Speidernes fellesorganisasjon
Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 99 15 50 E-post: post@kmspeider.no

Protokoll Spf styremøte 27.mai 2015
Saksliste
Til:

Styret i Spf

Fra:

Sekretariatet v/Heidi Furustøl

Dato utsendelse: 23. mai 2015
Tema:

Spf-styremøte 27. april 2015.

Tid:

Klokken 18-18.55

Sted:

Telefonkonferanse

Deltakere: Anders Østeby (møteleder), May-Britt Roald (nestleder; fra klokken 18:35), Mats Brunsvik
(styremedlem), Anne-Line Evenstad Dalen (styremedlem), Gunvor Meling (styremedlem), Henrik Vagle
Dalsgaard (IC WOSM), Jens Morsø (generalsekretær), Heidi Furustøl (generalsekretær)
Forfall: Thea Hilding (IC WAGGGS), Karl-Erik Onstad (styremedlem)

Saker til behandling:
D = saker som legges frem for diskusjon
O = saker til orientering
V = saker som krever vedtak

SAKSLISTE
Sak 1/15 Speiderloven – behandling på repskapsmøte 6.-7. juni 2015 (V)
Norges speiderforbunds Speiderting behandlet forslag til ny speiderlov 02.11.14 og KFUK-KFUM-speidernes
Landsting behandlet forslag til ny speiderlov 19.04.15. På Spf styremøte 27.04.15 ble det lagt frem et notat
med 6 ulike løsningsforslag på speiderloven:
1.
2.
3.
4.

To forskjellige lover i Spf (vurderes å være i motstrid til tingenes intensjon)
Loven ut av Spf (vurderes å være i motstrid til tingenes intensjon)
Kun endre §1 og beholde dagens lov (speidertingets vedtak)
Landstingets vedtak om speiderlovskomiteens forslag §§ 2-7, og ulik paragraf §1 for hvert av
forbundene. Det enkelte forbund må velge en av paragrafene: §1 En speider søker sin tro og
respekterer andres eller §1 En speider er åpen for Gud.
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5. Beholde dagens speiderlov (vurderes å være i strid mot tingenes intensjon)
6. Ulik §1 og blanding av ny §§2-7 med gammel §§2-10 (Alle paragrafer unntatt §1 er like for begge
forbund)
Spf styremøte 27.04.15 ba sjefsmøte utarbeide løsningsalternativer på ny speiderlov med utgangspunkt i
løsningsforslag 3, 4 og 6 som så skulle legges frem for Spf styremøte på telefonkonferanse. Sjefsmøte
fremmet løsningsforslag nr 6. som både inneholdt speiderlovskomiteens forslag til ny paragrafer og dagens
speiderlov. Forslaget er dermed et kompromiss mellom både Speidertingets og Landstingets anbefaling til ny
speiderlov. Løsningsforslaget tar utgangspunkt i Rover- og Patruljeførertings forslag som ble fremmet for
Landsting, men har forskjellig paragraf 1 for hvert av forbundene. Forbundene kan selv bestemme hvilken
paragraf 1 som skal være gjeldende. Når det gjelder forbundenes valg av paragraf en, så er dette en
beslutning som tas av det enkelte forbund, og Spf orienteres om beslutningen. Den resterende speiderloven
besluttes av Spf.
Siden speiderloven er en del av Spfs vedtekter kreves det jf. § 13 Regler for avstemning; at 2/3 er tilstede
og 2/3 flertall for endringer av speiderloven på to påfølgende representantskapsmøter.
Vedtak: Spf-styremøte innstiller på følgende forslag til ny speiderlov og legger samtidig ved Speidertingets
og Landstingets anbefaling til ny speiderlov. I tillegg til løsningsforslag til speiderloven, skal det i
saksfremlegget til representantskapsmøte også lages et forslag til hvordan saken skal behandles på
representantskapsmøte.
Spf-styrets innstilling til ny speiderlov:
§ 1 En speider søker sin tro og respekterer andres (Alternativ 1, Norges speiderforbund) § 1 En speider er
åpen for Gud (Alternativ 2, KFUK-KFUM speiderne)
§ 2 En speider er til å stole på
§ 3 En speider kjenner naturen og tar vare på den
§ 4 En speider er en god venn
§ 5 En speider er nøysom
§ 6 En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker
§ 7 En speider tar ansvar og viser vei
§ 8 En speider gjør sitt beste, selv i motgang og vansker
§ 9 En speider er hjelpsom og hensynsfull

Vedlegg:
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Landstings anbefaling til ny speiderlov:
§1 En speider er åpen for Gud
§2 En speider er en god venn
§3 En speider kjenner og tar vare på naturen
§4 En speider er til å stole på
§5 En speider er nøysom
§6 En speider arbeider for fred
§7 En speider tar ansvar og viser vei

Speidertings anbefaling til ny speiderlov:
§ 1 En speider søker sin tro og respekterer andres
§ 2 En speider kjenner ansvar for seg selv og andre
§ 3 En speider er hjelpsom og hensynsfull
§ 4 En speider er en god venn
§ 5 En speider er ærlig og pålitelig
§ 6 En speider kjenner naturen og verner om den
§ 7 En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre
§ 8 En speider gjør sitt beste i motgang og vansker
§ 9 En speider er nøysom og prøver å klare seg selv
§ 10 En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker

Sak 11/15 Tilleggsak på representantskapsmøte 2015 (D)
Etter at innkallingen med saksliste til Spf representantskapet ble sendt ut ba direkte valgte representant
Ingeborg Korme om å ha en tilleggsak til sakslisten «der vi diskuterer oppfølging og nedsetting av
prosjektgrupper på spf-arrangementer» (mail 08.05.15). Spf styre diskuterte innspillet med følgende
momenter: Forslaget kom etter at fristen for utsendelse av innkalling og saksliste var utløpt. Siden det ikke
var skrevet et saksfremlegg, var det heller ikke mulig for Spf styremøte å behandle saken.
Vedtak: Spf-styremøte vedtok at saken med saksfremlegg (utarbeides av Ingeborg Korme) fremmes til
neste Spf styremøte.
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