
 
 

Landsstyremøte 31. mars 2017   

Protokoll fra landsstyremøte 31. mars 2017 
 
Tid og sted: Fredag 31.03. kl. 13.00 – 16.00 på Quality hotel Sarpsborg.  
Avslutningslunsj for sittende landsstyre fra 13.00-14.00, etterfulgt av landsstyremøte fra 14.00 – 
16.00.  
 
Deltakere:  
Anders Østeby    Landssjef og møteleder 

Gunvor Meling     Viselandssjef  
Tolleiv Ree Strand   Landsstyremedlem      
Ragnhild Stokke Lundetræ  Landsstyremedlem      
Mia Karine Johansen    Landsstyremedlem      
Sindre Nesse     Landsstyremedlem      
Halvard Strømme Wersland  Landsstyremedlem      
Anne-Line Evenstad Dahlen   Landsstyremedlem      
Maren Pernille Øvregaard  Rovernemndsleder  
Svein Olav Ekvik   Fungerende generalsekretær (referent) 
 

 

Saksliste:  
Sak 18/2017 (V) Godkjenning av innkalling og saksliste (Anders) 
Vedtak: Landsstyret godkjente innkalling og saksliste. 

 
Sak 19/2017 (V) Oppfølging av vedtatte protokoller fra LS-møter 20.-22.01.17 og 15.02.17 

Momenter fra diskusjonen: Forslag om felles oppstartshelg for nye utvalg tas opp til drøfting på 

første ordinære landsstyremøte. Landsstyret er svært fornøyd med at vi kom i mål med alle 

sakspapirer til landsting innen 17. februar, uten andre saker til ettersending enn kontrollkomiteens 

beretning og saker fra Patruljeførerting.  

Vedtak: Oppstartshelg for nye utvalg tas opp til drøfting på første ordinære landsstyremøte i mai.  

 

Sak 20/2017 (O) Oppsummering fra studietur til London 02.-05.02.17 

Momenter fra diskusjonen: Landsstyret er veldig tilfreds med studieturen til London. 
Spennende møter med Nicola Grinstead, leder av WAGGGS verdensstyre og UK Scouts. Mange 
spennende diskusjoner og erfaringsutvekslinger. Bra å bo på KFUK-hjemmet. Landsstyret opplevde 
turen som veldig nyttig og inspirerende, og ga nyttige kontakter videre for de som sitter over i nytt 
landsstyre. Optimalt bør studieturer som gjennomføres omtrent midt i perioden.  
 
Vedtak: Landsstyret tar med seg erfaringene og kontaktene fra studieturen i det videre arbeidet. 

 

Sak 21/2017 (D) Evaluering av landsstyrets arbeid 2015-2017  

Momenter fra diskusjonen: Noen store saker har gitt mye læring, som Spf-struktur, ny organisering 
av KFUK-KFUM Global og KFUK-KFUM Internasjonalt, og eksklusjonsvedtak. Landsstyret er svært 
tilfreds med at vi har kommet frem til bedre organisering for samarbeidet med Norges KFUK-KFUM 
og Norges speiderforbund.   
 
Landsstyret har hatt gode og åpne diskusjoner, og selv om man ikke alltid har vært enig i 
utgangspunktet har man klart å diskutere seg fram til løsninger alle kan stå bak. De vanskelige sakene 
har vært løst i styret og styret har stått samlet.  

https://kmspeider.no/getfile.php/Om%20oss/Bilder/Landsstyret/Protokoller/Vedtatt_Protokoll_20.-22.01.17.pdf
https://kmspeider.no/getfile.php/Om%20oss/Bilder/Landsstyret/Protokoller/Sak_15_2017_Protokoll_15.02.17.pdf


 
 

Landsstyremøte 31. mars 2017   

Landsstyrets medlemmer har hatt stor belastning, noe som skyldes en del vanskelige 
saker, og det som har vært et ungt styre har ikke hatt erfaring fra lignende situasjoner. Det 
har derfor vært viktig med debriefing og gode «leirbålssamtaler» i etterkant av håndtering 
av vanskelige saker. Det har vært en flat og lite hierarkisk møtestruktur, og det har fungert veldig 
godt. Det har vært stor takhøyde. Det har vært veldig nyttig å ha med saksbehandlere fra kontoret i 
behandling av en del saker.  
 
Landsstyret skulle gjerne hatt tettere kontakt med kretsene om sakene landsstyret jobber med. Det 
skulle gjerne også vært en mal for hvordan kontakten med kretsene kan foregå. Det har derimot vært 
god kontakt med kretsene som har vært besøkt i forbindelse med landsstyremøtene.  
 
Vedtak: Momentene fra diskusjonen overføres til det neste landsstyret.  

 

Sak 22/2017 (D) Gjennomgang av saker til landsting  

Vedtak: Landsstyret gikk igjennom ansvarsfordeling og landsstyrets innstilling i saker til landstinget.  

 

Sak 23/2017 (D) Gjennomgang av kjøreplan til landsting  

Vedtak: Landsstyret gikk igjennom kjøreplanen til landsting. 

 

Sak 24/2017 (V) Innstilling til valgkomité  

Momenter fra diskusjonen: Halvard Strømme Wersland er ansatt som ettåring i Rogaland KFUK-
KFUM-speidere, og kan dermed ikke stille til valgkomiteen da det kommer i konflikt med 
grunnreglene § 11. Det er dermed like mange kandidater som landsstyret skal innstille til. Anders 
Østeby, Ragnhild Stokke Lundetræ og Mia Karine Johansen stiller, og Magnus Rynning Nielsen tar 
gjenvalg. 
 
Vedtak: Landsstyret innstiller Magnus Rynning Nielsen (leder), Mia Karine Johansen, Ragnhild Stokke 

Lundetræ og Anders Østeby til valgkomiteen for perioden 2017-2019. 

 

Sak 25/2017 (V) Godkjenning av protokoll 31.03.17 

Vedtak: Utkast til protokoll sendes i etterkant av landsting med en ukes merknadsfrist.  

 

 

 

 


