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PROTOKOLL FRA SPF-SJEFENES MØTE 23. FEBRUAR 2016 
 
Til stede: 

Speidersjef May-Britt Roald (deltok i sakene 11/2/16/V og 12/2/16/O på telefon) 
Landssjef Anders Østeby (møteleder) 

Generalsekretær Jens Morsø 

Generalsekretær Heidi Furustøl 
 

Referent: 
Generalsekretær Jens Morsø 

 

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret til Norges speiderforbund. 
 

Norges koordinator i Olave Baden-Powell Society, Eldrid Midttun, deltok i sak 12/2/16/O. 

 
 

SAKER TIL VEDTAK 
 

SAK 11/2/16/V NASJONAL JOTA-JOTI-KOORDINATOR 

Sjefene diskuterte oppnevning av nasjonal JOTA-JOTI-koordinator. 

I de siste årene har nasjonal JOTA-JOTI-koordinator byttet mellom forbundene, samtidig med at sekretaria-

tet til Spf har byttet mellom forbundene. Det har imidlertid ikke alltid vært like lett å finne egnete nasjonale 

koordinatorer, hvilket er nødvendig for å sikre en tett kontakt til særlig det nordiske JOTA-JOTI-miljøet og en 

suksessfull gjennomføring av de årlige JOTA-JOTI-arrangementene. Den nåværende nasjonale JOTA-JOTI-

koordinatoren er fra K-M og ble oppnevnt i august 2015. Koordinatoren er villig til å fortsette, hvis det er 

ønskelig. Sjefene vurderte, at det er viktigere med en egnet nasjonal JOTA-JOTI-koordinator enn at koordi-

natoren er fra samme forbund som sekretariatet til Spf, og besluttet å re-oppnevne nåværende nasjonale 

JOTA-JOTI-koordinatoren for to år. 

For å sikre at informasjon fra særlig det nordiske JOTA-JOTI-miljøet kommer frem til både den nasjonale 

JOTA-JOTI-koordinatoren og sekretariatet, bør det opprettes en e-postadresse som skal fungere på samme 

måte som den e-postadresse som IC har i dag. Sjefene tilsluttet seg dette. 

Følgende vedtak ble gjort: 

Tom Victor Segalstad fra K-M re-oppnevnes som nasjonal JOTA-JOTI-koordinator 

fra 1. januar 2016 til 31. desember 2017. 

Det opprettes en e-postadresse til bruk for den nasjonale JOTA-JOTI-koordinato-

ren og sekretariatet. E-postadressen skal fungere på samme måte som e-postad-

ressen til IC. 
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SAKER TIL ORIENTERING 

SAK 12/2/16/O OLAVE BADEN-POWELL SOCIETY 

Sjefene ble orientert om arbeidet til Olave Baden-Powell Society. Se vedlegg. 

Følgende vedtak ble gjort: 

Orienteringen om arbeidet til Olave Baden-Powell Society tas til etterretning. 

 

SAKER TIL DISKUSJON 

Sak 13/2/16/D STYREMØTET 7. MARS 2016  

Sjefene forberedte og fordelte ansvar for saker til styremøtet 7. mars 2016. Følgende saker tas opp på mø-

tet: 

 NM i speiding 2018 – oppnevning av arrangør 

 NM i speiding – økonomi 

 Rovernes Beredskapsgrupper – veien videre 

 World Scout Jamboree 2015 – rapport 

 World Scout Jamboree 2015 – fordeling av overskudd 

 Arbeidsgruppe Evaluering – rapport 

 Explorer Belt 2016 – kriterier for tildeling av belte 

 World Scout Moot 2017 

 Representantskapsmøtet 2016, herunder forslag til program, saksliste, handlingsplan for 2016 og 

2017 og rapport for 2015 samt fasilitering av diskusjonen rundt speiderloven 
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