Mandat for Internasjonalt utvalg
Vedtatt i landsstyret 20.11.2016
Komiteer (med unntak av pålagte komiteer jf. Grunnreglene) og utvalg opprettes når Landsstyret
mener det er behov for det, og budsjettsituasjonen tillater det.
(Landsstyret: Rutiner for oppnevning 2016)
Mål
KFUK-KFUM-speidere ønsker å være en aktiv aktør på den internasjonale arenaen. Internasjonalt
utvalg skal være et middel for dette og for å sikre at vi til enhver tid har unge engasjerte medlemmer
som er orientert om hva som foregår i organisasjonen på internasjonalt nivå.
Organisering og oppnevning
Internasjonalt utvalg er et rådgivende utvalg bestående av fire personer som blir valgt inn parvis for
en toårsperiode. Dette for å sørge for overlapping og kunnskapsoverføring fra et utvalgsmedlem til
det neste. Avtroppende medlemmer av utvalget vil fungere som mentorer for nye medlemmer det
påfølgende året.
Internasjonalt utvalg rapporterer til forbundets International commissioners (IC), som igjen
rapporterer til landsstyret. ICene deltar på utvalgets møter. Administrasjonens internasjonale
rådgiver har en støttefunksjon og deltar på møtene til utvalget.
De som ønsker å være en del av utvalget sender skriftlig søknad med ønske om spesifikk stilling etter
utlysning, og blir oppnevnt av landsstyret på mandat fra landsting. Utvalget konstituerer leder selv.
Ansvar
Internasjonalt utvalg skal bistå forbundets ICer med å holde oversikt over hva som foregår
internasjonalt, og komme med anbefalinger rundt hvilke internasjonale prioriteringer forbundet
gjør. Utvalget fungerer som forbundets høringsinstans for endringer i Spf sitt WAGGGS og WOSM
policydokument.
Internasjonalt utvalg kan bistå forbundskontoret med å skaffe frivillige til å lede og delta på
internasjonale arrangementer. Utvalget kan også bistå i å søke penger fra eksterne velgjørere og andre
tiltak som kan løfte det internasjonale arbeidet.
Medlemmene i internasjonalt utvalg kan blir bedt av landsstyret om å representere forbundet
internasjonalt, i sammenhenger der det er naturlig. De ulike stillingene i utvalget er:
Kommunikasjonsansvarlig
Har ansvar for utadrettet kommunikasjon om internasjonal aktivitet i Norges KFUK-KFUM-speiderne
og våre medlemsorganisasjoner WAGGGS, WOSM, YWCA og YMCA, og bruker forbundets medier,
for eksempel Speiderbladet, Facebook og Gruppepost, som verktøy for dette. Har ansvar for å bidra til
kontakt mellom norske og utenlandske speidere.

Arrangementsansvarlig
Har ansvar for oppfølging av deltagere på internasjonale arrangementer. Har ansvar for
å hente inn informasjon om aktuelle internasjonale arrangementer for våre speidere.
Aktivitetsansvarlig
Har ansvar for å holde seg oppdatert på programaktiviteter fra WAGGGS/WOSM og YWCA/YMCA, og
vurdere hvilke som kan være aktuelle for Norges KFUK-KFUM-speidere. Har ansvar for å finne
sammenhenger i programaktivitetene mellom de ulike verdensforbundene.
Opplæringsansvarlig
Har ansvar for å lære opp nye delegater.
Har ansvar for å utruste representanter fra forbundet til å delta på den internasjonale arenaen.
Har ansvar for oppfølging av representanter som har deltatt på den internasjonale arenaen.
Har ansvar for å bidra med søknadskriterier til ulike typer internasjonale arrangementer.

