dahl for historisk
overlevering.
Orientering fra landsstyremedlemmer:
Gunvor; ok i sine kretser.
Hilde: Trøndelag krets snakket med leder på kretsForum. Deltok på rekekveld for
ledere og rovere i Sunnmøre krets fredag 31. oktober. God stemning. Har ikke vært
i kontakt med Nordmøre og Romsdal krets, men skal delta på styremøte i Sogn og
Fjordane krets siden ledersamling i oktober var avlyst.
Even: Buskerud har det bra, deltok forrige helg på kretsråd i forhold til beredskap.
Nordre Nordland: har det bra, har Kretsting samtidig med Roverkongress,
beklageligvis kan ingen besøke kretsen da.Vestfold: ekstraordinært kretsting
sammen med ledersamling.
Henrik: deltar på årsmøtene til sine kretser
Sindre: bra tilbakemeldinger på Roverkontaktsamlingen, forbereder Roverkongress,
jobber godt med nemda
Steinar: Rogaland, Agder planlegger felles Kretsleir, i rute. Innspill på
beredskapsplan fra Rogaland
Anders: ok
Gs: utarbeider standardpresentasjon som styremedlemmene kan ta med seg på
årsmøtene. Gs kan delta på årsmøter ved behov.

Forslag til vedtak

VEDTAK
Landsstyrets vedtak

Landsstyret tok orienteringene til orientering.
Vedlegg, referanse

X
Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Heidi m.fl.

2014-11-14

89/2014 Speiderlov - prosess
GENERELT

BEGRUNNELSE/DISKUSJON

Beskrivelse
Se sakspapirer

Notat

Delvis orientering om Speidertingets vedtak.
1.Skal vi fortsatt fremme samme forslag (opprinnelig forslag anbefalt av Spf) som
Speiderstyret fremmet for Speiderting.
2. Skal vi fremme et nytt forslag til vedtak, samme forslag som Speiderting vedtok?
3. Eget alternativ?
Innstilling/anbefaling fra Landsstyret ferdigstilles på LS-møte i februar og
oversendes til Landsting.
Spf eier speiderloven etter at Speiderting og Landsting har delegert speiderloven til
Spf.
Landssjefen fremmer saken i februar-møtet.

Forslag til vedtak

VEDTAK
Landsstyrets vedtak

Landsstyret vedtar å fremme ny speiderlov for Landsting 2015 for rådgivende avstemning.
Forslag til ny speiderlov er det samme som Spf anbefalte begge styrene å fremme for sine
Speiderting og Landsting.
Forslag til nye speiderlov sendes til kretsene til informasjon. Utsendingen skjer samtidig med
utsending av andre LT-saker i januar.

Vedlegg, referanse

X
Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Gunvor Meling

2014-11-14

90/2014 Speidermetoden - vedtak
GENERELT
Se også vedlegg om speidermetoden tilsendt på mail.

BEGRUNNELSE/DISKUSJON
Notat

Beskrivelse
Vi snakker gjerne om ting som speidertanken, eller -ideen og speidermetoden. Det er ulike måter å
definere dette på, og med noe avvikende innhold. Denne saken legger opp til debatt rundt våre
grunnleggende prinsipper, slik at vi kan ha et aktivt forhold til dem. Landsstyret ønsker refleksjon over
vårt verdigrunnlag i speiderbevegelsen, samt få verktøy til å bruke speiderideen og speidermetoden i det
daglige speiderarbeidet.
På Gruppelederkonferansen 2013 og Kretsforum 2014 ble følgende versjon av Speidermetoden brukt,
basert på Scout Academy 2011:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lov og løfte
Patruljesystem
Personlig utvikling
Symbolsk rammeverk
Natur
Learning by doing
Voksent nærvær

Landsstyret diskuterer:
1.
Ideen om speiding – hva er det?
2.
Hva er speidermetoden?
3.
Hvordan jobber vi med dette?

Forslag til vedtak

VEDTAK
Landsstyrets vedtak

Landsstyret ber viselandssjefen utarbeide et endelig saksfremlegg om speidermetoden til
neste LS-møte.
Vedlegg, referanse

X
Forslagstiller/Saksbehandler

Dato

Gunvor Meling

2014-11-14

