Landsting
17.-19. april 2009

Kjære landstingsdelegat

Hjertelig velkommen til forbundets tredje ordinære landsting!
Vi ønsker at du skal reise inspirert og begeistret hjem fra årets landsting. Landsstyret,
lokalkomité, dirigentskap, ansatte og andre har lagt til rette for det. Og så er det litt opp til deg
og din egen motivasjon.
Sakene skal være godt forberedt, men du trenger ikke være enig i innstillingene! Uenighet er
aldri farlig. Likegyldighet derimot, det er farlig det!
Etter år med fokus på fusjonen, ny struktur og nytt program, er vi nå i ferd med å bli en trygg,
sikker og moden ungdom. Vi skal videre, vi skal tenke nytt samtidig som det velfungerende fra
nåtid og fortid beholdes. Vi må bli en attraktiv organisasjon for barn og unge!
Norges KFUK-KFUM-speidere skal i 2019 være en organisasjon som kjennetegnes av unge,
engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere.
For å få til det, trenger vi din hjelp. Velkommen til aktiv deltakelse under årets landsting, og til å
være med å påvirke Norges KFUK-KFUM-speidere framtid!

Oslo, 27.februar 2009

Anne Sjømæling
Landssjef

Per Ove Løkstad
Generalsekretær

1

Landsting
12.-15. april 2007
Innholdsfortegnelse
Velkommen til forbundets andre ordinære landsting! ....................................................................1
Innholdsfortegnelse ......................................................................................................................... 2
Rammeprogram for landsting 2009 ................................................................................................ 4
Informasjon om landsting 2009 ...................................................................................................... 5
Delegater på landsting ..................................................................................................................... 6
Forslag til forretningsorden............................................................................................................. 7
Saksliste
...................................................................................................................................... 8
Sak 1
Konstituering..............................................................................................................10
Sak 2
Landsstyrets toårsmelding 2007-2008 ....................................................................... 11
Vedlegg til sak 2: Torårsplan 2008-2009 .........................................................................................12
Sak 3
Grunnfondets generalforsamling ..............................................................................14
Vedlegg til sak 3 ...............................................................................................................................15
Sak 4
Regnskap ....................................................................................................................21
Sak 4.1
Regnskap 2007 ............................................................................................................21
Sak 4.1.1
Regnskap for forbundet 2007 ....................................................................................21
Vedlegg til sak 4.1.1 ........................................................................................................................ 26
Sak 4.1.2
Regnskap Nordtangen 2007 ...................................................................................... 34
Vedlegg til sak 4.1.2 .........................................................................................................................35
Sak 4.2
Årsregnskap 2008 .......................................................................................................41
Sak 4.2.1
Regnskap forbundet 2008 ......................................................................................... 42
Sak 4.2.2
Regnskap Nordtangen speidersenter 2008 ............................................................... 47
Vedlegg til sak 4.2 .......................................................................................................................... 50
Sak 5
Inger Johanne Amelns legat ...................................................................................... 57
Vedlegg til sak 5: ............................................................................................................................. 58
Sak 6
Kontrollkomiteens beretning.................................................................................... 65
Sak 7
Strategiplanen 2009-2019: Fremtiden ....................................................................... 66
Vedlegg til sak 7: ............................................................................................................................. 67
Sak 8
Budsjett 2010 og 2011.................................................................................................. 92
Vedlegg til sak 8: ............................................................................................................................. 95
Sak 9
Langtidsbudsjett 2012 og 2015 ................................................................................... 97
Vedlegg til sak 9:............................................................................................................................. 99
Sak 10
Endringer av grunnreglene og organisasjonsbestemmelsene ................................ 101
Sak 10.1
2. gangs behandling av grunnregelendringer.......................................................... 101
Sak 10.1.1 § 3.4 - Ledererklæring ............................................................................................... 101
Sak 10.1.2 § 6.2 - Speiderløftet ................................................................................................... 101
Sak 10.1.3 § 8.1 - Demokratisk struktur ..................................................................................... 103
Sak 10.1.4 § 10 - Tillitsvalgte og ledere ......................................................................................103
Sak 10.2
1. gangs behandling av grunnregelendringer ..........................................................105
Sak 10.2.1 § 6.2 - Speiderløftet ..................................................................................................105
Sak 10.2.2 § 7.2 - Eksklusjon av medlemmer .............................................................................107
Sak 10.2.3 § 8.2 - Strykning .......................................................................................................108

2

Landsting
12.-15. april 2007
Sak 10.3
Endringer av organisasjonsbestemmelsene ............................................................109
Sak 10.3.1 Ny § 14 - Politiattest .................................................................................................109
Sak 10.3.2 §§ 1,5, 9.2.1 og 9.2.2 - Familiespeiding som arbeidsgren .......................................... 111
Sak 10.3.3 § 2.2 - Kretsstyret .....................................................................................................113
Sak 10.3.4 § 3.1.2 - Endring ........................................................................................................113
Vedlegg til sak 10.2.1: ..................................................................................................................... 115
Sak 11
Innkomne saker ....................................................................................................... 127
Sak 11.1
Sak fra Oslo krets: Tradisjon og identitet i et nytt forbund ................................... 127
Sak 11.2
Sak fra roverting: Rabattordning for studentspeidere ........................................... 127
Sak 11.3
Sak fra Gustav Danielsen og Per Solberg: Endring av
organisasjonsbestemmelsene § 14 - Hederstegn ...................................................129
Sak 12
Valg ............................................................................................................................131
Vedlegg til sak 12............................................................................................................................ 135

3

Landsting
17.-19. april 2009

Rammeprogram for landsting 2009
Dette programmet kan endre seg fram mot landsting.

Fredag 17. april

17.00-19.00: Registrering og innkvartering
Kortkurs:
Nye leder- og patruljeførerkurs
Fremtiden i kretsen
Integrert forkynnelse
18.30:
Landsstyrets mottakelse for gjester
19.30-20.30: Middag
20.45-21.45: Velkommen, praktiske beskjeder og konstituering (sak 1)
Taler og toårsmelding (sak 2)
21.45-22.30: Sosial kveldsavslutning og kveldsbønn ved lokalkomiteen

Lørdag 18. april
07.30-08.30:
08.45-13.00:
13.00-14.30:
14.30-18.00:
18.30-20.00:
20.00:

23.00:

Frokost
Forhandlinger (egen kjøreplan)
Lunsj og lufting
Forhandlinger (egen kjøreplan)
Middag
Avreise fra hotellet
Gudstjeneste
Sosialt kveldsarrangement med kaker og kaffe
Tilbake til hotellet

Søndag 19. april
07.30-08.30:
08.45-13.00:
13.00-14.30:
14.30-16.00:

Frokost
Morgenord og forhandlinger (egen kjøreplan)
Lunsj og lufting
Forhandlinger og avslutning (egen kjøreplan)
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Informasjon om landsting 2009
Tid og sted
Landstinget holdes på Rica Hotell Gardermoen, i tiden 17.-19. april 2009.
Innsjekking skjer fredag fra kl 18.00, middag serveres fra kl. 19.30. Landstinget
avsluttes søndag kl 16.00.

Deltakeravgift og overnatting
Deltakeravgift for landstinget er ikke fastsatt pr d.d.
Regning for oppholdet sendes kretsene i etterkant av tinget sammen med oppgjør
for reisefordelingen.

Reisefordeling
Det er reisefordeling for delegater til landsting. Reisefordelingsskjema deles ut på
landsting og leveres inn ferdig utfylt før hjemreise. Vi oppfordrer til å bestille
flyreise i god tid for å holde reisekostnadene nede. Oppgjør for reisefordelingen
skjer i etterkant av landstinget.

Reisemuligheter
Fly, tog og buss til Gardermoen. Det går shuttlebusser fra Gardermoen og til
hotellet. Hver må betale kr. 50,- hver vei på shuttlebussene.
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Delegater på landstinget
Ifølge Grunnreglene § 8.2 kan følgende delta på Landsting:
Landstinget er forbundets øverste myndighet.
Landstinget består av kretsledere, valgte representanter fra kretsene, landssjef,
viselandssjef, styremedlemmer, fire representanter valg av Patruljeførertinget, leder av
Rovernemnda og tre representanter valgt av Rovertinget, to representanter for de ansatte.
Kretstingene velger kretsenes representanter, i tillegg til kretsleder, etter følgende regler:
• kretser med inntil 300 medlemmer, 1 valgt representant
• kretser med inntil 600 medlemmer, 2 valgte representanter
• kretser med inntil 900 medlemmer, 3 valgte representanter
• kretser med inntil 1200 medlemmer, 4 valgte representanter
• kretser med inntil 1500 medlemmer, 5 valgte representanter
Kretser med mer enn 1500 medlemmer velger ytterligere en representant for hver
påbegynte 500 medlemmer.
Landstinget er vedtaksdyktig når mer enn 50 % av mulige representanter og minst 2/3 av
kretsene er tilstede. Nærmere bestemmelser om landstinget fastsettes i
organisasjonsbestemmelsene. Nærmere bestemmelser om Patruljeførertinget og
Rovertinget fastsettes av landsstyret.

Medlemstall i kretsene pr. 15.11.07:
Krets
Agder
Asker og Bærum
Bjørgvin
Buskerud

Medl.
797
673
717
355

Delegater
4
4
4
3

Medl.
922
2486
347
425

Delegater
5
8
3
3

2
6
2

Krets
Oslo
Rogaland
Romerike
Sogn og
Fjordane
Sunnmøre
Telemark
Troms

Finnmark
Haugaland
Hedmark og
Oppland
Helgeland
N. Nordland
Nordmøre og
Romsdal

111
1621
234

929
139
151

5
2
2

343
356
121

3
3
2

Trøndelag
Vestfold
Østfold

530
587
145

3
3
2

Antall delegater er inkludert kretsleder.
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FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN
Landsting, Norges KFUK-KFUM-speidere

1. Landsting velger:
• To dirigenter
• Tre til å underskrive protokollen på vegne av møtets medlemmer.
• Ett tellekorps med seks medlemmer
• To til redaksjonskomité
Inntil dirigentene overtar ledelsen, ledes møtet av landssjefen.
2. I protokollen føres sak, fremsatte forslag, voteringsresultat og vedtak.
Opptellingsresultat (for, mot, blanke stemmer) føres når opptelling er foretatt.
3. Dirigentskapet har anledning til å endre rekkefølgen for behandling av sakene.
4. Debatteknikk:
• Innlegg: De som ønsker innlegg, gir tegn ved å vise nummerskilt til dirigentene.
• Replikk: "Replikk får en ved å vise nummerskilt til dirigenten og holde den andre hånden
opp ved siden av med to fingre formet som en V." Replikk får en kun til foregående
innlegg. Det gis anledning til to replikker til hvert innlegg, samt svarreplikk fra den som
hadde innlegget.
• Ved å vise nummerskilt og samtidig rope ”til forretningsorden”, ”til dagsorden”, ”til
voteringsorden”, skal en umiddelbart få ordet. Taleretten kan bare benyttes til
bemerkninger om saksbehandlingen, voteringsmåten, strek, beregning av taletid o.l.
5. Setting av strek og begrensning av taletid foreslås av dirigentene eller delegatene, og vedtas av
landsting. Når strek settes, må alle forslag det skal voteres over, være presentert.
6. Forslag til vedtak må fremmes når den aktuelle sak behandles. Forslag fremsettes i innlegg og
leveres skriftlig til dirigentene undertegnet forslagsstiller. Innleverte forslag kan trekkes.
7. Alle vedtak avgjøres ved simpelt flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som følger av
Grunnreglene. Dirigentene fastsetter voteringsmåten etter vanlig prosedyre, dersom møtet ikke
vedtar noe annet.
8. Alle valg skal foregå skriftlig dersom landsting ikke bestemmer noe annet. Ved skriftlig
votering teller blanke stemmer som avgitte stemmer. Kandidater som får over halvparten av de
avgitte stemmer, anses valgt.
Landssjefen og viselandssjefen velges ved særskilt valg.
Dirigentskapet fastsetter frist for innlevering av benkeforslag til valgene. For landsting 2009 skal
benkeforslag leveres valgkomiteen innen kl. 20 fredag kveld.
9. Landstinget kan vedta å gi møte- og talerett til andre enn de som er nevnt i
Organisasjonsbestemmelsene.
10. Snarest mulig etter møtet sendes protokollen i avskrift til møtets medlemmer.
11. Forhold som ikke er regulert i denne forretningsorden, besluttes av møtet med vanlig flertall,
etter forslag fra dirigentskapet.
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SAKER TIL LANDSTING 2009
Sak 1:
Sak 2:
Sak 3:
Sak 4:

Sak 5:
Sak 6:
Sak 7:
Sak 8:
Sak 9:
Sak 10:

Sak 11

Konstituering
Landsstyrets toårsmelding 2007-2008 inkludert rapportering på toårsplanen
2007 og 2008
Grunnfondets generalforsamling
Regnskap:
4.1
Regnskap 2007
4.1.1 Regnskap forbund 2007
4.1.2 Regnskap Nordtangen 2007
4.2
Årsregnskap 2008
Inger Johannes Amelns legat
Kontrollkomiteens beretning
Strategiplanen 2009-2019: Fremtiden
Budsjett 2010 og 2011
Langtidsbudsjett 2012 – 2015
Endringer av grunnreglene og organisasjonsbestemmelsene:
10.1. 2. gangs behandling av grunnregelendringer
10.1.1 § 3.4 – Ledererklæringen
10.1.2 § 6.2 – Speiderløftet
10.1.3 § 8.1- Demokratisk struktur
10.1.4 § 10 – Tillitsvalgte og ledere
10.2 1. gangs behandling av grunnregelendringer
10.2.1 § 6.2 - Speiderløftet
10.2.2 § 7.2 – Eksklusjon av medlemmer
10.2.3 § 8 2 - Strykning
10.3 Endringer av organisasjonsbestemmelsene:
10.3.1 Ny § 14 – Politiattest
10. 3.2 §§ 1.5, 9.2.1 og 9.2.2: Familiespeiding som arbeidsgren
10.3.3 § 2.2 - Kretsstyret
10.3.4 § 3.1.2 - Endring
Innkomne saker:
11.1
Sak fra Oslo krets: Tradisjon og identitet i et nytt forbund
11.2
Sak fra roverkongressen: Rabattordning for studentspeidere
11.3
Sak fra Gustav Danielsen og Per Solberg: Endring av
organisasjonsbestemmelsenes § 14 – Hederstegn

fortsetter på neste side…
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Sak 12

Valg

Sak 13

Orienteringssaker
Landsleir Lista 2010
Program- og ledertreningsutvalget
World Scout Jamboree, Sverige 2011
Nye patruljefører- og lederkurs
Nordtangen speidersenter
Speidermuseet

Landssjef for 2009-2011
Viselandssjef for 2009-2011
Seks styremedlemmer 2009-2011
To varamedlemmer til landsstyret 2009-2011
Leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen
Forbundets representanter til representantskapet i SpF
Revisor for regnskapene i 2009 og 2010
Etter innstilling fra landsstyret, ved skriftlig valg, velge leder og tre
medlemmer av valgkomiteen.
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Sak 1

Konstituering

1. Opprop
2. Godkjenning av innkalling
Innkalling ble sendt til landstingets medlemmer 15. januar 2009.
Landsstyret innstiller: Innkallingen godkjennes.
3. Godkjenning av forretningsorden
Forslag til forretningsorden er vedlagt.
Landsstyret innstiller: Det framlagte forslag til forretningsorden godkjennes.
4. Valg av dirigentskap
Landsstyret innstiller:
Berit Øydne Reiersen, Rogaland
Rune Rimstad, Oslo
5. Valg av tellekorps
Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget.
6. Valg av protokollunderskrivere
Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget.
7. Valg av redaksjonskomité
Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget.
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Sak 2 Landsstyrets toårsmelding 2007-2008
Landsstyrets toårsmelding er vedlagt:
KFUK-KFUM-speidernes toårsmelding 2007-2008.
Rapportering på toårsplanen er integrert i toårsmeldingen. Toårsplanen er vedlagt
saksdokumentet.
Landsstyret innstiller:
Toårsmelding for perioden 2007-2008 godkjennes.
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Vedlegg til sak 2: Toårsplan 2008-2009
Toårsplan 2008-2009
Vedtatt på landsting 14.4.2007
Toårsplanen er delt i en driftsdel og en utviklingsdel. I driftsdelen synliggjøres viktige saker av
mer kontinuerlig art, mens utviklingsdelen viser spesielle saker som landsstyret ønsker at
grupper, krets og forbund skal prioritere å arbeide med i toårsperioden.
I samråd med kretsene utarbeides det deretter en tiltaksplan innen 1. jan 2008, med en
tidshorisont for hvert enkelt tiltak. I tiltaksplanen synliggjøres hvem som har ansvar for
gjennomføringen av de ulike tiltakene, og på hvilket nivå i organisasjonen tiltakene skal
gjennomføres.
Drift:

Ideologi:
• Ideologisk bevisstgjøring av ledere og øvrige medlemmer
Program og ledertrening:
• Ta i bruk nytt program og nye kurs på alle nivå i forbundet
• Gjøre programmateriell tilgjengelig på internett
• Evaluere arbeidet til PL-LAB og igangsette løpende videreutvikling
• Fornye innsamlingsaksjonene
• Arbeide med integrert forkynnelse
• Gi tilbud om Ledersamtalen til alle medlemmer over 17 år
• Følge med trosopplæringsreformen i kirken og bidra der en finner det tjenlig
Informasjon og markedsføring:
• Utgi 4 numre av Lederforum og 4 numre av Speiderbladet hvert år. Medlemmene bør
kunne velge om de ønsker papirutgave eller nettutgave
• Sikre god informasjonsflyt mellom ulike nivå i organisasjonen
• Bruke Speiderbladet og forbundets nettsider bevisst i profilering utad, og få
medlemmene til å bruke nettsidene som foretrukket informasjonskanal og møteplass
• Sørge for bred og aktiv profilering av organisasjonen og programmet vårt
Medlemsvekst:
• Planmessig arbeid for start av nye enheter, rekruttering av nye medlemmer og for å
beholde medlemmer lengre
Organisasjon:
• Gjøre landsleiren til en integrert del av forbundets virksomhet
• Ta i bruk medlemsdatabasen på alle nivå i forbundet
• Utvikle samspillet mellom kretsnivå og forbundsnivå ved årlige virksomhetssamtaler
12
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mellom krets og forbund
Økonomi og forvaltning:
• Fortsette arbeidet med å utvikle Nordtangen som vårt nasjonale speidersenter
• Sørge for god og tjenlig drift av Speiderbutikken AS
• Holde et nødvendig inntektsgrunnlag for forbundets ønskede virksomhetsnivå
Relasjoner:
• Ivareta relasjonene til våre samarbeidspartnere i inn- og utland
Utvikling: (satsingsområder i toårsplanen 2008-2009)
• Fremme et aktivt og variert friluftsliv på alle nivå i forbundet ved å bygge opp
kompetanse i forbundet innenfor ulike spesialfelt og ved å fornye vinterkursene
• Styrke lederkompetansen hos unge kvinner og menn gjennom avgrensede, målrettede
tiltak
• Involvere flest mulig av forbundets medlemmer i en prosess frem til landsting 2009, for
å utvikle en ny langtidsplan for forbundet
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Sak 3: Grunnfondets generalforsamling
Vedlegg:
Grunnfondets statutter, årsberetninger, regnskap og revisjonsberetning 2007.
Revisjonsberetning 2008 for forbundets samlede regnskap gjelder også for grunnfondets
regnskap, da fondet kommer til uttrykk i regnskapets balanse.
Landsting er Grunnfondets generalforsamling, jfr. fondets statutter pkt. 4
”Generalforsamling”. På generalforsamlingen behandles:
4.1.1 Årsberetning 2007
4.1.2 Årsberetning 2008
4.2.1 Årsregnskap 2007
4.2.2 Årsregnskap 2008
4.3 Valg av revisor for 2009 og 2010
For øvrig gjelder for generalforsamlingen bestemmelsene om forbundets landsting, så fremt
ikke andre bestemmelser er fastsatt gjennom fondets statutter.

Grunnfondsstyrets innstilling:
4.1.1 – 4.1.2 Grunnfondets årsberetninger for 2007 og 2008 godkjennes.
4.2.1 – 4.2.2 Grunnfondets regnskaper for 2007 og 2008 godkjennes.
4.3.
Norges KFUK-KFUM-speideres revisor oppnevnes til revisor for Grunnfondet
for regnskapsårene 2009 og 2010.
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Vedlegg til sak 3: Statutter for Norges KFUK-KFUM-speideres Grunnfond
Etablert på landsting 11-12. mai 1991
Endret på landsting våren 2001

1.

Navn
Fondets navn er ”Norges KFUK-KFUM-speideres Grunnfond”

2.

Formål
Fondets formål er gjennom årlige overføringer å bidra til økte inntekter for Norges KFUK-KFUM-speidere

3.

Grunnkapital
Ved fondets etablering er grunnkapitalen kr. 1.000.000 – en million, som overføres fra overskuddet fra
landsleiren Mandal 90.

4. Generalforsamling
Forbundets Landsting er fondets generalforsamling.
På generalforsamlingen behandles:
1. Fondets årsberetning for siste år
2. Fondets reviderte regnskap for siste år
3. Valg av revisor
4. Andre innsendte forslag
For øvrig gjelder for generalforsamlingen bestemmelsene om forbundets Landsting, så fremt ikke andre
bestemmelser er fastsatt gjennom disse statutter.
5.

Styret
Fondet ledes av et styre bestående av formann og 2 styremedlemmer valgt av landsstyret.
Styret disponerer og forvalter fondets midler og treffer avgjørelser vedrørende fondets virksomhet.
Det føres protokoll over styrets møter. Protokollen sendes landsstyret til orientering.

6. Virksomhet
Minst 40% av fondets midler skal disponeres slik som for umyndiges midler bestemt. Landsstyret fastsetter
nærmere etiske og forvaltningsmessige retningslinjer for plassering av fondets midler.
7.

Årsberetning og regnskap
Styret er ansvarlig for at det hvert kalenderår utarbeides årsberetning og regnskap.

8.

Utbytte
Som utbytte regnes den del av fondets årsresultat som overstiger det beløp som må tilbakeholdes i fondet, for
å opprettholde dets realverdi – beregnet pr. utløp av regnskapsåret.
Utbyttet tilkommer i sin helhet Norges KFUK-KFUM-speidere.

9. Endring av statuttene
Fondets statutter kan endres av Norges KFUK-KFUM-speideres landsting i henhold til grunnreglene.
10. Oppløsning
Landstinget kan vedta likvidasjon av fondet. Gjenværende midler i henhold til likvidasjonsbalansen skal
overføres Norges KFUK-KFUM-speidere
Vedtak om oppløsning av Norges KFUK-KFUM-speidere har samme virkning som vedtak om likvidasjon av
fondet.
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Sak 4

Regnskap

Sak 4.1

Regnskap 2007

Sak 4.1.1

Årsregnskap 2007 forbund

Vedlegg:
Revidert resultatregnskap, balanse, noter og revisors beretning.
Sammendrag resultatregnskap 2007
3
31
33
34
35
36
37
38
39
3

DRIFTSINNTEKTER
forbundskontingent
offentlig støtte
kirkelig støtte
inntektsbringende tiltak
aksjoner
overføring fra Speiderbutikken
arrangementsinntekter
andre driftsinntekter
driftsinntekter

budsjett 07 regnskap 07
3 460
3 406
5 100
6 449
100
194
800
1 737
720
264
400
210
970
1 624
400
31
11 950
13 915

avvik
54
-1 349
-94
-937
456
190
-654
369
-1 965

regnskap 06
3 394
5 915
313
892
282
460
9 069
18
20 343

4
40
41
43
45
46
48
4

VAREKJØP
medlemsblader
overføring av solidaritetstier
overføring Frifond-midler, mva-komp.
kostnad inntektsbringende tiltak
aksjonskostnader
arrangementskostnader
varekjøp

budsjett 07 regnskap 07
640
603
130
125
2 150
2 702
160
314
720
262
970
951
4 770
4 957

avvik
37
5
-552
-154
458
19
-187

regnskap 06
660
129
2 298
136
281
8 618
12 122

5
50
53
54
56
5

PERSONALKOSTNADER
lønnskostnader
forsikringer
godtgjøringer

budsjett 07 regnskap 07
3 550
4 326
270
423
30
77
120
215
rekruttering, opplæring, personalkostnader
personalkostnader
3 970
5 041

avvik
-776
-153
-47
-95
-1 071

regnskap 06
3 676
214
21
180
4 091

avvik

regnskap 06
414
0

6 ORGANISASJONSKOSTNADER
60 kontingenter
61 landsting

budsjett 07 regnskap 07
390
386
120
289

21

4
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62
63
64
66
67
68
6

landsstyret
prosjektgrupper
forbundets sentrale stab
komiteer
kretsforum og kretsutviklingsprosjekt
revisjon og regnskap
organisasjonskostnader

7
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7

DRIFTSKOSTNADER
kostnader lokaler
drift av forbundskontoret
program
ledertrening
informasjon
medlemsvekst, sentralt
regionale ekspansjonssekretærer
internasjonalt og relasjoner
overføringer til Nordtangen
andre driftskostnader.
driftskostnader

235
140
65
85
105
180
1 320

291
73
69
81
118
229
1 536

-56
67
-4
4
-13
-49
-216

329
137
72
85
99
194
1 330

budsjett 07 regnskap 07
450
503
355
433
300
778
50
32
400
293
110
144
500
416
250
341
150
150
80
122
2 645
3 212

avvik
-53
-78
-478
18
107
-34
84
-91
0
-42
-567

regnskap 06
632
623
327
38
288
16
571
774
150
96
3 515

-831

76

-715

FINANSPOSTER
finansinntekter
finanskostnader
finansposter

budsjett 07 regnskap 07
200
298
15
12
185
286

avvik
-98
3
-101

regnskap 06
243
11
232

ÅRSRESULTAT
driftsresultat
finansposter
Årets resultat

budsjett 07 regnskap 07
-755
-831
185
286
-570
-545

avvik
76
-101
-25

regnskap 06
-715
232
-483

Driftsresultat
8
80
81
8

-755

Landsstyrets kommentarer til regnskapet:
Hovedtall:
Rammebudsjett
- 570 000,-

Rev. budsjett:
- 1 855 500,-

Driftsundersk.
- 1 245 000,-

Ekst. kalender innt.
695 000,-

Årsresultat
- 545 171,-

EK 31.12.07
5 047 750,-

Inntekter (31og 33)
Forbundskontingent ble i 2007 kr 3 406 500,- sammenlignet med et mål på kr 3 460 000,- i
rammebudsjett.
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Det er tre former for statlig støtte som kan brukes til drift av organisasjonen:
Statlig driftsstøtte:
2 570 431,Statlig internasjonal driftsstøtte
184 487,Kompensasjon for merverdiavgift
726 864,- Om lag 40 % av dette tildeles
kretsene på gruppe 43 i regnskapet.

Organisasjonen mottar også prosjektstøtte, men dette er inntekter som igjen genererer
kostnader i regnskapet. Prosjektstøtten blir kommentert senere i saksfremlegget.
Frifond-midler utgjør en stor andel av inntektene ført på gruppe 33. I 2007 mottok
organisasjonen samlet kr 2 579 756,- hvorav 95 % utbetales til speidergruppene på
gruppe 43 i regnskapet.
Arrangementer (38 – 48)
Arrangementer budsjetteres til å gå i balanse (38/48). Største unntakene i 2007 er: Roverlandsleir
07 på Lista gikk (uten tildelt prosjektstøtte) kr 150 000,- i overskudd. Overskuddet tilbakeføres
forbundet, for bruk til ansatte og øvrige ressurser. Prosjektstøtte fra KKD til leiren var kr 84 000,På grunn av landsleirkostnader i 2006, fikk organisasjonen i 2007 en vesentlig høyere andel mvakompensasjon enn normalt, og kr 609 000,- er derfor ført som en arrangementsinntekt. Det ble
også ført landsleirkostnader i 2007, blant annet kr 64 000,- i faktura fra Jernbaneverket for
ekstraarbeidet med jernbanen gjennom leirområdet.
Speiderkalender (35 - 45)
Speiderkalenderen inntektsføres i gruppe 35 og utgiftsføres i 45.
Etter flere samtaler med revisor om hvordan gjøre revisjonen for forbundet enklere og mer
korrekt, ble det foretatt en prinsippendring. I følge praksis har forbundet utviklet og solgt
speiderkalendere om høsten, men utsatt kostnads- og inntektsføring til året etter – som er det
året kalenderen gjelder for. Dette har revisor vært uenig i. Derfor ble inntekter og
produksjonskostnader for både Speiderkalenderen 2007 og 2008 ført i 2007. I praksis betyr dette
en forbedring av årsresultatet med kr 695 000,-Denne prinsippendringen har ingen betydning
for inntekts- og kostnadsføring for kommende år.
Fra og med regnskapsåret 2008 blir det slik: Speiderkalenderen 2009 utvikles, produseres og
selges høsten 2008. Tilhørende produksjonskostnad og inntekter blir ført på regnskapsåret 2008.
Medlemsbladene (40)
I 2007 økte Posten portosatsene for medlemsbladet vesentlig. Som en konsekvens av dette ble
Lederforum og Speiderbladet slått sammen i utsendelser til medlemmer over 15 år.
Produksjonskostnaden økte noe, men samtidig sparte en betydelige utgifter til porto.
Lønnskostnader (50)
Regnskap
kr 4 668 029,kr 443 234,kr 4 224 795,-

Summen på gruppe 50
- Lønnskostnad Speiderbutikken (3050)
= Forbundets andel lønnskostnader 07

Rammebudsjett

3 150 000,-

Her ligger en av hovedårsakene til den store differansen mellom rammebudsjett vedtatt på
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landsting i 2005, og landsstyrets reviderte budsjett.
I 2007 ble programavdelingen utvidet med en stilling. Dette fordeler seg på 2 engasjementer
tilsvarende ca 90% stilling vårhalvåret, og fast ansettelse av medarbeider i 100% stilling fra
august.
I tillegg valgte landsstyret i 2007 å la en av de regionale medlemskonsulentene gå over til å bli fast
ansatt, som leder av medlemsvekstavdelingen. Det betyr at kr 400 000,- er flyttet fra gruppe 76 til
sentralt lønnsbudsjett.
Forsikringer ansatte (53)
Spesielt AFP-ordninger koster. Det skal betales årlig premie for alle ansatte, det skal utbetales
andel til den/de som har AFP, og det skal betales arbeidsgiveravgift av alle premier og
utbetalinger.
Andre personalkostnader (56)
Flere kurs for ansatte, rekruttering påbegynt høsten 2007 og personalmøte i London gjør at
denne kostnadsgruppa ble høy i 2007. Personalmøtet ble avholdt sammen med Norges KFUKKFUM og KFUK-KFUM-Global. I 2008 og 2009 holder KFUK-KFUM-speiderne egne og billigere
personalmøter.
Lokaler (70)
KFUK-KFUM-speiderne har kontorfellesskap med Norges KFUK-KFUM, KFUK-KFUM Global og
Speiderbutikken. Speidernes andel av kostnader for husleie, strøm og renhold ble i 2007 kr
502 800,- mot et rammebudsjett på kr 450 000,Forbundskontoret (71)
Under drift av forbundskontoret ligger kostnader som:
Datatjenester (inkludert drift og utvikling av medlemsdatabase) kr 210 257,Kopiering kr 33 700,Telekommunikasjon kr 68 000,Porto kr 95 000,Produksjon av blanketter kr 18 000,Inventar og utstyr kr 10 000,- og andre kontorkostnader.
Sluttsum for gruppen er kr 461 000,-. Rammebudsjett var kr 535 000,Program og Ledertrening (72 – 73)
Utvikling av nytt program kostet i 2007. I tillegg til ansatteressurser og drift av PL-lab, er det på
gruppe 72 og 73 i regnskapet utgiftsført kr 810 000 i 2007. Dette er i hovedsak kostnad knyttet til
kjøp av illustrasjoner til programbøker og merker, og utvikling av nettsiden
www.speiderprogram.no. Det var mottatt støtte fra Direktoratet for naturforvaltning på kr
200 000,- slik at forbundets andel blir kr 610 000,-. I budsjett vedtatt på landsting utgjorde disse
to postene kr 350 000,-.
Program utviklet av forbundet selges igjennom Speiderbutikken, og deler av
utviklingskostnadene vil derfor bli tilbakeført forbundet kommende år.
Internasjonalt (77)
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Rammebudsjett for internasjonal aktivitet finansiert av forbundet var kr 250 000,-. Utgiftsført på
gruppe 77 i regnskapet er kr 342 000,-. I 2007 mottok organisasjonen kr 103 000,- fra LNU
(Demokratimidler) til Ukrainaprosjektet. Dette er utgiftsført på gruppe 77 og inntektsført på
gruppe 33, og forklarer avviket.
Landsstyrets innstilling:
KFUK-KFUM-speidernes årsregnskap 2007 godkjennes.
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Sak 4.1.2

Årsregnskap 2007 Nordtangen speidersenter

Vedlegg:
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter
- Revisors beretning 2007
Nordtangen speidersenter
Budsjett for Nordtangen speidersenter utarbeides av en egen driftskomité, og
godkjennes av landsstyret. Budsjett for 2007 viste et underskudd på kr 173 000,Årsresultatet ble et underskudd på 119 692,I juni 2007 vedtok landsstyret å bygge betongbro over jernbanen. Dette for å sikre en
trygg adkomst til speidersenteret. Broen ble satt opp under varslet togstans to måneder
senere. Arbeidet ble ferdigstilt i 2008, og inntekts- og kostnadsoversikt presenteres i
neste sak
Inntekter og kostnader for broen avskrives over 50 år, der inntektene har i regnskapet
fått navnet ”Tilskudd” og kostnadene føres på post for avskrivinger.
I 2007 startet driftskomiteen givertjeneste til Nordtangen, og denne samlet inn kr
35 000,Eiendom
Verktøy, inventar,
driftsmidler:
Fremmed tjeneste

Kr 105 985,- Denne posten inkluderer vedlikehold av bygninger,
brannvern, strøm og kommunale utgifter.
Kr 46 169,- I 2007 ble det kjøpt inn 12 kanoer.
Kr 138 217,- Denne posten inkluderer regnskapsføring, revisjon,
renhold, bruk av vaktmester, bruk av forbundets ansatte

Landsstyrets innstilling:
Nordtangen speidersenters årsregnskap 2007 godkjennes.
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Sak 4.2 Regnskap 2008
Vedlegg:
- Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse
- Noter
- Revisors beretning – ettersendes
Innledning
Ved landsting i 2005 ble forbundets regnskap delt opp i tre:
- Forbund
- Nordtangen speidersenter
- Grunnfond
Bakgrunnen for dette var å bedre synliggjøre drift av forbund og speidersenter.
Norges KFUK-KFUM-speidere er ikke regnskapspliktig, og står i utgangspunktet fritt til
å dele opp regnskapet. For å tilfredsstille regnskapslovens krav og regnskapsstandarden
for frivillige organisasjoner, er det for regnskapsåret 2008 likevel satt opp et samlet
regnskap for Norges-KFUK-KFUM-speidere. Dette forenkler revisjonen.
Revidert årsregnskap gir et samlet årsresultat på kr 404 853,Dette fordeler seg følgende:

Forbundet
I
Nordtangen
Grunnfond
Sum

EK. 1 .1
5 047
1 018
1 419
7 485

751
843
302
896

Årets resultat
-217 466
591 663
30 656
404 853

EK. 31.12. Regnskap presenteres
4 830 285
4.2.1 side..
1 610 506*
4.2.2 side..
1 449 958
sak 3
7 890 749

*kr 470 000,- er overført som tilskudd til atkomstanlegg i balansen, og avskrives over 50 år.

Landsstyrets innstilling:
Norges KFUK-KFUM-speideres årsregnskap 2008 godkjennes.
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4.2.1 Regnskap forbund 2008
Resultatregnskap
3 DRIFTSINNTEKTER

budsjett 08
regnskap 08
4 139
3 839
5 500
6 570
200
157
800
1 048
500
580
260
706
905
705
10
34
12 314
13 639

avvik
-300
1 070
-43
248
80
446
-200
24
1 325

regnskap 07
3 406
6 449
194
1 737
264
210
1 624
31
13 915

40
41
43
45
46
48

medlemsblader
overføring av solidaritetstier
overføring Frifondmidler, mva-komp.
kostn.inntektsbr. tiltak
aksjonskostnader
arrangementskostnader
4 varekjøp

budsjett 08
regnskap 08
665
620
131
122
2 060
2 529
160
151
500
580
905
849
4 421
4 851

avvik
45
9
-469
-9
80
-56
-430

regnskap 07
603
125
2 702
314
262
951
4 957

5 PERSONALKOSTNADER
50 lønnskostnader
53 forsikringer
54 godtgjøringer
56 rekruttering, opplæring,personalkost.
5 personalkostnader

budsjett 08
regnskap 08
4 146
4 168
386
318
65
76
120
114
4 717
4 676

avvik
22
-68
11
-6
-41

regnskap 07
4 326
423
77
215
5 041

6 ORGANISASJONSKOSTNADER
60 kontingenter
61 landsting
62 landsstyret
63 prosjektgrupper
64 forbundets sentrale stab
66 komiteer
67 kretsforum og kretsutviklingsprosjekt
68 revisjon og regnskap
6 organisasjonskostnader

budsjett 08
regnskap 08
465
487
0
235
227
140
135
70
42
85
69
105
51
180
163
1 280
1 174

avvik
22

regnskap 07
386
289
291
73
69
81
118
229
1 536

31
33
34
35
36
37
38
39
3

forbundskontingent
offentlig støtte
kirkelig støtte
inntektsbringende tiltak
aksjoner
overføring fra Speiderbutikken
arrangementsinntekter
andre driftsinntekter
driftsinntekter

4 VAREKJØP
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7 DRIFTSKOSTNADER
70 kostnader lokaler
71 drift av forbundskontoret
72 program
73 ledertrening
74 informasjon
75 medlemsvekst, sentralt
76 regionale ekspansjonssekretærer
77 internasjonalt
78 overføringer til Nordtangen
79 andre driftskostnader
7 driftskostnader

budsjett 08
regnskap 08
480
490
370
485
250
271
100
7
430
467
110
99
520
482
450
446
150
300
110
138
2 970
3 185

avvik
10
115
21
-93
37
-11
-38
-4
150
28
215

regnskap 07
503
433
778
32
293
144
416
341
150
122
3 212

-247

827

-831

budsjett 08
regnskap 08
180
360
10
10
0
320
170
30

avvik
180
0
-320
-140

regnskap 07
298
12

budsjett 08
regnskap 08
-1 074
-247
170
30
-904
-217

avvik
827
-140
687

regnskap 07
-831
286
-545

Driftsresultat
8 FINANSPOSTER
80 finansinntekter
81 finanskostnader
82 Tap Nordtangen
8 finansposter
ÅRSRESULTAT
driftsresultat
finansposter
Årets resultat

-1 074

Balanse forbund
Anleggsmidler
Finansielle driftsmidler
Aksjer i Speiderbutikken AS
Andre fordringer
Sum finansielle driftsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Investeringer
Markedsbaserte aksjer

2008

2007

400 000
250 600
650 600

400 000
250 600
653 600

334 150
719 505
1 053 655

704 485
577 876
1 282 361

50 394

81 538

43
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Sum investeringer
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Årets resultat
Sum egenkapital
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skattetrekk og andre trekk
Annen kortsiktig gjeld
SUM gjeld
Sum gjeld og egenkapital

50 394
2008
7 147 359
8 251 408

81 538
2007
6 174 197
7 538 096

8 902 008

8191696

5 047 751
217 466
4 830 285

5 592 922
545 171
5 047 751

78 605

119 616

259 101
548 175
3 185 842
4 071 723

382 980
459 686
2 181 664
3 143 946

8 902 008

8 191 697

Landsstyrets kommentarer til resultatregnskapet:
Offentlig støtte (33)
Driftsstøtten fra Barne- og likestillingsdepartementet ble i 2008 kr 500 000,- høyere enn
budsjettert! Medlemmer under 26 år og antall lokallag er tildelingskriterier for
ordningen. Fra staten deles det ut et beløp, og dette fordeles mellom organisasjonene.
Arrangementer – kostnader (38/48)
Arrangementer budsjetteres i hovedsak til å gå i balanse, men pga.
Programlanseringsarrangement i 08 ble det vedtatt at arrangementskontoene skulle gå
med kr 100 000,- i underskudd. Regnskapet viser at arrangementene gikk ytterligere
44 000,- i minus. Det er en utfordring i å sette riktig pris på arrangementene, og man er
avhengig av at kursene fylles opp.
Overføring fra Speiderbutikken (37)
Salget av nytt program har vært bra i Speiderbutikken, og det er for 2008 overført kr
600 000,- i royalty og provisjon fra Speiderbutikken.

44

Landsting
17.-19. april 2009

Lønnskostnader (50)
Summen på gruppe 50
- Viderefakturering lønn
= Forbundets andel lønnskostnader

Regnskap
kr 4 674 457,kr 505 122,kr 4 1 69 335,-

08

Rammebudsjett
4 146 000,-

Landsstyret (62)
Landsstyret holder seg så vidt rundt budsjettet, med kr 227 000,- i
reise/overnatting/møtekostnader i 2008. Dette er en reduksjon sammenlignet med
tidligere år.
Forbundskontoret (71)
Regnskap: 442 536,- Rammebudsjett: 370 000,Under drift av forbundskontoret ligger kostnader som:
Datatjenester, inkludert drift og utvikling av medlemsdatabase (196 000,-)
Kopiering kr 58 000,Telekommunikasjon kr 49 000,
Porto kr 98 000,Produksjon av blanketter kr 18 000Inventar og utstyr kr 19 000,- og andre kontorkostnader.
Program (72)
I 2008 ble utviklingen av det nye programmet sluttført, og kostnad er i hovedsak for
utvikling av Speiderprogram.no og illustrasjoner til programmet.
Ledertrening (73)
Det er i 2008 jobbet med ledertreningsmateriell, og kostnaden er i hovedsak arbeidskraft
og ikke synliggjort på denne posten i regnskapet. Gruppe 72 og 73 må ses i sammenheng:
Program og ledertreningskostnadene gikk totalt kr 73 000,- bedre enn budsjett.
Informasjon (74)
For første gang på mange år går informasjons- og markedsføringsavdelingen ut over sine
budsjettposter. Dette skyldes utvikling av nye nettsider, som er en kjempeinvestering i
deres budsjett.
Internasjonalt (77)
Denne posten inkluderer internasjonale møter, kostnad sekretariat til KFUK-KFUMinternasjonalt og Speidernes fellesorganisasjon.
Finansiert av prosjektmidler kr 200 000,- Forbundets kostnad: 246 000,Andre kostnader (79)
Da resultatet i 2008 har blitt bedre enn forventet, har landsstyret overført kr 150 000,ekstra til Nordtangen balanse i 2008. Dette for å nedbetale på udekket driftsgjeld
Nordtangen har opparbeidet seg.
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Renteinntekter (80)
Renteinntektene ble kr 132 000,- bedre enn budsjettert.
Tap Nordtangen (82)
Kr 320 000,- er overført Nordtangen balanse til finansieringen av atkomstanlegg.
Oppsummering
Rammebudsjett
- 904 000,-

Rev. budsjett
- 984 000,-

Årsresultat
-217 466,-

EK 31.12.08
- 4 830 000,-

Høyere statlig driftsstøtte og overføring fra Speiderbutikken er hovedårsakene til at
resultatet blir bedre enn budsjettert i 2008.
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4.2.2 Regnskap Nordtangen speidersenter 2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter og driftskostnader
Tilskudd / avskriving inntekt atkomstanlegg
Leieinntekt medlemmer
Leieinntekt andre
Gaveinntekter
Sum driftsinntekter

2008
55 662
132 188
104 847
68 120
360 817

2007
13 165
54 172
135 190
35 050
237 577

812
812

34 334
34 334

68
6
6
1

976
962
703
500
0
11 601
162 956
15 236
121 446
395 380

105 985
46 169
8 719
0
140
7 395
138 217
-36 044
55 277
325 858

-35 375

-122 615

6 989
50
1
7 038

2 444
483
4
2 923

-28 337

-119 692

620 000
591 663

-119 692

Varekostnader
Varekostnader
Sum varekostnader

Andre driftskostnader
Eiendommen
Verktøy, inventar og driftsmidler
Reparasjon og vedlikehold
Driftskostnader
Kontorrekvisita og trykksaker
Frivillige: dugnad og driftskomité
Innleid arbeidskraft: vaktmester, revisjon, regnskap mfl.
Forsikringer
Avskrivninger
Sum driftskostnader

Driftsresultat
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Resultat av finanskostnad
Ordinært resultat (underskudd)
Overført fra Norges KFUK-KFUM-speidere
Årsoverskudd
Overført EK: Udekket tap
Overført balanse: Atkomstanlegg

121 663
470 000
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Balanse Nordtangen speidersenter
Eiendeler
Varige driftsmidler
Tomt, bygninger
Atkomstanlegg - avskrives over 50 år
Sum varige driftsmidler

2008

2007

1 404 576
4 273 635
5 678 211

1 438 376
4 273 887
5 712 263

0
133 247
133 247

15 540
98 523
114 063

5 811 458

5 826 327

Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital

1 400 000
1 400 000

1 400 000
1 400 000

Opptjent egenkapital
Udekket tap
Overført fra årets resultat
Sum opptjent egenkapital

-381 157
121 663
-259 494

-381 157

Sum egenkapital

1 140 506

1 018 843

2 582 778
470 000
1 604 006
4 656 784

2 619 910

4 070
289
9 810
14 169

0
0

Sum gjeld

4 670 953

4 807 484

Sum egenkapital og gjeld

5 811 459

5 826 327

Omløpsmidler
Kundefordringer
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Gjeld
Inntekt atkomstanlegg, avskrives over 50 år
Overført fra årets resultat til atkomstanlegg
Mellomværende forbund*
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Påløpte kostnader og forskuddsbet. Innskudd
Sum kortsiktig gjeld

48

-381 157

2 187 574
4 807 484

0
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*Inger Johanne Amelns legat ønskes nedlagt og overført Nordtangens balanse.
Dette vil redusere mellomværendekonto med legatets verdi (om lag kr 1 040 000 )

Landsstyrets kommentarer
Budsjett for Nordtangen speidersenter utarbeides av en egen driftskomité, og
godkjennes av landsstyret. Budsjett for 2008 viste et underskudd på kr 75 000,Årsresultatet ble et underskudd på 28 507,- før ekstraordinære inntekter. Målet er at
stedet skal gå i balanse, men da er en avhengig av givertjeneste og økt utleie til leire på
sommeren. Givertjenesten har i 2008 doblet seg sammenlignet med 2007, men er ikke
helt i tråd med driftskomiteens mål.
I 2008 ble arbeidet med jernbanebro ferdigstilt, og regnestykket er som følger:
Inntekt til atkomstanlegg
Støtte fra Jernbaneverket
Øremerkede midler fra 06
Avsetninger fra forbund
Gaver direkte til investering

3 121 605
1 695
707
620
98

200
875
000
530

Kostnad bro

4 382 298

Differanse

-1 279 223

I.J.A legat*

1 040 000

Sum kommende inntekt

1 040 000

= Udekket tap bro

-239 223

Inntektene og kostnaden avskrives over 50 år.
*Legatet har til formål å tilgodese KFUK-KFUM-speiderne med midler til investering på
eiendommen Nordtangen. Legatets midler står foreløpig urørt, men det jobbes med å
legge det ned og overføre midlene til Nordtangen.
Målet til landsstyret var at broen skulle finansieres med eksterne midler, men dette
arbeidet har vært vanskelig. Gjenstående gjeld for bro kr 239 223,- må derfor forbundet på
et tidspunkt inn å dekke, og følgelig redusere sin egenkapital med tilsvarende beløp.
Nordtangen har også en udekket driftsgjeld på 260 000,-
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Landsting
17.-19. april 2009

Sak 5: Inger Johanne Amelns legat
Legatets vedtekter og retningslinjer er vedlagt.
5.1 Regnskap og årsberetning for 2007
Regnskap, årsberetning og revisjonsberetning følger vedlagt.
5.2 Regnskap og årsberetning for 2008
Regnskap, årsberetning og revisjonsberetning følger vedlagt.

Landsstyret innstiller:
Regnskap og årsberetning for Inger Johanne Amelns legat for 2007 og 2008 godkjennes.
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Landsting
17.-19. april 2009

Vedlegg til sak 5:
VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR
INGER JOHANNE AMELNS LEGAT TIL FORDEL FOR
NORGES KFUK-KFUM-SPEIDERE
Vedtekter:
1. Inger Johanne Amelns legat har til formål å tilgodese KFUK-KFUM-speiderne med
midler til investering på eiendommen Nordtangen.
2. Legatets grunnkapital var ved stiftelsen på kr 310.000. Grunnkapitalen er etter
indeksreguleringen av 31.12.2008 på kr 881 604,3. Styret for legatet er de myndige medlemmene av landsstyret i KFUK-KFUMspeiderne.
4. Legatets regnskaper behandles av KFUK-KFUM-speiderne organer på samme måte
som bevegelsens egne regnskap.

Retningslinjer:
1. Normalt utdeles legatets avkastning fra foregående år. Legatets grunnkapital er pr
31.12.2008 på kr 881 604, men justeres hvert 2. år i samsvar med statistisk sentralbyrås
konsumindeks. Beløpet som står til disposisjon skal regnes ut før 15. februar hvert år,
slik at legatstyret vet hvilket beløp de kan disponere.
2. Bevilgede midler som ikke blir benyttet det året de er tildelt, tilbakeføres legatet.
3. Legatets midler plasseres sikkert, men til høyest mulig avkastning.
4. Legatets kapital kan bare angripes ved huskjøp eller til større utvidelser av
eiendommen Nordtangen.
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Sak 6 Kontrollkomiteens beretning
Kontrollkomiteens beretning ettersendes.
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Landsting
17.-19. april 2009

Sak 7: Strategiplanen 2009-2019: Fremtiden (drøftingssak)
Landsting 2007 gjorde følgende vedtak under sak 7 Toårsplan: Involvere flest mulig av
forbundets medlemmer i en prosess frem til landsting 2009, for å utvikle en ny langtidsplan for
forbundet. Våren 2008 ble det opprettet en strategigruppe bestående av landssjef, viselandssjef,
generalsekretær, en ansatt sekretær, og tre ressurspersoner utpekt av generalsekretær (Anders
Østeby, Eline M. Grøholt og Henning Helgøy). Morten Fabricius fra WOSM tailored support
unit har i tillegg deltatt på et møte og via e-post. Gruppen har tatt navnet Fremtidskommisjonen, og har stått for utredning, involvering på ulike nivåer i organisasjonen og
forberedelse av saken til landsstyret og landsting. Landsstyret har vedtatt at en ny langtidsplan
skal vare til 2019.
Landsting 2009 skal diskutere hvilke strategiske områder som er hensiktsmessig å satse på i
henhold til visjonen, og ikke vedta tiltak i en ny plan. Det vil bli gitt felles informasjon om
arbeidet med Strategiplanen, før drøftingene skal skje på påvirkningstorget. Her skal gruppene
prioritere hvilke områder man anser som aller viktigst å gjøre noe med.
Det som ligger fast som utgangspunkt for en ny strategiplan, er KFUK-KFUM-speidernes
formålsparagraf, og vårt grunnlag og våre metoder.
Formålsparagrafen:
Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og
unge til å utvikle en kristen tro, og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet,
samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi.
Grunnlag og metode / våre verdier:
Kristen tro er en integrert del i alt vi driver med, sammenfattet i overskriftene
samfunnsengasjement, friluftsliv, felleskap og personlig utvikling. Mer om dette kan dere lese i
innledningskapitlet i programbøkene.
Landsstyret vedtok i sak 79/2008 følgende visjon:
Vi er i 2019 en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere
for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere.
Strategiplanen frem til 2019 skal underbygge denne visjonen.
Følgende bakgrunnsdokumenter er vedlagt disse landstingspapirene:
Omverdenanalyse - hvordan ser omgivelsene våre ut?
Papirer som ettersendes i uken før påske: Oppsummering av svar fra grupper og kretser med
svarfrist 15. mars, og en analyse av KFUK-KFUM-speiderne anno 2009 (Internanalyse).
Les mer om Fremtidskommisjonens arbeid på www.kfuk-kfum-speiderne.no/fremtiden.
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Innledning
Dette dokumentet er skrevet som en del av arbeidet med ny strategiplan for KFUK‐KFUM‐speiderne
2009‐2019. Det beskriver hva som rører seg i våre samarbeidsorganisasjoner og andre relevante
organisasjoner, og andre aktuelle utviklingstrekk i det norske samfunnet. Dette dokumentet må leses
sammen med dokumentet Internanalyse, som beskriver oss som organisasjon i forhold til denne
omverdenanalysen.
Dette dokumentet er skrevet som en del av Fremtidskommisjonens arbeid. Det er skrevet primært
for landsstyrets saksbehandling, men gir også nyttig bakgrunnsinformasjon til kretser og grupper som
forberedelse til landsting 2009. Omverdenanalysen forsøker å svare på spørsmålene ’Hva slags
strategi velger andre?’, ’Hvem er det som lykkes?’, ’Er det noe vi kan lære av andre?’ og ’Hvilke
samfunnstrender må vi forholde oss til.’
Dokumentet viser til en del kilder, men kan ikke sies å være vitenskapelig skrevet. Innholdet må ses
på som smakebiter som kan brukes som en hjelp til å se trender som vi må forholde oss til i den
strategiske planleggingen.

Oslo, februar 2008
Fremtidskommisjonen v/Gaute Brækken
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Sammendrag og tolkning
Samarbeidspartnere
Det er mange som har fokus på det å jobbe strategisk, måle sin egen innsats, forske på seg selv,
evaluere seg selv, og kommunisere utad hva man oppnår. Kommunikasjonen utad skal bidra til å
skaffe arbeidet større ressurser fra nye kilder. Lobbyvirksomhet er utbredt.
Det er stort fokus på ungt lederskap, mange organisasjoner har aldri før hatt så unge styrer.
Selv om organisasjonene forbedrer seg og blir stadig mer profesjonelle, synker medlemstallet.
Forskning og utdanning i samarbeid med akademiske institusjoner blir stadig viktigere.
Organisasjonene tar betalt for å utføre tjenester for andre aktører.
I Sverige knyttes speiderforbundene tettere sammen, og dette skjer også til en viss grad i Danmark,
men der gjelder det ikke alle.
Innholdet i kirkens trosopplæring beskrives som en sosiokulturell pedagogisk tenkning med vekt på
totalformidling, fellesskapslæring, læring gjennom praksis og læring i en naturlig kontekst. Det nye
programmet til KFUK‐KFUM‐speiderne med integrert forkynnelse er helt i tråd med dette.
Det er unikt at speiderne har barn og unge sammen, trenden ellers går mot mer og mer spesialisering
og oppdeling, mindre arrangementer med relativt få deltakere og stor grad av lederoppfølging.

Andre organisasjoner
Nedgangen i organisasjoner som har tilhold i små lokalsamfunn er mindre enn i organisasjoner som
har rotfeste i de større byene. Det tradisjonelle lagsarbeidet holder fortsatt stand på bygdene.
Selv om KFUK‐KFUM‐speiderne har mistet mange medlemmer, er vi fortsatt blant de større barne‐ og
ungdomsorganisasjonene, fordi de aller fleste andre også har mistet medlemmer.
Medlemsfordeler knyttet til et medlemskort limer medlemmene til organisasjonene, og blir mer og
mer vanlig.
Organisasjonene utvider sitt virkeområde, og beveger seg bort fra sin opprinnelige virksomhet.
Etablerte organisasjoner går fra å være rent aktivitetsbasert til å bli samfunnsengasjerte, mens det
rent aktivitetsbaserte blir mindre organisert, mer ad‐hoc.
Allianser og nettverk oppstår på tvers av gamle skillelinjer, mange organisasjoner har svært mange og
svært ulike alliansepartnere til ulike formål.
Både skolen og menighetene i Den norske kirke (trosopplæringsarbeidet) driver med aktiviteter som
er til forveksling lik våre. Spesielt på ungdomssiden er det mange aktører som driver med arbeid til
forveksling lik vårt. KFUK‐KFUM‐speiderne har i liten grad samarbeid eller noe særlig kommunikasjon
med de andre aktørene.
Det er vanskelig å si at det er bestemte strategier som lykkes. De som i størst grad lykkes er de som
viser endringsvillighet og tilpasser seg dagens samfunn.
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Trender i Norge
Barn og unge er mindre fysisk aktive enn før og spiser mindre sunt enn før.
Bosettingsmønsteret i Norge gjennomgår en dramatisk sentralisering.
Frivilligheten profesjonaliseres, man forventer kvalitet på fritiden. Fritidsaktivitetene spesialiseres og
blir mindre organisert. De store barne‐ og ungdomsbevegelsene dør ut.
Ungdommer har store nettverk, men få steder hvor de kan være åpen om sine problemer.
Frivilligheten har aldri vært så stor som nå, men man ønsker avgrensede kontrakter og oppfølging
som om man hadde et ansettelsesforhold.

Megatrends
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Globalisering
Finanskrise
Klimakrise
Konsumentkultur
Individualisering
Flere valgmuligheter
Familien blir stadig viktigere
Utvisking av kjønnsforskjeller
Ungdomstiden forlenges
Intelligens teller
Pensjonisttilværelsen endres
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1 Speiderbevegelsen
I henhold til Grunnreglenes §4.1 er vi tilsluttet WOSM og WAGGGS gjennom Speidernes
fellesorganisasjon sammen med Norges Speiderforbund.

1.1 Norges Speiderforbund
I 2008 har NSF totalt 18.362 medlemmer, 3.456 av disse er ledere.1 I 2007 hadde NSF uten korpsene
12.124 medlemmer under 26 år, og totalt 15.553. De står registrert med 294 speidergrupper. Dette
gir 41 medlemmer under 26 år i snitt pr. gruppe. De seks korpsene utgjør da til sammen ca. 2800
medlemmer. I sitt første hele driftsår 1979 hadde NSF 47.690 tellende medlemmer. 2
I 2006 hadde man en grundig prosess med en strategisk plan 2016, der man valgte følgende
strategiske satsingsområder: Lederkvalitet, samfunnsansvar, vekst.3 Et eget mentorprogram for unge
kvinner har vært en del av satsingen på lederkvalitet, og de har fokus på gruppeledelsen. NSF krever
deltakelse på kurs for å gi ledergodkjenning, men sliter med oppslutningen om kursene. I 2009
starter de en mentorordning for livskraftige grupper og grupper som ønsker vekst. De lanserte nytt
speiderprogram i 2003. Programmet blir relativt lite brukt. Under samfunnsansvar har de som
målsetning å sette dagsorden. Arbeid for miljøet, mangfold og innsamling til Flyktningehjelpen står i
fokus på dette området. I 2008 samlet de inn 1.150.000,‐ på Speideraksjonen. I andre kvartal i 2008
hadde de 299 presseoppslag (mot KFUK‐KFUM‐speidernes 21). Under vekst har de satt seg som mål å
bli 30.000 medlemmer i 2016. Det ble opprettet seks nye grupper i 2007 og tre så langt i 2008. Noen
grupper ønsker ikke å bruke vervemateriell fordi de ikke opplever behov for flere medlemmer og
frykter for stor pågang av nye speidere. De mener selv at de har lykkes med denne strategien, og at
medlemstallet nå vil vokse.
I 2009 arrangerer de landsleiren Utopia på Åndalsnes. De kaller leiren for Norges heftigste
eksperiment, og har som mål å finne nye måter å forvalte naturen og organisere samfunnet på.4 De
har begynt å få på plass avtaler med ulike kommersielle aktører som en apotekkjede. Apoteket skal
ha utsalg på leiren, og vil gi speiderne rabatt på førstehjelpsmateriell på alle sine apoteker. I siste
utgave av speideren var det stiftet inn et eget reklamebilag. Etter at de solgte Speidernes hus i Oslo
har de relativt solid egenkapital.

1.2 Speidernes fellesorganisasjon
I 2008 og 2009 jobber man i Spf bl.a. med felles NM i Speiding, felles 100‐årsmarkering av speiding i
Norge i 2011, speiderledelse som valgfag på skolen, erfaringsutveksling om ledertrening og
samarbeid om å gjøre speiding til et trygt sted å være.3 Felles NM i speiding skal evalueres etter to år.
Spf har ingen helhetlig, langsiktig strategi, men gjennomfører tiltak foreslått av representantskapet
som er sammensatt av de to medlemsorganisasjonene.

1.
2.
3.
4.

Speideren nr. 3/08
www.fordelingsutvalget.no, lastet 29.10.08
Feiring og fremtidsfokus. Speiderstyrets rapport for 2007‐2008
www.landsleir.no, lastet 29.10.08
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1.3 World Organization of the Scout Movement
WOSM har i de senere årene jobbet mye med sine interne styringsrutiner og demokratiske prosesser.
I perioden 2002‐2011 jobber WOSM med disse syv strategiske områdene:5
•
•
•
•
•
•
•

Involvere de unge
Roverarbeidet
Likestilling mellom gutter og jenter, kvinner og menn
Nå ut til nye grupper
Øke antall frivillige
Bli en moderne organisasjon som jobber strategisk
Speidingens profil og kommunikasjon, og skaffe partnere som kan gi økte ressurser

Det er utviklet ressursmateriell på alle de strategiske områdene. Det er ikke etablert rutiner for å
måle effekten av tiltakene, og det er derfor vanskelig å si noe om hva man lykkes med, eller i hvilken
grad man lykkes.
Ungdomskonferansen til WOSM i 2008 diskuterte spesielt medlemsutvikling og ledermangel. De
skriver i sluttrapporten på s. 6: ”Overforbruket av rovere som speiderledere er en stor trussel mot
målene i roverprogrammet og mot speiderbevegelsens utdanningspotensial. De fleste ledere nøyer
seg med grunnleggende ledertrening og undervurderer viktigheten av mer avansert ledertrening.
Scouts of the World Award ble innført for å motivere eldre rovere til å fortsette som ledere etter
rovertiden. Lederrekruttering er helt avhengig av tydelig ekstern kommunikasjon.” På s. 16 anbefaler
de speiderforbundene å henvende seg til alle deler av samfunnet ved aktivt å inkludere, rekruttere
og beholde barn og unge fra minoritetsgrupper utifra etnisitet, tro, kjønn, seksuell legning, fysisk
funksjonshemming, lærevansker eller andre grupper. Under det strategiske området om frivillighet
skriver de om lederskap at det er viktig å få frem aktive ledere ikke bare innenfor speidingen, men
også i samfunnet for øvrig. Videre ønsker de å sette i gang forskning på lederskap som kan danne
grunnlag for arbeidet med ledertrening. 6 På europeisk nivå jobbes det mye med å få et tettere
samarbeid med WAGGGS.

1.4 World Association of Girl Guides and Girl Scouts
WAGGGS har vedtatt en strategi for 2006‐2011, med tre mål: Lederutvikling, solide og voksende
speiderforbund og å bygge en bedre verden ved å være talerør for jenter og unge kvinner.7 Visjonen
for 2011 er å være en voksende verdensvid bevegelse som er talerøret for jenter og unge kvinner
som har innflytelse på saker de bryr seg om, og gjennom å bygge en bedre verden. I kommende
treårsperiode har de satt seg som mål at 40% av nøkkelposisjonene skal være besatt av kvinner
under 30 år. Inntektene skal øke og komme fra flere ulike steder. De skal i perioden også
gjennomføre en verdensvid kampanje hvor de er talspersoner for en viktig sak.

5. The Strategy for Scouting, lastet 29.10.08, http://www.scout.org/en/content/download/11508/94126/file/conf08docs‐confdoc5_e.pdf
6. 10th World Scout Youth Forum Final Report, lastet 29.10.08, http://www.scout.org/en/media/files/global/10th_wsyf_final_report
7. The strategy for WAGGGS, lastet 29.10.08, http://www.wagggsworldconference.org/en/resources/documents/2153
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WAGGGS Leadership Development Programme ble lansert i 2008 og er bl.a. utviklet i samarbeid med
akademiske institusjoner. De siste årene har de innenfor målet om solide og voksende
speiderforbund fokusert på partnerskap mellom ulike speiderforbund og å skaffe ressurser til
forskning for å kunne drive informert strategiarbeid og iverksette de rette tiltakene. Dette har de
lykkes med. For å kunne påvirke samfunnet har de også laget 10 traktater om temaer som er viktig
for jenter og unge kvinner. De har stort fokus på dette arbeidet, noe som bl.a. vises igjen i den nye
profilen til WAGGGS, som har snakkebobler som innledes med ”girls worldwide say.” Bl.a. FN er et
viktig mål for dette påvirkningsarbeidet. WAGGGS har ansatt en generalsekretær som ikke har
speiderbakgrunn, men har bakgrunn bl.a. som politisk lobbyist.
De ønsker å utvikle medlemsorganisasjonene ved å formidle suksesshistorier, vellykkete tiltak som
andre kan lære av. WAGGGS måler medlemsorganisasjonene systematisk hvert tredje år på seks
kriterier: program, ledertrening, medlemskap, struktur og administrering, forhold til samfunnet og
økonomi. Fra 2003 til 2006 var det forholdet til samfunnet som forbedret seg mest i
medlemsorganisasjonene, mens medlemskap har den dårligste utviklingen. Økonomi, struktur og
administrering har også hatt en negativ utvikling. De lykkes altså foreløpig ikke med sitt mål om
solide og voksende speiderforbund.

1.5

Svenske speiderforbund

Svenska Scoutrådet er paraplyorganisasjonen for de 5 speiderforbundene i Sverige. I 2006 vedtok de
en felles strategi frem mot 2015, Färdplan för framtiden. Målet var å doble antall speidere i Sverige,
fra 100.000 til 200.000. I 2007 var det til sammen 92.166 speidere i Sverige fordelt på 1306 grupper
(ca. 70 medlemmer i hver gruppe i gjennomsnitt). En ser så langt altså ingen resultater av den store
satsingen når det gjelder medlemsvekst. 8b Färdplan för framtiden har seks strategiske områder:
medlemsutvikling, ekstern kommunikasjon, program, ledertrening, ideologisk forankret lederskap og
struktur. Strategien innebærer bl.a. at de har innført en felles speiderdrakt for alle speidere i Sverige,
innføring av varemerket Scouterna, de jobber med felles program og felles lederkurs, og de
tilrettelegger for samarbeid på tvers av forbundene. 8 På området struktur ønsker Svenska Scoutrådet
å opprette speiderregioner med ansatte. Regionene skal også skal ha en demokratisk funksjon i
forhold til Svenska Scoutrådet. Disse regionene skal bl.a. oppnevne 300‐400 støtteteam over hele
Sverige, som skal støtte det lokale speiderarbeidet. Speiderprogrammet skal være felles og lages
sentralt, men forbundene kan lage tilleggsmateriell. Det er også foreslått at Svenska Scoutförbundet
fusjonerer med Scoutrådet, og opphører å være eget forbund fra 2011.8a.
Svenska Scoutrådet har 34 ansatte og en egen butikk, og årlige utgifter på over 92 millioner kroner.8b
Dette kommer i tillegg til det hvert enkelt speiderforbund har. Scoutrådet drifter fellesprosjekter som
for eksempel Verdensjamboreen 2011. På siden www.bliscout.nu kan du søke etter din nærmeste
speidergruppe uavhengig av forbund. Andre fellesprosjekter er store felles nasjonale leirer, utgivelse
av et felles speiderblad seks ganger i året og å lage en ny fellessvensk speidersang.9 Det finnes ikke et
offisielt svensk speiderarbeid for barn under 6 år, men noen få grupper har dette.10
KFUK‐KFUMs Scoutförbund er med sine 11.500 medlemmer fordelt på 250 speidergrupper det tredje
største speiderforbundet i Sverige. Forbundet har vært felles for gutter og jenter siden 1960, og er en
del av KFUK‐KFUM Sverige med totalt 77.000 medlemmer (50.000 av disse innenfor idrett). 2500 av
medlemmene er i et eget korps i Evangeliska fosterlandsstiftelsen. 11

8. Färdplan för framtiden, lastet 29.10.08, http://www.scout.se/upload/F%C3%A4rdplan%20f%C3%B6r%20framtiden%202006‐04‐19.pdf
8a. http://www.scout.se/upload/Styrelsen/Strukturutredning/Strukturutredningen%20FS%20samling%202008.pdf lastet 12.11.08
8b. http://www.scout.se/upload/Årsmöte%202008/Handlingar/Årsberättelse%202007‐lores.pdf, lastet 12.11.08
9. www.scout.se, lastet 30.10.08
10. SCOUTmag nr. 2/2007, s. 32‐33.
11. http://www.km.scout.se/ , lastet 30.10.08
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1.6 Danske speiderforbund
I Danmark er det fem speiderforbund med til sammen 70.000 medlemmer. 12 I tillegg har De gule
spejdere i Danmark (medl. i World Federation of Independent Scouts) 12 speidergrupper.13
KFUM‐Spejderne i Danmark har vært et selvstendig forbund siden 1916, og åpent for både gutter og
jenter siden 1982. De har 26.000 medlemmer. De er ikke medlemmer av KFUM og KFUK i Danmark
(og heller ikke i YMCA), som har ca. 10.000 medlemmer. Siden 2006 har de hatt en strategi som
fokuserer på kommunikasjon og profil, internasjonalt arbeid og ledertrening for alle. Nettsiden deres
brukes aktivt av speiderne. KFUM‐spejderne har felles forlag og butikk med FDF, www.55nord.dk. De
har til nå hatt kontorfellesskap med FDF, man har nå overtatt Sjælør arbeidskirke i København og
flyttet sitt hovedkontor dit. Sammen med uteområdene ønsker de å opparbeide dette til et
speidersenter.14
KFUM‐Spejderne er med i Børne‐ og Ungdomsorganisationernes Samråd, et samarbeidsforum for 7
idébestemte barne‐ og ungdomsorganisasjoner:
• Danske Baptisters Spejderkorps
• Det Danske Spejderkorps
• DUI‐LEG og VIRKE (danske Framfylkingen)
• Frivilligt Drenge‐ og Pigeforbund (FDF)
• De grønne pigespejdere
• KFUM‐Spejderne i Danmark
• KFUM og KFUK i Danmark
I 59 danske kommuner er det opprettet lokale samråd.15
Hovedkontoret til De grønne pigespejderne (tidl. KFUK‐speiderne) ble i 2008 flyttet sammen med Det
Danske Spejderkorps, og de har opprettet et utviklingsfellesskap med dem.16 Forbundet har ca.
7.000 medlemmer, tilsluttet WAGGGS gjennom Pigespejdernes Fællesråd Danmark. Er ikke medlem
av World YWCA.
Danske Baptisters Spejderkorps har sitt hovedkontor i Ålborg, og 1.500 speidere. DDS har ca. 27.000
speidere. Ca. 10% av gruppene i DDS driver speiderarbeid for mikrober, 0‐6 år. I 2007 ble det etter en
grundig utredning vedtatt å ikke gjøre dette til en del av det ordinære speiderarbeidet, og at man
ikke skal utvikle programmateriell, bare videreformidle erfaringer fra de som driver slikt arbeid.17

1.7 Andre speiderforbund
I Storbritannia er 30% av medlemmene bevere, arbeidsgrenen for de yngste. I Europa blir bare 20%
av speidertiden brukt i patruljene, det er lite utendørsaktivitet og ett av fem roverlag har ikke en
voksen leder. 85% av speiderne i Italia har bare tre dager med friluftsliv pr. år, og mindre enn en
tredel av tiden er satt av til lek. Bare 4% i Europa har alltid gutter og jenter blandet i patruljer. Som
oftest er det troppslederne alene som utpeker patruljeførere. Mer enn halvparten av speiderne i
Europa har over hundre ulike merker de kan ta. Over halvparten av roverne har et varig forpliktende
samfunnsengasjement utenom speideren.18

12. www.spejderne.dk, lastet 30.10.08
13. www.gulspejder.dk, lastet 30.10.08
14. www.spejdernet.dk, lastet 30.10.08
15. www.samraadet.dk, lastet 30.10.08
16. www.pigespejder.dk, lastet 30.10.08
17. http://typo.dds.dk/index.php?id=1337, lastet 30.10.08
18. The centenary survey on scouting in Italy and Europe, BADEN‐POWELL CENTRE OF SCOUT STUDIES AND EXPERIENCES I Firenze, 2006
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Girl Scouts USA med 2,6 millioner medlemmer og nesten en million ledere har som sin visjon: ”Our
aim is to light up the leader in every girl!” I en stor undersøkelse om lederskap konkluderer de med
at unge jenter i dag vil endre hvordan vi definerer lederskap og hva vi tenker om det. Området med
ungdomsutvikling beveger seg fra en modell med en individuell leder til en modell med delt ledelse.
Ungdom definerer lederskap som personlige prinsipper, etisk oppførsel og evnen til å skape sosial
endring. Bare 21% av jentene i undersøkelsen mente at de selv hadde de nøkkelkvaliteter som må til
for å være en god leder, mens 90% oppgir at de gjerne vil bli ledere. Selvtillit er den viktigste
egenskapen for å bli leder. Jenter har større frykt for ikke å bli akseptert som ledere enn det gutter
har. Ungdommene etterlyser arenaer der de kan utvikle lederegenskaper og der de får være med å
skape endring. Jentene oppgir at de har mest utbytte av å lære av erfaringer med å lede, mens
guttene får tilfredsstillelse av å ha styringen. Jentene opplever at jevnaldrende gir negative
tilbakemeldinger når de prøver å ta ledelsen. Jentene etterlyser positive rollemodeller. Rapporten
oppfordrer til å fokusere på det man lærer underveis for å bli en leder – ikke på det å bli en leder. Det
er viktig å styrke jentenes selvtillit, og bli bekreftet på at man ikke trenger å ha alle lederegenskaper
for å kunne være en god leder. Man må også skape muligheter for jentene til å praktisere lederskap
på tvers av ulike arenaer.19
Girls Scouts USA har nettopp vedtatt en ny strategi med fem satsingsområder:
• Erfare lederskap – program som gir jenter fra fem til 17 år opplevelser av lederskap.
• Frivillighet – en mer fleksibel ledertrening og lederstruktur mer tilpasset den enkeltes ønsker
om å bidra.
• Merkevarebygging – gi speidingen et tidsriktig image som tiltrekker jenter og voksne
uavhengig av sosioøkonomisk eller etnisk bakgrunn.
• Økte inntekter – skape en kultur for å se på det å støtte jenters oppvekst som et viktig
nasjonalt filantropisk anliggende.
• Struktur – lage et effektivt og demokratisk styresystem.
Girlguiding UK, med mottoet ’girls in the lead’, har 50.000 jenter på venteliste for å bli speidere, og
har 600.000 speidere. De arrangerer store pop‐konserter for medlemmene sine. De hevder at
halvparten av alle kvinner i Storbritannia har vært innom speidingen. I Nord‐Irland kan man bli
speider allerede i fireårsalderen. De fokuserer på å få inn nye frivillige ledere som vil bidra på ulike
måter. De har 80.000 ledere.21 I The Scout Association i Storbritannia (guttespeiderne) er 27 % av
lederne foreldre uten speiderbakgrunn. 44% av lederne er kvinner.22
The Boy Scouts of America har som visjon å gjøre amerikansk ungdom til ansvarsfulle og deltakende
medborgere og ledere som følger speiderløftet og ‐loven. Den strategiske planen deres 2006‐2010
har fem punkter: Rekruttere medlemmer, sikre finansiell sikkerhet, rekruttere flere frivillige, bygge
sterkere relasjoner til andre aktører og å plassere de riktige folkene på rett plass.23 I årsrapporten for
2007 beskriver de vellykkede nye tiltak for rekruttering. De har utarbeidet en DVD som sendes i
posten til barn i riktig alder, en egen verdikampanje rettet mot mødre, rekrutteringsmøter med 88 %
oppslutning og oppstart av speiderarbeid i en leir for orkanofre. De har økt inntektene bektraktelig
ved å ha lokale veldedighetsmiddager med en kjent person i lokalmiljøet som vertskap, hvor
speiderne deltar aktivt og viser seg frem. Sponsing har de også jobbet strategisk med. Når det gjelder
å få med flere frivillige, har de satt seg som mål å få med 1 million nye ledere. Dette vil de bl.a. oppnå
gjennom et nært samarbeid med politiet. En av aktørene som de har inngått et samarbeid, er
fabrikkene til Tyson, som har en stor del immigrantarbeidere. Tyson betaler for at barna til
arbeiderne skal få delta i speiderarbeidet. De har også samarbeid med universiteter som sender
studenter for å bistå i speiderarbeidet. Når det gjelder å få de rette personer i de riktige posisjoner,
har de gjort organisasjonsstrukturen flatere, og rekruttert nye ansatte fra ulike etniske grupper.

19. http://www.girlscouts.org/research/publications/original/change_it_up.asp, lastet 31.10.08
20. http://www.girlscouts.org/strategy/ lastet 17.11.08
21. http://www.girlguiding.org.uk/, lastet 31.10.08
22. http://scouts.org.uk/, lastet 31.10.08
23. http://www.scouting.org/, lastet 31.10.08
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2 KFUK og KFUM
I henhold til Grunnreglenes § 4.2 er vi tilsluttet World YWCA og World Alliance of YMCA gjennom
KFUK‐KFUM‐bevegelsen i Norge. For KFUK og KFUM i Sverige og Danmark: Se avsnitt 1.5 og 1.6.

2.1 Norges KFUKKFUM
Norges KFUK‐KFUM hadde i 1980 43.000 medlemmer. I 2007 hadde de 10.287 medlemmer under 26
år, av totalt 16.377. Disse var fordelt på 274 lokallag.24 Barnegospel og barneklubber har omtrent
4.000 medlemmer under 13 år. Ten Sing har rundt 3.500 medlemmer fordelt på 120 grupper. På 19
steder er arbeidet organisert i en hovedforening, som noen steder også omfatter speiderarbeidet.25
Visjonen er: Vi skal få utrolige ting til å skje ved å være en åpen kristen organisasjon som jobber for å
utvikle kristne, modige og kreative mennesker.
Mål for 2007‐2009:
1. Norges KFUK‐KFUM skal være opptatt av sine frivillige ledere ved å bekrefte dem og gi dem gode
programverktøy og nettverk
2. Norges KFUK‐KFUM skal ha 10 % medlemsvekst gjennom utvikling og markedsføring av gode
programtiltak og endring av medlemsrutinene
3. Norges KFUK‐KFUM skal øke inntektsgrunnlaget med 10 % årlig gjennom god oppfølging og
offensiv verving av givere og sponsorer
4. Norges KFUK‐KFUM skal samhandle på alle nivå i organisasjonen
5. Norges KFUK‐KFUM skal bli synlig som kristen barne‐ og ungdomsorganisasjon i kirken, samfunnet
og ovenfor sine medlemmer
KFUK‐KFUM har 16 kretser. Det er ansatt kretssekretær i alle kretsene. Organisasjonen eier to
folkehøyskoler og en rekke leirsteder. Det er 17 ansatte på forbundskontoret, og rundt 160 ansatte
totalt, med barnehager og lignende. Det er stor gjennomstrøming av ansatte, med 71 nyansatte de
siste tre årene. KFUK‐KFUM har en avtale med de to nordligste bispedømmene om å drive barne‐ og
ungdomsarbeid. Denne avtalen finansierer seks stillinger lokalt. I trosopplæringsreformen har både
forbund og kretser hatt flere store prosjekter, men inntekter til sammen på rundt en million.
KFUK‐KFUM sentralt har siden år 2000 gått med omtrent 7 millioner i underskudd på driften hvert
år.26 Det betyr at de kan drive som i dag i fem år til før egenkapitalen er spist opp. Derfor har de nå
satt i gang en omorganiseringsprosess. En høring høsten 2008 ga disse resultatene: 76 % mener at
manglende kommunikasjon mellom krets og sentralledd er den største hindringen for å være en
slagkraftig kristen barne‐ og ungdomsorganisasjon for fremtiden. Nasjonale arrangementer,
kretsarrangementer, kurs og lederoppfølging blir sett på som viktig, mens internasjonale
arrangementer er mindre viktig. Lokalt oppleves det å få tilsendt programstoff og å få besøk lokalt
som minst viktig. Lokalt og regionalt nivå er mer opptatt av å delta i kirke‐ og samfunnsdebatt enn
sentralleddet. Nasjonal‐ og lokalledd ønsker en sterkere sentralisering, mens regionalleddet ønsker
geografisk spredning av oppgavene.
Ettåringsprogrammene er den viktigste ledertreningen til KFUK‐KFUM. Dette inkluderer Ten Sing
Norway, Solidaritetsettåringene og Norgesettåringene. De aller fleste med sentrale verv har
bakgrunn fra et ettåringsprogram. Det brukes mye ressurser på disse programmene og Ten Sing –
seminarene på Sunnmøre Folkehøyskole. Hver sommer er det flere store familieleirer hvor det ikke
er krav om medlemskap for å delta. En helt ny ting er at man nå tilbyr familiemedlemskap, der hele
familien kun betaler 750 pr. år for å være medlem.
Tidligere var TenåringsTreff hvert fjerde år et viktig samlingspunkt. Sist det ble arrangert i 2007 var
det rundt 2000 deltakere. Nå har KFUK‐KFUM startet et eget byrå, TT Event, som skal stå for årlige
TT‐arrangementer hver sommer på Gjøvik og SportyPåske hver påske på Lillehammer. Det satses
spesielt på å få konfirmanter som ikke er medlemmer til å delta på disse arrangementene. TT Event
tar også på seg oppdrag for eksterne aktører, som for eksempel Trosopplæringssekretariatet.

24. www.fordelingsutvalget.no, lastet 30.10.08
25. www.kfuk‐kfum.no, lastet 30.10.08
26. http://www.kfuk‐kfum.no/side1/artikkel1889, lastet 30.10.08
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På landsmøtet i 2007 ble det vedtatt en stor satsing på prosjektet ’iBevegelse’. 27 Prosjekt iBevegelse
er opprettet for å realisere utrolige ting i Norges KFUK‐KFUM og bidra til å utvikle organisasjonen
som en dynamisk og markant aktør i norsk samfunns‐ og kirkeliv. Gjennom prosjektet skal
organisasjonen få flere medlemmer, øke sine inntekter og skape attraktive programkonsepter for
utvalgte målgrupper. Det ble satt av 2,6 millioner til prosjektet. Prosjektet har 6 delprosjekter med
hver sin prosjektgruppe som ledes av en ansatt:
1. Norges KFUK‐KFUM skal utvikle verktøy for en effektiv samhandling på alle nivå i organisasjonen.
2. Norges KFUK‐KFUM skal bli en markant meningsbærer i norsk samfunnsdebatt tilknyttet saker som
vedrører barn og unges tro, leve‐ og oppvekstvilkår.
3. Norges KFUK‐KFUM skal øke inntektene med 10% årlig.
4. Norges KFUK‐KFUM skal etablere et videreutviklingsprogram for ledere i alderen 17‐25 år.
5. Norges KFUK‐KFUM skal utvikle et programkonsept for målgruppen 7‐10 år og 10‐13 år.
6. Norges KFUK‐KFUM skal utvikle et programkonsept for klubbarbeid for ungdom 13‐16 år.
Det mest konkrete resultatet så langt er at en innføring av en egen givertjeneste som heter Ten Sing‐
supporter har økt giverinntektene med 50%. Et annet grep som er gjort, er at man forsøker å løfte
frem merkevaren Ten Sing, bl.a. ved at det høsten 2008 ble lansert et eget blad som heter TEN SING
som går til alle Ten Sing‐medlemmer.

2.2 KFUKKFUM Global
KFUK‐KFUM Global er en selvstendig, kristen, økumenisk, humanitær organisasjon som ivaretar
internasjonale programmer og partnersamarbeid i et diakonalt arbeid i Norges KFUK‐KFUM og
Norges KFUK‐KFUM Speidere.28
Global har 15 partnere i Afrika og Asia, og jobber med å redusere antallet. Mesteparten av driften
finansieres av offentlige tilskudd. 2007 var det første året hvor regnskapet gikk i balanse. For å utvikle
organisasjonen har de bl.a. søkt om å få Operasjon Dagsverk.
Global har egne lokalforeninger for ungdommer i Bergen, Oslo og på Hamar. ICY – Internationally
Committed Youth.29 Disse deltar i informasjonsarbeidet i Norge. Hoveddelen av virksomheten er
knyttet til finansiering og oppfølging av partnernes prosjekter og utvekslingsprogrammer.

2.3 World YWCA (Young Women’s Christian Association)
YWCA er en kvinneorganisasjon som finnes i 122 land. På nettsiden deres er det ikke mulig å finne
hva forkortelsen opprinnelig stod for. Formålsparagrafen er: ’The World YWCA unites national
associations in a worldwide women’s volunteer membership movement. Inspired by the Christian
faith, the purpose of the World YWCA is to develop the leadership and collective power of women
and girls around the world to achieve human rights, health, security, dignity, freedom, justice and
peace for all people.’ De har fokus på kvinners helse og hiv/aids, kvinners og barns
menneskerettigheter, fred og rettferdighet, bærekraftig utvikling og ledertrening.30 YWCA er en viktig
aktør på verdensbasis, men de har ikke noe system for å måle utviklingen i de nasjonale forbundene
og hvordan arbeidet der fungerer.

27. http://www.kfuk‐kfum.no/ibevegelse, lastet 30.10.08
28. http://www.kfuk‐kfum‐global.no, lastet 30.10.08
29. http://www.icy.no, lastet 30.10.08
30. http://www.worldywca.info, lastet 30.10.08
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2.4 World Alliance of YMCAs (Young Men’s Christian Associatio)
YMCA har mer enn 45 millioner medlemmer i 124 land. Slik presenteres de på nettsidene: ”YMCA
stands for Young Men’s Christian Association. It is a world‐wide Christian, ecumenical, voluntary
Movement for women and men with special emphasis on, and the genuine involvement of, young
people, which seeks to share the Christian ideal of building a human community of justice with love,
peace and reconciliation for the fullness of life for all creation. YMCAs work for social justice for all
people, irrespective of religion, race, gender or cultural background.” 31
YMCA er et av verdens mest kjente merkenavn. Innenfor YMCA drives veldig mye ulik virksomhet, fra
begravelsesbyrå og hotelldrift til treningssentre og skoler. I Europa drives det i en del land liknende
fritidstilbud som i Norge. Generalsekretæren i YMCA Europe er norsk og har kontor i Oslo. Innenfor
YMCA Europe er det en egen programgruppe for speiding og speiderliknende arbeid, ESG. Her deltar
KFUK‐KFUM‐speiderne aktivt.32 YMCA mangler fokus, og har ingen samlet strategi.

2.5 Ukraina YMCA
De siste årene har KFUK‐KFUM‐speiderne hatt en samarbeidsavtale med speiderarbeidet i YMCA
Ukraina. Samarbeidet er finansiert av innsamlede midler på landsleiren på Røros og midler fra
Utenriksdepartementet som vi får via Landsrådet for Norges barne‐ og Ungdomsorganisasjoner.
Sammen med NSF støtter vi også jentespeiderne AGU i Ukraina. Speiderarbeidet i Ukraina er ganske
lite og sårbart.

3. Den norske kirke
I henhold til Grunnreglenes § 4.3 ønsker vi å drive speiderarbeid i nær kontakt med Den norske kirke.
Formelt er samarbeidet ordnet gjennom SBU, Samarbeidsråd for Barne‐ og
ungdomsorganisasjonene. 34
Den norske kirke gjennomgår store endringer. Man forbereder en endret relasjon mellom Staten og
Kirken i 2012, der Kirken bl.a. skal få utnevne biskopene, og der menighetsrådene vil få større
myndighet. Samtidig foregår det mange reformer som skal endre lokalmenighetenes måte å jobbe
på. I tiden fremover skal kirken jobbe med sitt kultur‐ og kirkemusikkarbeid, diakonien,
trosopplæringen, gudstjenesten og for en bærekraftig utvikling. Fra høsten 2009 skal
bispedømmerådene/Kirkemøtet velges ved direkte valg der alle Kirkens medlemmer kan stemme.
Dette skal foregå samtidig med Stortingsvalget og menighetsrådsvalget.35
Trosopplæringsreformen er helt klart det som har størst betydning for KFUK‐KFUM‐speiderne. Men
også gudstjenestereformen som nå er ute på høring kan være av betydning for oss. Det kommer ny
Salmebok, nye tekstrekker, ny bibeloversettelse og ny liturgi. I motsetning til tidligere da det ble
fastsatt én felles høymesseliturgi, blir det nå utgitt en del ressursmateriell, og så blir det opp til det
enkelte menighetsråd å fastsette hvordan liturgien skal være. Det blir åpnet for enda mer
medvirkning under gudstjenesten, og dette kan føre til at våre speidere blir enda mer involvert i
menighetenes gudstjenesteliv.36
Trosopplæringsreformens forsøksfase avsluttes i 2008, og reformen går nå over i
gjennomføringsfasen. I løpet av de nærmeste årene skal alle de 1280 menighetene fordele 250
millioner årlig til trosopplæring. Det innebærer at hver menighet i snitt vil få 200.000,‐ mer hvert år
til å bruke på alle døpte opp til 18 år. Dette kan åpne for at speiderarbeidet lokalt får tilført ressurser.

31. http://www.ymca.int, lastet 30.10.08
32.http://www.ymcaeurope.com, lastet 30.10.08
34. http://www.kirken.no/?event=showNews&FamID=4548, lastet 30.10.08
35. http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=18908, lastet 30.10.08.
36. http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=55499, lastet 30.10.08
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I Styringsgruppens sluttrapport, heter det at ’En interessant utvikling er at samtidig som
trosopplæringsreformen har pågått, har de fleste kristelige barne‐ og ungdomsorganisasjonene
tilknyttet Den norske kirke opplevd en vekst i medlemstallet slik det framgår av Fordelingsutvalgets
oversikter.’ (s. 75). På s. 99 skriver styringsgruppen: ” Organisasjonene har både en kompetanse, et
organisasjonsapparat og en vilje til å spille en rolle i videreutviklingen av kirkens trosopplæring. Det
er tjenlig at dette tydeliggjøres i ny plan for trosopplæring og at det søkes et nært samarbeid med
disse organisasjonene både lokalt, regionalt og sentralt. Det er naturlig når det opprettes lag og
foreninger i det kontinuerlige arbeid i menighetene at disse meldes inn i en nasjonal organisasjon.
Dette gir et nettverk og tilgang til materiell og ressurser.” Fra Styringsgruppas side har det hele tiden
blitt understreket organisasjonenes sentrale rolle, og viktigheten av at menighetene samarbeider
med organisasjonene: ’Det blir viktig i videreføringen av trosopplæringsreformen å finne måter å
legge til rette for et offensivt og konstruktivt samarbeid mellom Den norske kirke og de kristelige
barne‐ og ungdomsorganisasjonene om en fornyet trosopplæring for alle.’37 I prosjektfasen har de
frivillige organisasjonene kunnet søke om midler til nasjonale og regionale utviklingsprosjekter. Dette
er tenkt videreført i en eller annen form, kanskje med tydeligere bestillinger fra kirken.
Dokumentet ”Grunnlag for en fornyet trosopplæring” ble vedtatt av Kirkemøtet i 2008. Her ble ikke
organisasjonene nevnt. Dette dokumentet skal danne grunnlaget for en ny plan for Trosopplæring
som sendes på høring våren 2009. Denne skal vedtas av Kirkemøtet i 2009.38
Erfaringene med trosopplæringen så langt er samlet i boken Kunnskap, opplevelse og tilhørighet.39
Menighetenes tiltak er delt inn i avgrensede og kontinuerlige. De kontinuerlige tiltakene er faste
møteplasser for barn og unge hvor det foregår trosopplæring. Om dette skriver forskerne: ”I noen
grad skjer dette i et visst samarbeid med de kristne barne‐ og ungdomsorganisasjonene. Samtidig ser
vi hvordan tiltakene ekspanderer inn på et område som tradisjonelt har tilhørt de frivillige
organisasjonene. ” (s. 138)Videre skriver de at ”de kontinuerlige tiltakene overtar mer av læring
gjennom praksis de elementene barne‐ og ungdomsorganisasjonene tok seg av tidligere.” (s.129) En
sjuendedel av de avgrensede tiltakene for seksåringer foregår i naturen. I tillegg til de kristne
organisasjonene oppgir forsøksmenighetene at de samarbeider med historielag, idrettslag,
bygdekvinnelag, sanitetsforening, jakt‐ og fiskeforening, husflidlag, Røde Kors, klatreklubb,
kommunal fritidsklubb, rideklubb og frivillighetssentral (s. 153). Litt over 60% av menighetene oppgir
at de har samarbeidet med én eller flere kristne organisasjoner. Andelen har sunket i løpet av
forsøksperioden. Organisasjonenes rolle er ikke lenger som sentral aktør i gjennomføringen, men
mer som underleverandør. Blant de menighetene som hadde samarbeid oppga hele 68% at de hadde
samarbeid med KFUK‐KFUM. Ettersom KFUK‐KFUM‐speiderne ikke var et alternativ de kunne svare,
må vi regne med at dette også omfatter en del av våre speidergrupper. 54% oppga at de samarbeidet
med søndagsskolen, utover dette har det vært lite samarbeid med andre aktører (s. 152).
Hovedfunnene i rapporten er samlet i et eget kapittel bakerst. Målet for trosopplæringsreformen er
’å utvikle en systematisk trosopplæring som fremmer kristen tro, gir kjennskap til den treenige Gud
og gir hjelp til livstolkning og livsmestring for aldersgruppen 0‐18 år, uansett funksjonsnivå.’(s. 219).
Om teologien i reformen skriver de: ’Mange steder legges hovedvekten på trosopplæring som
innføring i levd trosliv, dvs. kristen praksis og kirkelig fellesskap. I prosjektene finner vi få tiltak med
rent kunnskapspreg. På denne bakgrunn spør vi om kunnskapselementet har blitt gitt for liten
oppmerksomhet, både når det gjelder omfang og innhold…. En hovedtendens i prosjektene er
vektleggingen på fellesskapsdimensjonen, på gudstjenestens plass og at barn og unge skal inkluderes
i menighetens ordinære gudstjenesteliv. Ikke minst kommer dette til uttrykk ved nattverdens
endrede rolle, hvor den tidligere var endepunktet for trosopplæringen, mens den nå er blitt et
sentralt virkemiddel.’ (s. 221). Innholdsmessig er det kirkens egne lokaler som brukes, og fokuset er
på bibelstoff og etikk. Tradisjonell omvendelseskristendom er bortimot helt fraværende – vekten
ligger i sin helhet på oppdragelseskristendom. Man har en sosiokulturell pedagogisk tenkning med
vekt på totalformidling, fellesskapslæring, læring gjennom praksis og læring i en naturlig kontekst.
Det er først og fremst lokale forhold som avgjør innholdet.
37. http://www.kirken.no/?event=downloadFile&FileID=43323, lastet 30.10.08
38. http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=236, lastet 30.10.08
39. Kunnskap, opplevelse og tilhørighet. Evaluering av forsøksfasen i Den norske kirkes trosoplæringsreform. O. Hauglin, H. Lorentzen og
S.D. Mogstad, Fagbokforlaget 2008.
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4. Andre organisasjoner i FRIluftslivets FellesOrganisasjon
Norges KFUK‐KFUM‐speidere er medlemmer i FRIFO, sammen med 12 andre organisasjoner.

4.1 4H Norge
4H Norge satser stort på inkludering, både av funksjonshemmede og minoritetsspråklige, og
samarbeider med fylkenes landbrukskontorer og ulike bygde‐ og bondeorganisasjoner. 4H hadde i
2007 14.313 medlemmer under 26 år, fordelt på 618 lokallag (i gjennomsnitt 23 medlemmer pr. lag).
I 1980 var det 23.231 medlemmer.
I 4H satser de stort på ungt lederskap. I år valgte de tidenes yngste landsstyre, med fem
styremedlemmer under 25 år. Men styrelederen er en mann over 50 år, som får en årlig godtgjøring
for vervet på rundt 100.000,‐ 4H har nettopp innført en ny kategori medlemmer, arrangements‐
medlemskap.40
4H har vedtatt syv langsiktige mål:
1: 4H har aktive og engasjerte medlemmer
2: 4H er inkluderende og gir vennskap og trivsel
3: 4H er ledende innen lederutvikling og demokratiopplæring
4: 4H er ledende innen naturbruk og miljøengasjement
5: 4H er nytenkende, tidsaktuell og handlekraftig
6: 4H er internasjonalt engasjert
7: 4H er et helsefremmende fellesskap
Strategien for hvordan de skal nå disse målene, fremkommer ikke på nettsidene.

4.2 Den norske turistforening
DNT har de siste syv årene økt fra ca. 180.000 medlemmer til ca. 215.000. Av disse er 7.000 barn,
etter storsatsingen på Barnas Turlag, og DNT Ung har nå 23.000 medlemmer mellom 13 og 26 år.
Egne ungdomsleirer med utfordrende friluftsliv trekker mange deltakere. Unge medlemmer får et
eget medlemsblad.41
Ungdomssatsingen til Turistforeningen startet med at en valgte å ikke lenger fokusere på å bygge en
organisasjon, men heller kommunisere det gode tur‐ og aktivitetstilbudet, for å nå flest mulig
ungdommer med et aktivitetstilbud innen friluftsliv. Det gjelder så vel medlemmer som ikke‐
medlemmer. Tidligere ble ressursene og energien brukt til å organisere ungdomsgrupper, lære de
opp i organisasjonsstrukturer, sende ungdommer på organisasjonskurs og vise de hvordan de skulle
organisere den lille aktive gjengen på 10 stykker i en ungdomsgruppe. Nå pøser de på med et godt
aktivitetstilbud.42
Turistforeningen har også begynt å arbeide internasjonalt, bl.a. ved å hjelpe Turistforeningen i
Kirgisistan i gang. satsing. I neste fireårsperiode vil de satse spesielt på aldersgruppene ungdom og
60+.

40. www.4h.no lastet 17.11.2008
41. www.turistforeningen.no lastet 17.11.2008
42. http://www.friluftsrad.no/Docs/00000099.html lastet 18.11.2008
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4.3 Norges Jeger og Fiskerforbund
NJFF har 16.351 medlemmer under 26 år, i 2002 hadde de 6.595 medlemmer. Totalt har de 111.311
medlemmer fordelt på 389 lokallag. I handlingsprogrammet 2006‐2012 har de tre mål:43
A. Jakt og fiske
Jakt og fiske skal foregå sikkert og uten unødvendig lidelse for byttet. Høstingen skal være
kunnskapsbasert og bærekraftig. Utøvelsen skal foretas av jegere og fiskere med stor innsikt i sine
aktiviteter og innenfor gode etiske normer.
B. Samfunnet
NJFF skal være den ledende aktøren for å ivareta jakt‐ og fiskeinteressene på alle nivåer i det norske
samfunnet. Virksomheten skal skape motivasjon og aksept for utøvelsen blant allmennheten,
samtidig som viktige aktører og beslutningstagere i samfunnet skal gis kunnskap om jakt og fiske og
betydningen av dette.
C. Organisasjonen
NJFF skal være en sterk, målrettet og moderne interesseorganisasjon for landets jegere og fiskere.
Organisasjonen og dens virksomhet skal bygge på det store erfaringsgrunnlaget som er opparbeidet,
samtidig som den skal tilpasse seg samfunnsendringer og nye rammebetingelser.
De har satt seg som mål at organisasjonen skal ha kontinuerlig medlemsvekst. Dette skal de oppnå
ved, i tillegg til å øke medlemsantallet fra de befolkningsgrupper som tradisjonelt har den største
medlemstilslutningen, å arbeide aktivt for at barn og ungdom, kvinner og personer med
fremmedkulturell bakgrunn også rekrutteres til organisasjonen. Medlemsfordelene på alle nivåer i
organisasjonen skal videreutvikles slik at det blir stadig mer attraktivt å være medlem i NJFF.
Foreninger som ikke er med i forbundet, skal påvirkes til å melde seg inn. Organisasjonen skal utvikle
stadig bedre jakt‐, fiske‐ og øvrige tilbud til nytte og glede for barn og unge, slik at jakt og fiske m.m.
blir mer attraktivt også for disse deler av befolkningen. Innholdet i medlemskapet for barn og
ungdom skal utvikles til å bli mer alderstilpasset. Organisasjonen skal videreføre og videreutvikle
tilbudene til skoler og barnehager. Organisasjonen skal arbeide overfor myndighetene for å
synliggjøre barne‐, ungdoms‐ og skolesatsing, samt øve påvirkning i forhold til å sikre de økonomiske
vilkårene for denne virksomheten. NJFF skal legge til rette for at flere kvinner utøver jakt og fiske og
at kvinneandelen blant medlemmene og som tillitsvalgt i organisasjonen, øker. NJFF skal starte
virksomhet for å synliggjøre jakt og fiske for etniske minoriteter og motivere disse til utøvelse.
Organisasjonen skal informere om og tilrettelegge for at funksjonshemmede gis anledning til
deltagelse i tilpassede aktiviteter.

4.4 Norges Røde Kors
Røde Kors har 7.460 medlemmer under 26 år, av totalt 157.613. Ungdommens Røde Kors har i de
senere årene endret mye på sitt aktivitetstilbud. Tidligere drev de mye med friluftsliv, men er nå gått
over til å bli mer samfunnsaktive. Røde Kors Ungdom er engasjert i humanitære spørsmål som
berører ungdom. Filosofien er at ungdom snakker best med ungdom, derfor utføres aktivitetene av
unge mellom 13 og 30 år. RKU er også en del av et internasjonalt ungdomsnettverk og samarbeider
med Røde Kors‐foreninger over hele verden. RKU snakker med ungdom om å ta et aktivt valg i
forhold til egen seksuell helse og om hvordan de kan beskytte seg, har fokus på regler i krig,
fremmedfrykt og rasisme, katastrofer som rammer mennesker over hele verden, aktiviteter på
asylmottak og internasjonal ungdomsutveksling.44

43. www.njff.no lastet 17.11.2008
44. http://www.rodekors.no/Vart_arbeid/Rode_Kors_Ungdom/ lastet 18.1.2008

Endringen i aktivitet synliggjøres dersom vi ser på møteplanen for Ungdommens Røde Kors i Arna og
Åsane våren 2000. Her finner vi aktivitetene kart og
82kompass, vinterførstehjelp, generell førstehjelp,

sommerførstehjelp, knuter og stikk og leirforberedelser.45 I programmet for Røde Kors Ungdom sin
landsleir i 2008 finner vi aktivitetene regler i krig, hiv/aids fra et globalt perspektiv, flyktninger i
verden, mangfold og antirasisme, migrasjon og klimatoget går.46
RKU har vedtatt en strategiplan 2009‐2011, med visjoner for ungdom i hele Norge på områdene
regler i krig, migrasjon, seksuell helse og med visjoner for sin egen organisasjonsutvikling bl.a å styrke
de lokale gruppe og få flere medlemmer.47

5. Andre organisasjoner
5.1 Kristen Idrettskontakt
KRIK ble startet i 1981 av idrettsprest Kjell Markset, som fortsatt er generalsekretær og drivkraft i
organisasjonen. KRIK har gått fra 1.727 medlemmer under 26 år og 39 lokallag i 1991, til 9.602
medlemmer og 201 lokallag i 2007. Det er til nå startet følgende undergrupper: KRIK Villmark, KRIK
Skiteam, KRIK Fotballcup, Global‐KRIK, ParaKRIK (for funksjonshemmede), KRIK Aktiv, KRIKnytt, KRIK
Filmteam KRIK Luft og KRIK Surf.48 KRIK har seks hovedmål:
‐ Bevisstgjøre til kristent liv
‐ Vinne mennesker for Kristus
‐ Veilede omkring tro, etikk og idrett
‐ Skape idrettsglede
‐ Utfordre til å ta oppgaver og ansvar innen idrett og kirke
‐ Utvikle personkontakt og vennskap
KRIK er en medlemsorganisasjon og en kontaktbevegelse for idrettsutøvere, trenere, ledere og
sportsengasjerte, og arbeider tverrkirkelig. KRIK har som samarbeidspartnere Sagavoll
Folkehøgskole, Bildøy Bibelskole, Ansgarskolen, Nordfjord Folkehøgskule, Norges Idrettsforbund og
Strømmestiftelsen.
I 1993 startet KRIK opp arbeid i Øst‐Afrika sammen med Strømmestiftelsen. I 2003 ble
organisasjonen Christian Sports Contact etablert. Denne organisasjonen jobber nå i 22 områder i Øst‐
Afrika og har 17.500 medlemmer. 49
De har laget strategisk plan for Kristen Idrettskontakt mot 2012. Her definerer de noen mål: 400
lokallag, 20.000 medlemmer, utvikle lederkurstilbud og ta vare på aldersgrunne 26+, 40.000
deltakeraktivitetsdøgn på sentrale leirer i KRIK, opprette distriktsstyrer i alle regioner med ansatte
medarbeidere, utfordre venner til å samles i mindre fellesskap til
å dele troen, 3000 faste givere, etablere CHRISC i Vest‐Afrika og Sør‐Amerika og oppstart av KRIK‐
Sverige og KRIK‐Danmark.
Vårt Land skriver 14.06.08 om et femdagers fallskjermkurs i regi av KRIK Luft, med seks deltakere.
Kurset koster 10.000,‐ KRIK Luft startet i 2007 og har som formål å oppleve Guds skaperverk fra et
fugleperspektiv. De driver med fallskjerm, paragliding, hanggliding, seilfly, kiting og speedflying.51 En
uke etter skriver avisen om at KRIK har samlet 1.050 mennesker på det som trolig er tidenes største
konfirmantleir i Norge, KonfAction. Første året femdagersleiren arrangeres kommer det 730
konfirmanter (230 fra Haugesund), 200 ledere fra KRIKs nettverk og 120 ledere fra konfirmantenes
menigheter. Aktivitetene er fotball, basketball, dans, golf, amerikansk fotball, terrengsykling, vannski,
wakeboard, knebrett, ufobrett og wakeboard.52

45. http://home.c2i.net/w‐256028/urk/moeter.html lastet 18.112008
46. http://www.rodekorsungdom.no/upload/Landsleir%202008/REDIGERT%20program%2020%2005%2008%20(2).doc lastet 18.11.08
47. http://www.rodekorsungdom.no/Documents/Strategi%2011.pdf lastet 18.11.08
48. http://www.krik.no lastet 18.11.2008
49. http://www.chrisc.no lastet 18.11.2008
50. http://www.krik.no/artikkelfiler/656/Strategiplan%202008‐2012.pdf lastet 18.11.2008
51. Vårt Land 14.06.08, side 34.
52. Vårt Land 21.06.08, side 12
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5.2 ACTA – barn og unge i Normisjon
ACTA ble stiftet i 2001, da Santalmisjonen og Indremisjonsselskapet fusjonerte. Da hadde de 11.519
medlemmer, mens de i 2007 hadde 18.598 betalende medlemmer under 26 år og 529 lokallag.53
ACTA har som visjon: ’Vi vil se grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer
Jesus Kristus.’ Den skrevne strategien deres har en nasjonal og en internasjonal del, og dreier seg i
korte trekk om å bygge organisasjonen.
En av de største suksessene deres har vært satsingen på 10‐15‐åringer, og da særlig Oslo Soul
Children som ble startet i 2001, og nå regnes som et av Norges beste barnekor. Ved å bruke mye
ressurser på profesjonell korledelse, låtskriving, hjelpemateriell og promotering, har det til nå blitt 50
Soul Children kor rundt i landet som prøver å kopiere Oslo Soul Children, og som synger de samme
sangene. Oslo Soul Children turnerer mye sammen med kjente artister, og opptrer bl.a. på fjernsyn. I
sommer samlet de alle Soul Children korene i Norge til festival med konsert på Operataket i Oslo.
Soul Children er et samarbeid med Frikirkens barn og unge.54

5.3 Norsk Søndagsskoleforbund
Søndagsskoleforbundet hadde i 1991 totalt 69.681 medlemmer, og i 2007 38.890 medlemmer i følge
Fordelingsutvalget.2 Tellende medlemmer under 26 år har ligget nokså stabilt rundt 25.000 i mange
år. Likevel hevder Søndagsskoleforbundet at de har en formidabel vekst i antall søndagsskoler og
antall deltakere på søndagsskolen. Det er fordi de nå har begynt å regne med alle som kommer
innom søndagsskolen én gang i løpet av et år. ’De siste 3‐4 åra er det startet 242 nye søndagsskoler,
mens antallet barn har økt fra 32.000 til over 40.000 medlemmer i samme perioden. Forklaringen er
stort engasjement blant våre 6.500 ledere, sier generalsekretær Ekroll til Romsdals Budstikke.’ I følge
nettsidene har de 1440 søndagsskoler, mens de kun har oppgitt 600 av dem til Fordelingsutvalget.
De har satset mange millioner kroner på utarbeidelsen av undervisningsmateriellet Sprell Levende,
for hele mennesket, som sendes ut til grupper som abonnerer fire ganger i året. Man trenger ikke å
være innmeldt i søndagsskoleforbundet for å abonnere, men det koster nesten 5000,‐ i året. BARNAS
(tidl. søndagsskolebladet) må man også betale spesielt for å få. De har ingen strategi for oppstart av
nye søndagsskoler, verving av ledere eller kursing av dem, men tilbyr slike ting når de får
henvendelser om det. De tilbyr kurs for hjelpeledere i alderen 10‐14 år. Søndagsskolen har et nært
samarbeid med ACTA, og sender ut en del informasjon fra ACTA til sine søndagsskoler.
Søndagsskolen har definert sin målgruppe som 3‐9 år, og ber de som har eldre medlemmer om å
bruke materiell fra ACTA.55
Søndagsskolen har inngått sponsoravtale med fotballaget Kurér. 3. divisjonslaget får 10.000,‐ i året
for å spille med Søndagsskolens logo på drakten.56

5.4 STORM
Stiftelsen til utbredelse av STORetveitModellen har sin bakgrunn i Ungdomsklubben i Storetveit
menighet. Stiftelsen STORM ble etablert i februar 2005, i forlengelsen av at ungdomsarbeidet ble
tildelt IKOs dåpsopplæringspris 2001. Formålet med stiftelsen er å spre kunnskap om, og støtte
menigheter i arbeidet med å starte opp ungdomsarbeid som bygger på sentrale prinsipper fra
Ungdomsklubben i Storetveit menighet. I 2006 ble STORM tildelt trosopplæringsmidler til nettopp
dette arbeidet. Klubben satser spesielt på å skape et trygt og utfordrende miljø der den enkelte kan
få et personlig møte med den kristne tro. Bærebjelken i klubben er de små ”gruppene”, som består
av ca åtte medlemmer (konfirmanter og fjorårskonfirmanter) og to ledere (videregående‐elever).
Ansvaret for fellesskapet er et av de mest sentrale tema. Tre viktige byggesteiner i arbeidet er: Få
noe fra Gud, Lære noe nytt og Ha det gøy.
53. http://www.acta.as lastet 18.11.2008
54. http://www.soulchildren.no/ lastet 18.11.2008
55.http://www.søndagsskolen.no lastet 18.11.2008
56. Vårt Land fredag 30. mai 2008
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Klubben ble startet på 50‐tallet av Dag Møller, med KFUM‐speiderbakgrunn fra Oslo. Noe av grunnen
til at arbeidet ikke ble knyttet til speiderarbeidet, var at han ønsket at gutter og jenter skulle være
sammen. Turer til Turistforeningens hytter er en viktig del av arbeidet, men de disponerer også en
egen hytte på Finse. Brekurs er en obligatorisk del av lederopplæringen.58

5.5 Andre kristne organisasjoner
•

•

•

•
•
•

Norges kristelige student‐ og skoleungdomslag har valgt et av de yngste styrer noensinne,
med overvekt av studenter. Laget samarbeider med Hurdal verk folkehøgskole, Normisjon og
NMSU om Kristenrussen. Laget har i dag ca. 4.200 medlemmer.59 I høst hadde Laget 23
nyansatte på innføringskurs. Driften baseres i stor grad på gaver.
Ny generasjon ble startet i 1996, med 275 medlemmer, som et karismatisk alternativ på
ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter. På få år vokste de til 3.000
medlemmer, men har nå gått noe tilbake, og har 150 lokallag. Deres strategi er bønn og
evangelisering.60 Arbeidet har nå spredd seg til 20 land. De har startet Ny generasjon
Søndagsskole, og Jesusrussen som evangeliserer til sine medruss.
Korsvei startet i Norge i 1984, og er nå organisert som en selvstendig tverrkirkelig
stiftelse. Samlingene til Korsvei samler mellom 150 og 2000 deltakere fra Norge, Sverige og
Danmark. Unge Korsvei er et fellesskap av unge mennesker i alderen mellom 17 og 30 år i
Korsveibevegelsen. Unge Korsvei er et selvstendig fellesskap uavhengig av TenKorsvei, men
ønsker samtidig å være en bidragsyter ved arrangementer i Korsveis regi. Unge Korsvei vil
gjøre Korsveis veivisere (søke Jesus Kristus, bygge fellesskap, leve enklere, fremme
rettferdighet) relevante for unge mennesker. Unge Korsvei vil bygge og bevare et kristent
nettverk for unge mennesker på og mellom Korsveis møtepunkter. Unge Korsvei vil
arrangere egne møtepunkter som, i tråd med Korsveis veivisere, legger til rette for
engasjement, gir rom for ettertanke og åpner for livsutfoldelse. Korsvei er en stor
dugnadsbevegelse, det meste av kostnadene til å drive Korsvei dekkes av overskudd fra
festivalene. For å dekke inn noe av Korsveiprestens lønn, er det opprettet en egen
givertjeneste. Festivalene er organisert som teltleirer hvor man lager sin egen mat.61
Festivalene samler en del tidligere og nåværende KFUK‐KFUM‐speidere.
Kirkens Bymisjon er organisert som selvstendige stiftelser rundt om i Norge, og driver mye
sosialt arbeid i samarbeid med kommunene. Bymisjonen fikk nylig Norges største enkeltgave
fra en person, på ti millioner kroner.62
I løpet av en juli‐uke på ungdommens landsmøte til Norsk Luthersk Misjonssamband ble det
vervet nye faste givere under 26 år for totalt 1.261.000 årlig.63
Kristelig kringkastingslag skiftet i 2003 navn til Familie og Medier, og opprettet samtidig
organisasjonen BarneVakten, som hele tiden har vært ledende i Norden på kunnskap om
barns TV‐, video‐, dataspill ‐ og internettbruk. 64

58. www.klubbis.no/storm, lastet 31.10.08.
59. www.nkss.no lastet 19.11.2008
60. www.nygenerasjon.no lastet 19.11.2008
61. www.korsvei.no lastet 19.11.2008
62. Vårt land lørdag 23. august 2008, side 14
63. Vårt land
64. www.fom.no lastet 19.11.2008, www.barnevakten.no lastet 19.11.2008
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5.6 Changemaker – Kirkens Nødhjelp
Changemaker med slagordet ’klart vi kan forandre verden’ ble startet som Kirkens Nødhjelps
ungdomsarbeid i 1992 og har i dag 19 lokallag og 891 betalende medlemmer under 26 år.
Changemaker jobber med områdene klima, hiv‐aids, u‐landsgjeld, handel og fred. De er meget
dyktige til å gjennomføre politiske kampanjer som får gjennomslag og som blir synlige i media. Det
er alkohol‐ og rusgiftforbud på alle arrangementer i Changemaker‐regi. Changemakers leder er
typisk en student i 20‐årene som frikjøpes. Flere tidligere ledere har bakgrunn som KFUK‐KFUM‐
speidere. Ettåringsprogrammet deres Communication for change er et samarbeid med KFUK‐KFUM.
Strategidokumentet 2010 understreker at strukturelle årsaker til urett skal vere styrande for
Changemakers politiske arbeid. Changemaker skal vidare sjå på som si hovudoppgåve å presentere
konkrete, kreative og truverdige handlingsalternativ som gjer norsk ungdom høve til å vere med på å
endre verda til det betre, gjennom å bryte ned urettferdige og undertrykkande strukturar som
hindrar utvikling for verdas fattige. De har følgende strategiske satsingsområder: politikk,
organisasjon, kommunikasjon og Kirkens Nødhjelp.65

5.7 PRESS – Redd Barna
PRESS – Redd Barna Ungdom ble startet i 1994, og ble en selvstendig organisasjon med 313
medlemmer i 1999, og har nå ca. 1000 medlemmer fordelt på 20 lokallag. Organisasjonen ledes av
Kirsten Kvalø på 21 år. I strategien frem mot 2011 står det: ’ PRESS er en landsdekkende
rettighetsbasert, religiøst og partipolitisk uavhengig ungdomsorganisasjon. PRESS setter fokus på
barn og unge sine rettigheter slik de er nedfelt i FNs konvensjon om barnets rettigheter, årsaker til at
barn og unge lider urett, og tiltak som forbedrer barn og unge sin situasjon. PRESS skal jobbe for en
verden hvor hver enkelt stat, i samarbeid med det internasjonale samfunnet, sørger for at barn og
unge blir tatt på alvor, og hvor deres rettigheter blir innfridd. Denne overordnede målsetningen skal
synliggjøres gjennom tre delmål: Barn og unges deltakelse, økt forståelse for, og aktiv nedkjempelse
av, årsaken til fattigdom og økonomisk utnyttelse, utsatte grupper av barn skal prioriteres. PRESS skal
være en kompromissløs forkjemper for barns rettigheter. PRESS kjemper for hvilken som helst sak
hvor barns rettigheter er involvert, og skal kjennetegnes av stor integritet og selvstendighet. PRESS
skal være blant de fremste ungdomsorganisasjonene i verden i arbeidet for å innfri barns rettigheter.
PRESS skal øke sin påvirkningskraft, og fylle sitt fulle potensial som ungdomsorganisasjon i Norge.’66

5.8 Miljøagentene – barnas miljøvernorganisasjon
Blekkulfs miljødetektiver hadde i 1996 nesten 4.000 medlemmer. I 2005 var de under 2.000
medlemmer, og det ble satt i gang en snuoperasjon. Det ble ansatt en ny daglig leder, og
barneorganisasjonen til Norges Naturvernforbund skiftet navn til Miljøagentene, som i 2007 stod
registrert med 1.607 medlemmer. Dette er deres visjon: Miljøagentene er en frivillig
barneorganisasjon som er partipolitisk og religiøst uavhengig. Vi arbeider for et samfunn der
mennesket vet hva naturen tåler og handler etter det. Vi ønsker et renere miljø og en tryggere
framtid for jorden og menneskene som bor på den. 67 Miljøagentene har fått mye oppmerksomhet i
media i den senere tid, bl.a. da de fikk møte Kongen. I september 2008 vant de den årlige
reklamekampanjen verdt 10 millioner kroner fra reklamebransjen til en ideell sak – Reklame for
Alvor. Kampanjen (”jeg er ikke sint, bare veldig, veldig skuffet”) henvender seg til foreldre med barn i
alderen fire til tolv år.68

65. http://www.changemaker.no lastet 19.11.2008
66. www.press.no lastet 19.11.2008
67. www.miljoagentene.no lastet 19.11.2008
68. Vårt land 24. september 2008

5.9 Heimevernets ungdomsgrupper
Rundt 700 ungdommer er i dag involvert i Heimevernsungdommen. Hver uke møtes ungdommer
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interessert i friluftsliv til forskjellige aktiviteter i skog og mark. HVU er et gratis fritidstilbud for
ungdommer mellom 16‐21 år. HVU driver aktivitet av både sportslig og friluftsmessig art. Militære
disipliner er med i den grad de er nødvendige for å kunne delta i militær feltsport, kunne korrekt
militær opptreden og for å kunne drive friluftsmessige aktiviteter med militært utstyr.
Heimevernsungdommen blir ikke trent for strid og er ikke en del av mobiliseringsforsvaret.
Aktiviteter som blir vektlagt er blant annet kart og kompass, sanitet, samband, etablering av
forskjellige typer leirer/baser, overleve på og i naturen, sosial og personlig mestring og ikke minst
kameratskap.69

6. Norges Idrettsforbund
Norges Idrettsforbund har følgende fire hovedsatsingsområder frem til 2011:
•

Å sikre en langsiktig og forutsigbare økonomi på alle nivåer i norsk idrett.

•

Økt satsing på kompetanseutvikling.

•

Å gjøre organisasjonen mer effektiv – skape mer aktivitet for hver krone.

•

Gjøre organisasjonen til en mer synlig og tydelig samfunnsaktør.

I dokumentet Tilstandsrapport 2003 finner vi denne tabellen:

Hvilke organiseringsformer aktive over 15 år velger når de trener, 1989–2001. Prosent
Organiseringsform

1989

1993

1996

1999

2001

På egen hånd

49

51

49

57

58

Sammen med venner/naboer/arbeidskamerater

25

30

28

33

33

Sammen med familie

25

30

27

28

31

I idrettslag

15

14

13

13

13

I privat treningsstudio, squashhall eller liknende

9

10

11

17

18

Private kurs/partier/klasser

7

7

7

6

8

I bedriftsidrettslag

6

5

5

6

6

Her ser vi at den organiserte idretten mister oppslutning, mens det uorganiserte vinner frem.
Den totale andelen personer i alderen 8–24 år som trener og konkurrerer i idrettslag, er redusert de
siste ti årene. De fleste i aldersgruppen 8–24 år som trener og/eller konkurrerer i idrettslag, trener 2–
4 ganger i uken og konkurrerer omtrent én gang i uken. Det har vært en økning i andelen barn som
begynner å trene i idrettslag før fylte 8 år.

69. www.hvunorge.no lastet 18.11.2008

7. Trender i frivilligheten
Minst to tredeler av barn og unge i Norge bruker deler av fritiden sin på en organisert aktivitet. Det
koster mer å delta sosialt for barn i dag. De som ikke har råd, blir lett ekskludert. Speiding tilhører de
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billigste fritidsaktivitetene. 70
De store tradisjonelle barne‐ og ungdomsorganisasjonene i Norge har mistet medlemmer omtrent
helt siden 1980. Med få unntak har de kristne barne‐ og ungdomsorganisasjonene fulgt samme
tendens side den gang. Det er en fremvekst av lokale grupper og foreninger uten tilknytning til noen
landsomfattende organisasjon. Barns hverdag er blitt profesjonalisert, og offentlige instanser har fått
stadig større innflytelse på oppveksten. Kommunale kulturskoler tar for eksempel over en stadig
større del av musikklivet. Profesjonaliseringen fører med seg en fagliggjøring. Lederne må ha
utdannelse i det de holder på med. Kommersielle aktører har også kommet inn på fritidsmarkedet.
Medlemsmassen i organisasjonslivet skiftes ut i et stadig raskere tempo. 71
Offentlige overføringer til frivilligheten styres mot lavterskelaktiviteter og inkluderende aktiviteter,
fra grunnstøtte til prosjektstøtte. Dreining mot at vi ikke får bruke offentlige tilskudd slik vi selv vil,
det offentlige ønsker å styre frivilligheten. Livssynsorganisasjoner får det vanskeligere. Innføring av
nytt frivillighetsregister gir mye større mulighet til å kontrollere frivilligheten.
Sosiosponsing innebærer at man for eksempel kan få pengestøtte fra kommunen for å gjøre praktisk
dugnadsarbeid. Bedrifter forventes å ha ulik profil, miljø er et populært tema å profilere seg på.
Bedrifter ønsker at de ansatte skal jobbe frivillig utenom jobb. Bedriftene bør ha et engasjement i
forhold til vanskeligstilte arbeidstakere. Det er mest populært å sponse avgrensede prosjekter.

8. Trender i det norske samfunnet
Ungdommer lar seg engasjere av enkeltting, og tenker veldig svart/hvitt. Ungdommer har svakere
politisk engasjement, engasjerer seg kun i enkeltsaker der og da. Sosialt fellesskap er veldig viktig for
ungdom, og relasjoner dyrkes på stadig nye måter. Vennskap over internett er like viktig som
skolekamerater. Ungdom sier at de er lykkelige – for ingen vil jo bli stemplet som ulykkelig! Samtidig
er det mange som sliter med stress, ensomhet og misnøye over egen kropp og den de er.72
31 % mellom 19 og 24 år tar høyere utdanning. Ensomhet er et stort problem det første studieåret.
Studenter er lite politisk aktive, og er i en sårbar økonomisk situasjon. Etter 2003 har studenter brukt
mer tid til studier og mer tid til jobb. Høyt alkoholforbruk blant studenter gir et større ønske også om
alkoholfrie soner. 30 % av ungdomskullene fullfører ikke videregående utdanning. Det er en økende
andel unge uføretrygdede, og økende ensomhet blant unge. Barn og unge er mindre fysisk aktive enn
før og spiser mindre sunt enn før.
Bosettingsmønsteret i Norge er i en dramatisk endring. Statistisk Sentralbyrå forventer en stor grad
av sentralisering i årene som kommer, folk bosetter seg mindre enn 1 ½ times kjøring fra de store
byene. De indre østlandsområdene og Nord‐Norge fraflyttes, mens kyst‐Norge holder mer på
bosettingen. Folk flytter fra de litt mindre stedene til de større stedene.
Samfunnet gjennomgår en omfattende sekularisering. Dette gjør ikke at religion blir mindre viktig,
men Den norske kirke mister makt over religionen. Det er mye nysgjerrighet rundt religion, religionen
individualiseres og religionsblanding er utbredt.73
Avisoverskrifter fra Vårt Land:
’Historisk felles satsing av Misjonsalliansen og Metodistkirken.’
’Norske foreldre bruker mest tid sammen med barna i hele Europa.’
’Flere unge jobber frivillig.’
’Vil behandle frivillige som ansatte.’
70. Dagsavisen 15. juli 2008
71. O.Hauglin: Kunnskap, opplevelse og tilhørighet, Fagbokforlaget 2008, s. 38-39.
72. M. Holmqvist: Jeg tror jeg er lykkelig… Kloster forlag 2007
73. O.Hauglin: Kunnskap, opplevelse og tilhørighet, Fagbokforlaget 2008, s. 39-40
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9. PLLAB sin trendanalyse fra 2005
Vi ønsker å være en motkultur til disse trendene:
Trend (forventninger og behov)

Dagens virkemidler

Hva vi må forbedre eller endre på

Utrygghet og usikkerhet

•

•

Materialistisk verdisyn

•
•
•

Shopping er viktigste fritidssyssel

•
•

Skape trygghet gjennom gode
rollemodeller, forutsigbarhet, plan i
arbeidet og tradisjoner
Fokus på opplevelser
Enkelt friluftsliv
Aktiviteter som ikke krever dyrt
utstyr
Lite fokus på merkeklær og utstyr
Gjenvinning, reparering av klær
framfor ”bruk-og-kast”
Bygge fellesskap, løse oppgaver
sammen
Frivillige ledere
Speideren skal være en frisone mhp
seksualisering av barne- og
ungdomskultur.
Man må få lov til å være barn
Skape trygghet og bruke lek som
aktivitet

•

”Friområder” for guttene

•

Egosentrisk verdisyn
Seksualisering fra reklame og media.
Barn blir tidligere ungdom,
ungdomstiden forlenges, tap av
barndom.

Guttene henger etter i utviklingen

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
Stillesittende aktiviteter
Manglende frilek ute, stor grad av
voksenstyrt uteaktivitet (eks. SFO)
Vanskelig for personer med
funksjonsnedsettelse å bli med

•
•

Legge til rette for mer ”fritid” på
turer og leirer

•
•
•

Stor kompetanse på AD/HD
Fokus på matintoleranse
Noen få grupper med kompetanse

•

Gi riktig perspektiv: de aller fleste
har en form for funksjonsnedsettelse
(for eksempel pollenallergi)
Temaet være en naturlig del av
lederkurs
Spre kunnskap for å motvirke myter
og fordommer
Programmet må legge til rette for
inkludering, ikke særbehandling
Større fokus på å kose seg med
maten og det sosiale rundt måltidet,
enn hva maten inneholder

•
•
•

Behov for forandring – mindre vilje til •
forpliktelse over tid

•

Voksne rollemodeller med et
avslappet forhold til kroppen sin
”slow-food”
Billig i forhold til andre
fritidsaktiviteter

•

Liten grad av forandring i
programmet

•

•

•
Øyeblikkets ”tyranni” – ”tidsklemma”

Guttene kan lære av jentene
gjennom samhandling
Tema på kurs for både mannlige og
kvinnelige ledere
Større fokus på at all speiding skal
foregå ute!

Fysisk trening
Allsidighet
Fri lek
Patruljemodellen
Medbestemmelse

•

Fortsatt fins det barn og unge som
lever i familier som karakteriseres
som fattige

Skal shopping være ”tillatt” aktivitet
på tur?
Mer fokus på hva vi bruker pengene
våre til, alternativer til shopping
Fokusere på verdien av å gjøre noe
frivillig
Ikke individuelle merkekrav
Ny arbeidsgren for 10-11-åringer
som er mindre ”barnslig”.

•
•
•
•
•

•

Ekstremt fokus på ”sunnhet” og
utseende

Samlivsbrudd: Barn har behov for å
snakke om samlivsbrudd

•
•

Krever lite innsats av foreldre
Lederne forventer beskjed når
speidere ikke kommer, og om de har
”gyldig grunn”

•
•
•
•
•
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Større forskjeller mellom
arbeidsgrenene
Større grad av valgfrihet og mulighet
for ”spesialisering”
Forpliktelser over et kortere tidsrom
Gi speiderne ansvar som de må følge
opp, ansvarsfordeling i patruljen
Det går ut over de andre om du ikke
stiller opp
Ikke nødvendig med møte hver uke
Mindre ambisiøst program enn
tidligere

Vi ønsker å følge disse trendene:
Trend (forventninger og behov)

Dagens virkemidler

Globalisering

•
•
•

Miljø- og politisk engasjement

Kildesortering av avfall

JOTA/JOTI
Invitere utlendinger på våre leire
Innsamlingsaksjoner

Stort potensiale på mange personlige
utviklingsområder. Programmet må ha et
internasjonalt preg, fokus på mulighetene
utenlands og mulighetene til å invitere
utlandet til oss.
Legge til rette for dette engasjementet i
et kortsiktig perspektiv, ad-hoc saker.
Fokus på enkeltsaker, et område, en
politisk sak.
Lære barn og unge konstruktiv bruk.

Nye kommunikasjonsmidler (pc,
internett, mobiltlf)
Ønsker medbestemmelse

Barn og ungdom må delta aktivt i
utformingen av aktiviteter

Barn og unge ønsker å ha det gøy

•
•
•
•
•
•
•

Samfunnet har større fokus på
ferdigheter og kunnskaper, bl.a. i
skolen

Hva vi må forbedre eller endre på

•

•
•
•
•
•
Hvilket nettverk du har, sier hvem du •
er

Legge vekt på opplevelser med alle
sanser
Trivsel
God mat
Sosialt
Dagsturen er en god mulighet for
disse elementene. Dagsturen må få
sin renessanse.
Bruke overaskelsesmomentet.

•

•
•
Beskrive mål, vise sammenhenger
mellom kunnskap og aktivitet, vise
det i praksis, ikke med ord eller på
•
papir
Vi skal ikke lære for å lære (som i
skolen), men for nytte
Kunnskaper og ferdigheter er viktig
for å kunne drive et sikkert og aktivt
friluftsliv
Kunnskaper er forkunnskaper til
aktiviteter, progresjon
Voksne har faktisk noe å lære,
voksne som tydelige rollemodeller
Også skape rom for sosiale
innendørsaktiviteter i enkelte
aldersgrupper (typisk jenter 13-15år)
•
•

Viktig at en bedrift har sosial
samvittighet

•

Gjennomføring av
trosopplæringsreformen

•
•

Crazy aktiviteter (for eksempel
trehjul-sykkeltur).

•
Andakter som bygger på
forkunnskaper en tidligere fikk i
skolen
Guides & Scouts Own
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•
•

Bevege oss bort fra teori,
instruksjon, kunnskap og
innendørsaktiviteter
Viktig å undersøke ny læringsplan
slik at programmet ikke tilbyr
skoleopplegg, men ligger foran.

Programaktiviteter som skaper
tilknytning til speidere andre steder
Fokusere på at bekjentskaper du gjør
i speideren kan brukes i andre
sammenhenger
Oppfordre til samarbeid med
bedrifter om lokale og internasjonale
prosjekter
Fokusere på ”elementære” ting,
bibelhistorier
Fokusere på ”learning by doing” i
trosopplæringen

10.

Megatrends

Megatrends er verdensvide vedvarende trender. Globaliseringen er i seg selv en slik trend. De to
viktigste forhold i dag som vil påvirke fremtiden er antakelig det som populært kalles finanskrisen og
klimakrisen. Den økonomiske tilbakegangen verden over, og en økende bevissthet om miljø, forbruk
og rettferd kan være med på å gjøre speidingens verdigrunnlag mer aktuelt i årene som kommer.
Både økonomiske og miljømessige hensyn kan gjøre det mindre aktuelt med lange flyreiser for å dra
på ferie, og da kan friluftslivet i Norge bli mer aktuelt.
Andre mega‐trender:74
• Konsument‐kulturen: ’du er hva du kjøper.’ Befolkningen har en stor bevissthet om hva som
er in i tiden og ikke, og motene skifter stadig oftere. Fjernsyn og internett har en stor
påvirkningskraft, og veldig mange ungdommer har som sitt aller høyeste ønske her i verden å
bli berømt.
• Individualisering: alle ønsker å være unike, og skape seg selv. Hva foreldre er opptatt av og
hva slags bakgrunn de har, er mindre viktig, mens vennenes meninger blir stadig mer viktig.
• Valg: vi blir overøst av enormt mange valg vi må ta hver eneste dag. Vi ønsker å ha alle
valgmuligheter åpne hele tiden, samtidig som det blir stadig vanskeligere å ta et valg.
Valgene kan føre til handlingslammelse, eller at en ombestemmer seg hele tiden. Det er
vanskelig å ta et valg som binder en for en lengre tidsperiode.
• Familien: blir stadig viktigere. Foreldre tilbringer stadig mer tid og penger på sine barn.
Foreldre velger oftere å være hjemme med barna fremfor å satse på karriere, og tiden
sammen skal fylles av meningsfylt samhandling.
• Utvisking av kjønnsforskjeller: Forskjellene mellom finnes fortsatt, men det blir stadig
vanskeligere å definere hva forskjellen består i, og kjønnskategoriene utvides stadig.
• Ungdomstiden forlenges: Mange venter nå til de nærmer seg 40 år med å etablere seg. Man
skifter ofte jobb. Mange blir boende hos sine foreldre lenger.
• Intelligens teller: Det å være smart og ha god utdanning blir stadig viktigere. Dette skyldes
bl.a. asiatisk påvirkning.
• Pensjonisttilværelsen endres: pensjonistene er friskere enn før, har mer penger enn før, og er
travlere enn før. De kan gjerne passe barnebarn eller hjelpe til på deres fritidsaktiviteter,
men da må avtaler gjøres mange uker i forveien. De kan gjerne arbeide frivillig, men da vil de
ha en avgrenset avtale, og kun gjøre akkurat det de er mest motivert for der og da.
• Arbeidslivet tilpasses også til seniorene, og gir større muligheter for mer fritid samtidig som
man jobber.
Generasjon X består av mennesker født ca. mellom 1965 og 1980. Millenniumsgenerasjonen, eller
generasjon Y, er født omtrent mellom 1980 og 1995, mens post‐millenniumsgenerasjonen er født
mellom 1995 og nå. Hvordan er disse generasjonene som foreldre?
Generasjon X er nøkkelbarna som kom hjem til tomt hus, og som hadde skilte foreldre og moderne
familieforhold. Dette har gjort at de stoler mer på seg selv, og at de ønsker å bruke tid sammen med
familien. De aller fleste i generasjon X har minst ett barn som fortsatt bor hjemme. Dette er også en
høyt utdannet generasjon. I USA deltar 40% av denne generasjonen jevnlig i frivillig arbeid.
Millenniumsgenerasjonen vil ha enda høyere utdanning enn generasjonen før dem. De ønsker helst
at barna skal drive med fotball, basketball, svømming og liknende idretter. Foreldrene bestemmer
barnas fritidsaktiviteter sammen med barna.
Disse to generasjonene med foreldre ønsker at barna skal lære verdier som ærlighet, lojalitet,
lederskap og samarbeid. De ønsker at de skal lære seg å sette egne mål, og å oppnå disse målene.
Mange ønsker å betale for en fritidsaktivitet i en engangssum hvert år, slik at alle utgifter til utstyr,
turer og leirer er inkludert. De aller fleste er positivt innstilt til å være med som frivillig leder i
fritidsaktiviteter, mellom en til seks timer hver uke. Dette gjelder millenniumsgenerasjonen i enda
høyere grad enn generasjon X. 75
74. http://hiebing.com/elements/content/white_papers/hiebing_white_paper_1.pdf lastet 19.11.2008
75. Boy Scouts of America: Strategic Plan Research, 2006-2010. ss. 12-22.
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Sak 8

Budsjett 2010 og 2011

Vedlegg:
Forslag til budsjett for 2010 og 2011, fordelt på kontogruppenivå.
Innledning
Landsstyret fremmer med dette et forslag til budsjett for forbundets drift, 2010 og 2011.
Når det gjelder Nordtangen speidersenter, er målet at driften går i balanse fra og med
2010.
76 Medlemsvekst regionalt
I langtidsbudsjett tatt til orientering på landsting i 2007, var den regionale
medlemsvekstsatsingen ute av budsjettet fra og med 2011. For 2010 var budsjettposten
her kr 520 000,- I landsstyrets forslag for til budsjett for perioden 2010 – 2011, er
satsningen budsjettert til kr 300 000,- både i 2010 og 2011.
Det jobbes strategisk med nye inntektskilder, men det budsjetteres ikke med nye
inntekter.
Landsstyret ønsker å endre prinsippet for inntektsføring av landsleiroverskudd.
Landsstyret har fattet vedtak om at landsleir 2010 skal ha et overskudd på 20 % av
inntektene eksklusiv inntekter fra innsamling, gaver og offentlig støtte. Med i
overskuddskravet regnes 5 % generell sikkerhetsmargin. På denne bakgrunn budsjetteres
det med et landsleiroverskudd på kr 2 000 000,- i 2010, som fordeles ut over de neste fire
årene. Det vil si en overføring fra landsleir på kr 500 000,- i 2011, 2012, 2013 og 2014.
Landsstyret ser alvoret i den økonomiske situasjonen i forbundet, og vil kutte i
lønnskostnader i 2010.
Driftsinntekter
31/41

Forbundskontingenten er beregnet ut fra ordinær kontingent, indeksregulert til
kr 360,-. Vedtak om indeksregulering ble gjort på landsting i 2005. På landsting i
2007 ble basisbeløpet satt til kr 345,- I forslaget er det budsjettert med 12 000
ordinære medlemmer, og det er regnet med at 150 familier betaler
familiespeiderkontingent. Det betales ut 10 kr pr medlem som solidaritetstier til
KFUK-KFUM-Global, dette utgiftsføres på gruppe 41.

33/43 Offentlig støtte inntektsføres på gruppe 33, og inkluderer midler som skal
viderefordeles: Frifond-midler til gruppene og mva-kompensasjon til kretsene
(43). Ved landsting i 2007 ble det nevnt en usikkerhet rundt mvakompensasjonens fremtid. Det har ikke skjedd endringer i ordningen siden da,
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men en kan heller ikke forvente at dette blir en permanent ordning. Nå har
usikkerheten i større grad flyttet seg over til driftstøtten til sentralleddet. Dette
fordi staten nå bruker flere kriterier i tildelingen enn rene medlemstall og antall
lokallag. Fra 2009 er sentrale kurs igjen blitt et kriterium. Fra 2010 kommer blant
annet antall styremedlemmer under 26 år til å bli et kriterium. Medlemstall,
lokallag og kursdager vil utgjøre grunnpoengene for fordeling, og nevnte
ungdomsstyring vil utgjøre en bonus på 20% av grunnpoengene. Hvor mye dette
kommer til å utgjøre i kroner er foreløpig usikkert, da alle organisasjoner
”konkurrerer” om samme pott. Driftsstøtten budsjetteres til 2 500 000,Tildelingskriterier for prosjektstøtte varierer ofte fra år til år. I tillegg genererer
prosjektstøtte igjen kostnader. Derfor holdes denne inntekten utenfor budsjettet.
Målet er at prosjektstøtte skal bli brukt til den aktivitet som faktisk gjennomføres
gruppe 72 og 73 i regnskapet. Sammenfaller dette, vil årlig resultat kunne
forbedres med om lag kr 150 000,-.
35/45 Inntektsbringende tiltak og gaver er blant annet salg av Speiderkalenderen. I 2008
ble det solgt 17 000 kalendere, noe som betyr 1,4 kalender i snitt per speider.
Landsstyret ønsker å øke fokuset på kalenderen slik at flere grupper deltar i
kalenderaksjonen, men det budsjetteres ikke med økte inntekter.
37

Overføring fra Speiderbutikken er for annonser i medlemsbladene, samt
provisjon og royalty fra salget i Speiderbutikken. I 2010 er budsjettert beløp
høyere pga butikkens deltakelse på landsleir.

Utgifter
47
Arbeid for aksjonene. Landsstyret ønsker å synliggjøre personalkostnaden
aksjonene utgjør for organisasjonen. Kr 50 000,- er derfor overført fra gruppe 50
lønnskostnader til gruppe 47.
5
Personalkostnader
50/54 Lønnskostnader og godtgjøringer for 10 ansatte i sentral stab, fordelt på 9,2
årsverk. Fra 2010 er dette redusert til 8,2 årsverk.
53

Forsikringer ansatte er lovpålagte og tariffavtalte forsikringer.

54

Andre personalkostnader dekker rekruttering av nye medarbeidere, opplæring og
personalmøte.

6
60

Organisasjonskostnader
Kontingenter til WAGGGS, WOSM, YMCA, YWCA, IKO, Frivillighet Norge,
FRIFO, Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner og
Speidermuseet.
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67

Organisasjonsarrangement er forbundets andel av kostnader til kretsforum og
kretsutviklingsprosjekter.

70/71 Kostnader til lokaler og drift av forbundskontoret.
72/73 Program og ledertreningskostnader.
74

Informasjon og markedsføring er bl.a. kostnader for vedlikehold og utvikling av
nettsider, produksjon og utsendelse av gruppepost og forbundets trykksaker.

75

Medlemsvekst sentralt: Midler som den fast ansatte medlemsvekstkonsulenten
har til rådighet for å øke antall medlemmer.

76

Medlemsvekst regionalt: Landsstyret ønsker fortsatt satsning på medlemsvekst,
og det arbeides med hvilken form dette arbeidet skal ha. Budsjett på kr 300 000,gir rammen for dette arbeidet.

77

Internasjonalt er kostnader for deltakelse på verdensmøter og internasjonale
prosjekter. For deler av dette mottas det også prosjektstøtte (33). Forbundet
betaler en andel av sekretariatet i KFUK-KFUM-internasjonalt. Det er sannsynlig
at aktiviteten i Speidernes fellesorganisasjon vil øke de nærmeste årene. Det er
derfor lagt inn kr 100 000,- ekstra pr år fra 2010.

78

Medlemsforsikringer dekker ulykke og ansvar for speidere og speiderledere.

Vurdering
Forslaget gir forventet underskudd på kr 70 000,- i 2010 og et underskudd på kr 110 000,i 2011.
Landsstyrets innstilling
Budsjett for 2010 og 2011 godkjennes.
Medlemskontingenten indeksreguleres i henhold til vedtak på landsting i 2005 og 2007.
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Budsjett for 2010 og 2011
- forbundets drift
3 DRIFTSINNTEKTER

regnsk. 08 budsj 09

31 forbundskontingent

budsj 10

budsj 11

3 934
6 155
130
1 065
520
260
905
10
12 979

4 090
5 685
130
1 085
550
400
905
10
12 855

4 090
5 685
130
1 085
550
260
955
10
12 765

regnsk. 08 budsj 09

budsj 10

budsj 11

849
4 851

120
645
2 520
166
520
50
855
4 876

125
645
2 540
160
500
50
905
4 925

125
645
2 540
160
500
50
905
4 925

8 746

8 103

7 930

7 840

regnsk. 08 budsj 09

budsj 10

budsj 11

3 839
6 570
157
1 048
580
664
705
34
13 597

33 offentlig støtte
34 kirkelig støtte
35 speiderkalender og gaver
36 aksjonsinntekter
37 overføring fra speiderbutikken
38 arrangementsinntekter
39 Andre driftsinntekter

3 driftsinntekter
4 VAREKJØP
41 overføring av solidaritetstier

122
620
2 529
151
580

42 medlemsblader
43 overføring frifond-midler, mva.komp
45 speiderkalender og gaver
46 overf. aksjoner
47 arbeid for aksjonene
48 arrangementskostnader

4 varekjøp
Til disposisjon etter varekjøp
5 PERSONALKOSTNADER
50 lønnskostnader
53 forsikringer, ansatte
54 godtgjørelser
56 andre personalkostnader

5 personalkostnader
Til dips. etter personal
6 ORGANISASJONSKOSTN.
60 kontingenter

4 171
324
77
117

4 160
384
59
150

3 850
380
65
120

3 950
380
65
120

4 689

4 753

4 415

4 515

4 057

3 350

3 515

3 325

regnsk. 08 budsj 09

budsj 10

budsj 11

465
0
230
150
70
80
105
180

465
150
230
150
70
80
105
180

453
0
227
135
42
69
51
163

61 landsting
62 landsstyret
63 prosjektgrupper og frivillige
64 forbundskontoret
66 komiteer
67 organisasjonsarrangementer
68 regnskap og revisjon
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470
135
220
168
65
75
90
180

6 organisasjonskostnader

1 140

7 DRIFTSKOSTNADER
70 kostnader lokaler

1 403

1 280

1 430

regnsk. 08 budsj 09

budsj 10

budsj 11

7 driftskostnader

475
443
271
7
471
99
482
446
138
300
3 132

500
430
83
151
430
132
531
522
126
0
2 905

500
450
100
50
430
130
300
400
135
0
2 495

500
450
100
50
430
130
300
600
135
0
2 695

Driftsresultat

-215

-958

-260

-800

regnsk. 08 budsj 09

budsj 10

budsj 11

240
-10
230

200
-10
190

200
-10
190

regnsk. 08 budsj 09

budsj 10

budsj 11

-260
190
-70

-800
190
-610

71 drift av forbundskontoret
72 program
73 ledertrening
74 informasjon
75 medlemsvekst, sentralt
76 medlemsvekst, regionalt
77 Internasjonalt og relasjoner
78 medlemsforsikr. og andre driftsk.
79 Overføring til Nordtangen

8 FINANSPOSTER
80 finansinntekter

359
-361
-2

81 finanskostnader

8 finansposter
ÅRSRESULTAT

driftsresultat
finansposter
Årets resulat

-215
-2
-217

-958
230
-728

Overskudd landsleir

500

AKKUMULERT RESULTAT
akkumulert resultat
EGENKAPITAL

inngående kapital
årsresultat
disponibel kapital
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regnsk. 08 budsj 09
-217
-728

budsj 10
-70

budsj 11
-110

regnsk. 08

budsj 09

budsj 10

budsj 11

5 047
-217
4 830

4 830
-728
4 102

4 102
-70
4 032

4 032
-110
3 921
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Sak 9

Forbundets langtidsbudsjett 2012 - 2015

Vedlegg:
Forslag til budsjett for 2012 og 2015, fordelt på kontogruppenivå.
Innledning
I budsjettarket sees perioden 2012 – 2015 i sammenheng med årene 2010 – 2011. Dette for å bedre
kunne følge utviklingen i forbundets egenkapital framover. Langtidsbudsjettet skiller seg fra toårs-budsjettet ved at alle tall i langtidsbudsjettet refererer seg til dagens kroneverdi. Dette har
vært praksis, og presenteres slik for lett å kunne sammenligne inntektspostene og utgiftspostene
over tid. Endringer i tallene representerer endringer i inntekts- og aktivitetsnivå.
Budsjettet er for forbundets drift. For Nordtangen er målet at driften av Nordtangen skal gå i
balanse.
Landsstyret ønsker å endre praksis for inntektsføring av landsleiroverskudd i forbundets
driftsregnskap. Det budsjetteres med et landsleiroverskudd på kr 2 000 000,- i 2010 og 2014 som
fordeles ut over de neste 4 årene.
I landsstyrets forslag til langtidsbudsjett endres forbundets frie egenkapital fra kr 4 830 000,- ved
utgangen av 2008 til kr 4 320 000,- ved utgangen av 2015.
Ved landsting i 2007 ble det tatt til orientering et langtidsbudsjett som viste at egenkapitalen ved
utgangen av 2013 ville bli kr 6 270 000,- Til sammenligning viser budsjettet som presenters en
egenkapital på kr 4 100 000,- i 2013.
Hovedårsakene til dette er:
-

Lavere medlemstall enn forventet i 2007 (31). I 2007 ble det budsjettert med en økning på 100
medlemmer hvert år i hele perioden.

-

Lønns- og pensjonskostnadene pga lønnsutviklingen. Fra 2010 utgjør dette ca kr 200 000,årlig sammenlignet med budsjett i 2007.

-

Det ligger inne en satsning på medlemsvekst med kr 300 000,- i året.

-

På landsting i 2007 ble det budsjettert med kr 2 000 000,- i landsleiroverskudd i 2010. Pga
endring av inntektsføring av landsleiroverskudd, vil ¼ av overskudd fra Lista 2010 komme i
2011, og fjerde og siste del av overskuddet kommer først inn i 2014 i fremlagte
langtidsbudsjett. Dette reduserer forbundets andel av egenkapital med kr 500 000,- i 2013.

-

Budsjettering av prosjektstøtte holdes nå utenfor inntektene, da prosjektstøtte igjen vil
generere kostnader. Målet er at prosjektstøtte organisasjonen får skal bli brukt til den
aktiviteten som faktisk skal gjennomføres i gruppe 72 og 73. Dette er et usikkerhetsmoment,
da kriterier for tildeling av prosjektstøtte varierer fra år til år. Treffer derimot dette, vil
resultat kunne forbedres med om lag kr 150 000,- årlig.
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Landsstyrets innstilling:
Langtidsbudsjett for 2012 – 2015 tas til orientering.
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Budsjett for 2012 - 2015
- forbundets drift
3
31
33
34
35
36
37
38
39
3

DRIFTSINNTEKTER
forbundskontingent
offentlig støtte
kirkelig støtte
inntektsbringende tiltak og gaver
aksjonsinntekter
overføring fra speiderbutikken
arrangementsinntekter
Andre driftsinntekter
driftsinntekter

budsj 10
4 090
5 685
130
1 085
550
400
905
10
12 855

budsj 11
4 090
5 685
130
1 085
550
260
955
10
12 765

budsj 12
4 090
5 685
130
1 085
550
260
905
10
12 715

budsj 13
4 090
5 685
130
1 085
550
260
955
10
12 765

budsj 14
4 090
5 685
130
1 085
550
400
905
10
12 855

budsj 15
4 090
5 685
130
1 085
550
260
955
10
12 765

4
41
42
43
45
46
47
48
4

VAREKJØP
overføring av solidaritetstier
medlemsblader
overføring frifond-midler, mva.komp
inntektsbringende tiltak og gaver
overf. aksjoner
arbeid for aksjonene
arrangementskostnader
varekjøp

budsj 10
125
645
2 540
160
500
50
905
4 925

budsj 11
125
645
2 540
160
500
50
905
4 925

budsj 12
125
645
2 540
160
500
50
905
4 925

budsj 13
125
645
2 540
160
500
50
905
4 925

budsj 14
125
645
2 540
160
500
50
905
4 925

budsj 15
125
645
2 540
160
500
50
905
4 925

7 930

7 840

7 790

7 840

7 930

7 840

budsj 10
3 850
380
65
120
4 415

budsj 11
3 950
380
65
120
4 515

budsj 12
3 950
380
65
120
4 515

budsj 13
3 950
380
65
120
4 515

budsj 14
3 950
380
65
120
4 515

budsj 15
3 950
380
65
120
4 515

3 515

3 325

3 275

3 325

3 415

3 325

Til disposisjon etter varekjøp

5
50
53
54
56
5

PERSONALKOSTNADER
lønnskostnader
forsikringer, ansatte
godtgjørelser
andre personalkostnader
personalkostnader

Til diposisjon etter personal

6
60
61
62
63
64
66
67
68
6

ORGANISASJONSKOSTN.
kontingenter
landsting
landsstyret
prosjektgrupper og frivillige
forbundskontoret
komiteer
organisasjonsarrangementer
fremmed tjenester
organisasjonskostnader

budsj 10
465
0
230
150
70
80
105
180
1 280

budsj 11
465
150
230
150
70
80
105
180
1 430

budsj 12
465
0
230
150
70
80
105
180
1 280

budsj 13
465
150
230
150
70
80
105
180
1 430

budsj 14
465
0
230
150
70
80
105
180
1 280

budsj 15
465
150
230
150
70
80
105
180
1 430

7
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7

DRIFTSKOSTNADER
kostnader lokaler
drift av forbundskontoret
program
ledertrening
informasjon
medlemsvekst, sentralt
medlemsvekst, regionalt
internasjonalt
Medlemsforsikringer o.a. driftsk.
overføring til Nordtangen
driftskostnader

budsj 10
500
450
100
50
430
130
300
400
135
0
2 495

budsj 11
500
450
100
50
430
130
300
600
135
0
2 695

budsj 12
500
450
100
50
430
130
300
450
135
0
2 545

budsj 13
500
450
100
50
430
130
300
450
135
0
2 545

budsj 14
500
450
100
50
430
130
300
550
135
0
2 645

budsj 15
500
450
100
50
430
130
300
450
135
0
2 545

-260

-800

-550

-650

-510

-650

Driftsresultat
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8
80
81
8

FINANSPOSTER
finansinntekter
finanskostnader
finansposter

budsj 10
200
-10
190

budsj 11
200
-10
190

budsj 12
200
-10
190

budsj 13
200
-10
190

budsj 14
200
-10
190

budsj 15
200
-10
190

ÅRSRESULTAT
driftsresultat
finansposter
Årets resulat

budsj 10
-260
190
-70

budsj 11
-800
190
-610

budsj 12
-550
190
-360

budsj 13
-650
190
-460

budsj 14
-510
190
-320

budsj 15
-650
190
-460

500

500

500

500

500

Overskudd landsleir
AKKUMULERT RESULTAT
akkumulert resultat

budsj 10
-70

budsj 11
-110

budsj 12 budsj 13
140
40

budsj 14
180

budsj 15
40

EGENKAPITAL
inngående kapital
årsresultat
disponibel kapital

budsj 10
4 102
-70
4 032

budsj 11
4 032
-110
3 921

budsj 12
3 921
140
4 061

budsj 14
4 100
180
4 280

budsj 15
4 280
40
4 320

100

budsj 13
4 061
40
4 100

Landsting
17.-19. april 2009

Sak 10

Endringer av grunnregler og
organisasjonsbestemmelser

Landsstyret fremmer i sak 10 totalt 11 endringsforslag til Norges KFUK-KFUM-speideres
grunnregler og organisasjonsbestemmelser. Landsstyret har i sitt arbeid med lovsakene hatt
meget god hjelp av to jurister, Gustav Haver og Nora Eikeseth, som har kommet med viktige
synspunkter underveis. De har bidratt med forslag til prosedyrer og med lovforslag. Dette
gjelder spesielt under sakene 10.2.2, 10.2.3 og 10.3.1. Nora Eikeseth vil også delta under
landstingets behandling av sak 10.
Landsstyret ønsker å takke disse to for god hjelp under forberedelsene av sak 10 til dette
landstinget.

Sak 10.1

2.gangs behandling av grunnregelendringer

Alle grunnregelendringer i Norges KFUK-KFUM-speidere skal i henhold til grunnreglenes § 14
vedtas av to på hverandre følgende landsting med 2/3 flertall.

Sak 10.1.1 2.gangsbehandling av endring i Grunnreglenes § 10.1
(ny § 3.4) – Ledererklæringen
Under landstinget i 2007 ble det vedtatt med 2/3 flertall for første gang å flytte teksten i § 10.1 om
ledererklæringen til ny § 3.4. Det ble ikke foreslått noen endringer i ordlyden.
Bakgrunnen for at landsstyret ønsket å flytte paragrafen fra 10.1 til 3.4, hadde sammenheng med
de endringer i lovverket vårt som fulgte av saken om fullverdige demokratiske rettigheter for
alle medlemmer over 15 år. Se sak 10.1.3. Ledererklæringen er nå plassert under overskriften
”Grunnlaget for arbeidet” i Grunnreglenes § 3.4.
Landsstyret innstiller:
Grunnreglenes § 10.1 flyttes til ny § 3.4

Sak 10.1.2 2.gangs behandling av endring i Grunnreglenes § 6.2 –
Speiderløftet
Landstinget 2007 behandlet endring av Grunnreglenes § 6.2 Speiderløftet for å tilpasse
løftene til de nye arbeidsgrenene som ble vedtatt på samme landsting:
Oppdagere, stifinnere, vandrere og rovere.
Landsstyrets innstilling i 2007 var at forbundet skulle ha ett løfte identisk for alle arbeidsgrener.
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Prinsippet om at det skulle være ett løfte for alle, viste seg å kontroversielt. Landstingets flertall
ønsket at oppdagerne skulle beholde speiderløftet slik det var for meiser og ulvunger. I
spørsmålet om speiderløftet for stifinnere, var landstinget delt nøyaktig på midten. Det ble da
inngått et kompromiss mellom landsstyret og forslagsstiller. Spørsmålet om løftet for
stifinnerne skulle utredes til landstinget i 2009.
Landsstyret har brukt mye tid på utredning av speiderløftene, og sak om innhold og antall
speiderløfter i organisasjonen fremmes i egen lovsak, se sak 10.2.1.
Sak 10.2.1 er en sak om ny førstegangsbehandling der landstinget på helt fritt grunnlag kan
diskutere speiderløftet på nytt og skal ikke sees i sammenheng med denne saken.
Denne saken dreier seg kun om en invitasjon fra landsstyret der landstinget blir bedt om å
gjenta vedtaket fra 2007 for å sikre en paragraf 6.2 som er i overensstemmelse med allerede
vedtatte arbeidsgrener.
Landsstyret innstiller:
Grunnreglenes § 6.2 Speiderløftet vedtas slik:
Bokmål:
Speiderløftet for oppdagere:

Speiderløftet for stifinnere, vandrere,
rovere og ledere:

I tro på Guds hjelp lover jeg:
å hjelpe andre og
alltid gjøre mitt beste.

I tro på Guds hjelp lover jeg:
å tjene Gud, hjelpe andre
og leve etter speiderloven.

Nynorsk:
Speidarlovnaden for oppdagarar:

Speidarlovnaden for stifinnarar, vandrarar,
roverar og leiarar:

I tru på Guds hjelp lovar eg:
å hjelpe andre og
alltid gjere mitt beste

I tru på Guds hjelp lovar eg:
å tene Gud, hjelpe andre
og leve etter speidarlova.

Ved opptakelse i ny arbeidsgren fornyes speiderløftet.
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Sak 10.1.3 2.gangs behandling av Grunnreglenes § 8.1 – Demokratisk
struktur
Denne saken har sitt utspring i en NOU fra 2006: Fritid med mening – statlig støttepolitikk for
frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, samt i ”Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner” av 24.juni 2005.
Utvalget som sto bak disse to dokumentene foreslo et sett med inngangskrav for statlig
støttepolitikk. I tillegg til å utmåle tilskudd på bakgrunn av organisasjonens størrelse,
utbredelse og selvstendighet, forslo utvalget å belønne organisasjoner for særlig
demokratifremmende tiltak. Utvalget ønsket å prioritere støtte til organisasjoner som i sine
vedtekter gir fulle demokratiske rettigheter for alle fra 15 år og eldre. Departementet var før
landsting i 2007 av den oppfatning at våre vedtekter ikke gav alle 15-åringer i organisasjonen
fulle demokratiske rettigheter. Det statlige fordelingsutvalget kontaktet oss vinteren 2007, og
minnet organisasjonen om at konsekvensen av å ikke endre vedtektene, ville medføre et
betydelig inntektstap i form av redusert statlig støtte.
Gjeldende forskrifter om statlige tilskudd stiller ufravikelige krav om at alle medlemmer over 15
år skal ha fullverdige demokratiske rettigheter dersom organisasjonen skal bli plassert i
tilskuddsgruppe 1, som gir høyest tilskudd.
De fremlagte innstillinger i § 8.1 og i sak 10.1.4 vedrørende tillitsvalgte og ledere dreier seg om å
sikre fullverdige demokratiske rettigheter for alle medlemmer over 15 år. Landsstyrets holdning
er at dette et viktig og rett uavhengig av de økonomiske støtteordningene. Landsstyret ønsker et
ungt lederskap med fulle demokratiske rettigheter velkommen, og ser dette som en styrke for
en relevant og livskraftig barne- og ungdomsorganisasjon i Fremtiden.
Landsstyret innstiller:
Samme tekst som gjeldende § 8.1, med tillegg av ett ord (uthevet) i andre avsnitt, første setning:
”Alle medlemmer som er fylt 15 år kan være medlemmer av tingene med stemmerett, og er
valgbare til alle tillitsverv”.

Sak 10.1.4 2.gangs behandling av Grunnreglenes § 10 – Tillitsvalgte og
ledere
Landsstyret vurderte i 2007 at det var et behov for å få inn en paragraf i lovverket vårt som
definerte hva en tillitsvalgt og leder er, samt hvilke krav som stilles for å være tillitsvalgt og
leder i Norges KFUK-KFUM-speidere. § 10 er ment å være en slik paragraf. De endringene som
ble gjort i § 10 første gang på landsting i 2007, innebærer blant annet at alderskravet om 17 år for
å være leder er falt bort. Følgende tekst ble vedtatt 1.gang i 2007:
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§ 10 TILLITSVALGTE OG LEDERE
§ 10.1 Tillitsvalgte
Som tillitsvalgt regnes medlemmer som gjennom valg på gruppeting,
kretsting, roverting eller landsting påtar seg ledelsesoppgaver i forbundet.
En tillitsvalgt må oppfylle forbundets kvalifikasjonskrav for tillitsvalgte.

§ 10.2 Ledere
Som ledere regnes medlemmer som oppnevnes til ledelsesoppgaver og som er godkjent av
landsstyret som ledere.
En leder må oppfylle forbundets kvalifikasjonskrav til ledere.
§ 10.3 Lederes og tillitsvalgtes forpliktelse
Tillitsvalgte og ledere i forbundet må ved sin underskrift forplikte seg på forbundets
ledererklæring. Lederskap i forbundet baserer seg på tillit, og på at man aktivt bidrar til å
virkeliggjøre forbundets formål.
Kravet om ledererklæring gjelder ikke ordinære medlemmer av gruppestyret, kretsstyret og
Rovernemnda.
§ 10.4 Tilbakekalling av ledergodkjenning og ledererklæring
Landsstyret kan beslutte å frata tillitsvalgte og ledere deres verv eller oppnevning, midlertidig
eller permanent, ved opptreden som er krenkende overfor medlemmer eller ved atferd som ikke
er i samsvar med hva man kan forvente av tillitsvalgte og ledere i forbundet.
Tillitsvalgte og ledere kan selv tilbakekalle sin ledererklæring.
Landsstyret innstiller:
Paragraf 10 vedtas i sin helhet i tråd med forslaget over.
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Sak 10.2

1.gangs behandling av grunnregelendringer

Sak 10.2.1 1.gangs behandling av Grunnreglenes § 6.2 –
Speiderløftet
Forslaget lyder:
§6.2 Speiderløftet:
Bokmål:
Med Guds hjelp
lover jeg:
å tjene Gud,
hjelpe andre
og leve etter speiderloven.

Nynorsk:
Med Guds hjelp
lovar eg:
å tene Gud,
hjelpe andre
og leve etter speidarlova.

Landsstyrets begrunnelse:
På Landstinget i 2007 ble nye arbeidsgrener i KFUK-KFUM-speiderne vedtatt. I den forbindelse
ble også endringer i Grunnreglenes § 6.2 – Speiderløfte foreslått. I Grunnreglene fra 2003 er
meise- og ulveløftet forskjellig fra speiderløftet. Landsstyrets forslag til landstinget i 2007 var at
alle medlemmer skulle ha samme speiderløfte. Prinsippet om at det skulle være ett speiderløfte
for hele organisasjonen viste det seg å være stor uenighet om. Diskusjonen dreide seg om hva
slags løfter vi kan kreve av barn. Landstinget vedtok at stifinnerne skulle bruke speiderløftet for
speidere, men at oppdagerne skulle beholde meise- og ulveløftet:
I tro på Guds hjelp lover jeg:
å hjelpe andre
og alltid gjøre mitt beste.
Det ble forutsatt at speiderløftet for stifinnere ble nærmere utredet til landstinget i 2009.
Landsstyret har hentet inn uttalelser fra to religionspedagoger, Elisabeth Tveito Johnsen og
Erling Birkedal, som drøfter ordningen med speiderløfte differensiert etter alder. Disse to
uttalelsene følger som vedlegg i saken. Saken ble drøftet på Kretsforum i 2008 (før de
religionspedagogiske uttalelsene var ferdig skrevet). Forholdet mellom speiderløftet og
organisasjonens åpne profil viste seg å være en problemstilling som opptok deltagerne like mye
som problemstillingen knyttet til alder og forståelse av speiderløftet. Det ble hevdet at
speiderløftets formuleringer «i tro på Guds hjelp» og «tjene Gud» er hindre for at
organisasjonen kan virkeliggjøre sitt mål om å «hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro».
Speiderløftet, speiderbevegelsen og speidermetoden
At alle medlemmer avlegger speiderløftet er en forutsetning for medlemskap i WAGGGS og
WOSM. Speiderløftet skal uttrykke speiderbevegelsens prinsipper:
• Duty to God
• Duty to others
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• Duty to self
BPs opprinnelige formulering lyder:
«On my honour I promise that I will do my best — To do my duty to God and the King;
To help other people at all times; To obey the Scout Law.»
Uttrykket «to do my best» tyder på at speiderløftet skal forstås som et ideal, ikke en juridisk
avtale. Hvis man bare kunne avlegge speiderløftet dersom man alltid var helt sikker på å kunne
holde det, ville det ikke være bruk for en organisasjon med speiderbevegelsens formål. I
speiderbevegelsen utvikles man til å nærme seg det idealet Speiderløftet og Speiderloven stiller
opp. Dette underbygges av Tveito Johnsens tolkning om at speiderløftet er et teologisk løfte og
ikke et juridisk løfte. Speiderløftet og speiderloven er virkemidler til å bevisstgjøre
medlemmene om organisasjonens formål.
Et felles lov og løfte uttrykker at alle speidere er fullverdige medlemmer av speidergruppa med
ulike evner, og alle har et ansvar for fellesskapet. Speiderbevegelsen er særpreget ved at
medlemmene gis gradvis økende ansvar, og at grensen mellom lederen og dem som blir ledet er
flytende. Dette gjelder også formidlingen av det kristne budskapet. Gjennom den integrerte
forkynnelsen, deltagelse i Scouts & Guides Own og menighetens gudstjenester, gjøres speiderne
fortrolige med at de kan bidra til forkynnelsen fra sitt første speidermøte. Hvis idealet om den
kristne tjenesten bare skulle gjelde godkjente ledere, ville dette laget en større terskel mellom
medlemmer og godkjente ledere enn dagens gradvise modell.
I tillegg til ordlyden er også speiderløftets oppsett en del av speidermetoden under ”Symboler
og seremonier”. Speiderbevegelsens tre prinsipper nevnt ovenfor, synliggjøres gjennom
speiderløftets tre punkter. Vi minner oss selv på disse hver gang vi viser speiderhilsen, der de
tre fingrene står for hvert av punktene i speiderløftet. Vi finner det også i kløverets og liljens tre
blader.
Hvorfor ny førstegangsbehandling?
Å ta opp speiderløftet til ny førstegangsbehandling er et ekstraordinært tiltak. Speiderløftet er
en kontinuitetsbærer i vår bevegelse. Når landsstyret likevel fremmer et endringsforslag til
speiderløftet, er det først og fremst av to grunner:
Riktigheten av ett løfte for alle.
Behovet for å imøtekomme de som mener dagens formulering skaper en konflikt
mellom Grunnreglenes §§ 2 (formål)og 7 (åpent medlemskap).
Videre mener landsstyret at speiderløftet skal oppfylle følgende kriterier:
Speiderløftet bør være likest mulig det originale Speiderløftet slik BP formulerte
det, og slik det brukes som den offisielle varianten i både WAGGGS og WOSM.
Speiderløftets innledning skal tydeliggjøre at speiderløftet er et ideal, samtidig
som den uttrykker vårt forbunds kristne bekjennelse.
Speiderløftet skal tydeliggjøre speidingens tre grunnleggende prinsipper, og
kommunisere formålet med arbeidet vårt.
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Med bakgrunn i dette har landsstyret følgende forslag til ny § 6.2 i Grunnreglene:
Med Guds hjelp lover jeg:
Å tjene Gud
Hjelpe andre
Og leve etter speiderloven.
Vedlagt saken finnes en redegjørelse for landsstyrets tolkning av Speiderløftet, og uttalelsene
fra Elisabeth Tveito Johnsen og Erling Birkedal.
Landsstyret innstiller:
Forslaget vedtas.

Sak 10.2.2 1.gangs behandling av ny § 7.2 i Grunnreglene – eksklusjon
av medlemmer
Forslaget lyder:
Ny § 7.2: Eksklusjon av medlemmer
Landsstyret kan beslutte å ekskludere medlemmer som klart har opptrådt i strid med Norges
KFUK-KFUM-speideres formål, regler eller verdier. Beslutning om eksklusjon må være
enstemmig.
Nåværende § 7 Medlemmer blir ny § 7.1.
Landsstyrets begrunnelse:
Det er viktig at Norges KFUK-KFUM-speidere kan distansere seg fra medlemmer (inkludert
ledere, assistenter, ansatte og tillitsvalgte) som driver med handlinger som er uforenlig med det
å være medlem i organisasjonen. Forslaget henger også sammen med sak 10.3.1 om innføring av
politiattest. Dersom en leder eller tillitsvalgt ikke kan fremvise en politiattest uten merknader,
kan det være en eksklusjonsgrunn. Men det kan også argumenteres for at ikke fremlagt
politiattest ikke er en eksklusjonsgrunn, bare en grunn til å nekte en person å inneha leder- eller
tillitsverv.
Dagens § 10.4 om tilbakekalling av ledergodkjenning og ledererklæringen omfatter ikke alle, og
gir ingen eksklusjonsmyndighet for landsstyret.
Landsstyret ser at styret ved dette forslaget får stor makt, og ser behovet for å utarbeide
retningslinjer for hvordan en eventuell ny § 7.2 skal praktiseres. Landsstyret ønsker å
understreke at det skal dreie seg om grove lovbrudd for at det skal bli snakk om eksklusjon.
Eksklusjon skal være en siste utvei, og skal bare unntaksvis tas i bruk. Videre er det vesentlig å
understreke at mistanke mot personer ikke kan brukes som eksklusjonsgrunn, det må foreligge
konkrete årsaker for eksklusjon.
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Ordlyden er utformet slik at den også retter seg mot atferd og handlinger begått i fortiden, ikke
bare mot pågående atferd.

Landsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.

Sak 10.2.3 1.gangs behandling av strykning fra Grunnreglenes § 8.2
Forslaget lyder:
Setningen ” Nærmere bestemmelser om Patruljeførertinget og RR-tinget fastsettes av
landsstyret”, strykes fra grunnreglenes § 8.2.
Landsstyrets begrunnelse:
Denne saken dreier seg om en uteglemmelse fra landstinget i 2007. I 2005 vedtok landstinget
bestemmelser om PF-landsting og RR-ting som ble tatt inn i organisasjonsbestemmelsenes § 7.
Som en konsekvens av dette vedtok man at setningen ” Nærmere bestemmelser om
Patruljeførertinget og RR-tinget fastsettes av landsstyret” skulle strykes fra Grunnreglenes § 8.2.
Siden dette er en grunnregelendring, må den vedtas av to på hverandre følgende landsting. Det
ble glemt i 2007, og saken derfor på nytt som 1.gangs grunnregelendring i 2009.
Saken har vært til vurdering både i kontrollkomiteen og hos juristene. Ut fra konklusjonene har
landsstyret kommet frem til at det mest korrekte er at saken fremmes for ny 1.gangs behandling
i 2009.
Landsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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Sak 10.3

Endringer av organisasjonsbestemmelsene

Endringer i organisasjonsbestemmelsene er hjemlet i Grunnreglenes § 13 og lyder:
”Landstinget kan med simpelt flertall av de avgitte stemmer vedta organisasjonsbestemmelser
og foreta endringer i disse. Organisasjonsbestemmelsene må ikke stride mot grunnreglene”.

Sak 10.3.1 Ny § 14 i organisasjonsbestemmelsene – Politiattest
Forslaget lyder:
§ 14 Politiattest
Organisasjonen kan kreve politiattest av alle personer over 15 år som gjennom Norges KFUKKFUM-speidere er i varige tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller
utviklingshemmede. Retningslinjer for håndtering av politiattest utarbeides av landsstyret.
Nåværende § 14 blir ny § 15.
Landsstyrets begrunnelse:

Norges KFUK-KFUM-speidere skal være et trygt sted å være for alle, og spesielt for barn og unge.
Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører
oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige og mennesker med
utviklingshemming.
Innføring av politiattest for alle ledere og tillitsvalgte vil kun være ett av mange viktige
forebyggende tiltak for å sikre trygge miljøer i Norges KFUK-KFUM-speideres enheter.
Forebyggende tiltak mot overgrep og seksuelle krenkelser er noe organisasjonen ønsker å
fokusere på: Emner i Lederforum og på kretsforum, kurset Holdninger og handlinger som
arrangeres annenhvert år, beredskapsplan mot seksuelle krenkelser, utsendelse av heftet ”Trygg
og tilstede” til alle grupper, tema på ledermøter i gruppe og krets, forebyggende arbeid på
leirer.
Norges Idrettsforbund innførte obligatorisk politiattest for alle sine trenere og lagledere fra
1.januar 2009, både ansatte og frivillige – om lag 225 000 personer. Frivillighet Norge – en
paraplyorganisasjon som samler det meste av frivillig arbeid – har anbefalt sine
medlemsorganisasjoner å innføre politiattest.
Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges speiderforbund har valgt å samarbeide om en eventuell
innføring av politiattest gjennom Speidernes fellesorganisasjon. Landsstyret mener at det vil
være klokt om begge speiderforbund innfører politiattest samtidig. Det er også viktig for
landsstyret å sørge for at denne ordningen blir så enkel som mulig for gruppeleddet å håndtere.
Etter strafferegistreringsforskriften 20.desember 1974 nr 4 § 12 kan den som vil ha utstedt
politiattest avkreves dokumentasjon på at organisasjonen har besluttet å kreve politiattest, og
at søkeren har oppgaver som innebærer et ansvars/tillitsforhold overfor mindreårige eller
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funksjonshemmede. I tillegg kan det kreves at vedkommende fremlegger organisasjonens
”vedtekter eller annet dokument som beskriver organisasjonens virksomhet og struktur”. Etter
ordlyden i forskriften er det derimot ikke nødvendig at kravet om politiattest er kommet til
uttrykk i organisasjonens vedtekter eller grunnregler.
Landsstyret mener at det er opp til organisasjonen selv, altså landstinget, å avgjøre hvor
prinsipielt man anser spørsmålet, og ut fra dette avgjøre om bestemmelsen bør plasseres i
grunnreglene, organisasjonsbestemmelsene eller i egne kvalifikasjonskrav. Landsstyret har
etter en samlet vurdering ønsket å plassere bestemmelsen i organisasjonsbestemmelsene.
Hvilke opplysninger fremgår av politiattesten?
Politiattesten inneholder opplysninger om en person er siktet/tiltalt eller tidligere er ilagt
forelegg eller er dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser.
Norges KFUK-KFUM-speidere har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for
andre straffbare forhold.
Hvem er omfattet av ordningen?
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for speidergruppa som
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med
utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.
Personer over 15 år som har et slikt tillits- eller ansvarsforhold, omfattes av ordningen. Det
legges ikke opp til at ordningen skal omfatte tilfeldige hjelpere. Det skal klart fremgå av
landsstyrets retningslinjer hvem som skal omfattes av ordningen. Det vil ikke være opp til
gruppeleder å avgjøre dette. Retningslinjene skal fremme likebehandling og lik trygghet for
alle.
Hvordan innhentes politiattesten?
Den enkelte gruppe blir pålagt å hente inn politiattester for egne ledere og tillitsvalgte. Det er
den aktuelle tillitsvalgte og leder som selv må undertegne på et eget søknadsskjema som
leveres/sendes det lokale lensmannskontor. Innhentingen er gratis. Både gruppeleder og den
enkelte tillitsvalgt/leder skal signere søknaden før den leveres inn til lensmannen. Hvordan
gruppeleders/kretsleders egne attester skal håndteres, vil bli avgjort senere i retningslinjene.
Når søknaden er behandlet hos politiet, blir den sendt hjem til den attesten er utstedt for.
Attesten skal så fremvises for gruppeleder, og gruppa skal IKKE lagre attesten. Attesten er den
enkeltes eiendom. Ledere og tillitsvalgte som ikke kan fremvise en politiattest uten merknader,
kan ikke settes til tillits- eller lederverv i Norges KFUK-KFUM-speidere.
Landsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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Sak 10.3.2 Endring av organisasjonsbestemmelsenes §§ 1.5, 9.2.1 og
9.2.2: Familiespeiding som arbeidsgren
I forbindelse med vedtak om nye arbeidsgrener på landsting i 2007, ble det vurdert at
familiespeiding ikke skulle være en egen arbeidsgren, men at landsstyret skulle utarbeide egne
retningslinjer for familiespeiding. Etter landstinget i 2007 er det kommet flere innspill som ber
om en avklaring på familiespeidingens status i forbundet. Noen innspill støtter også at
familiespeiding vedtas som egen arbeidsgren i Norges KFUK-KFUM-speidere.
Landsstyret behandlet saken om familiespeiding som arbeidsgren i sitt møte i november 2008,
og der ble også retningslinjer for arbeidet vedtatt. Landsstyret konkluderte med at
organisasjonen som helhet vil være tjent med å etablere familiespeiding som egen arbeidsgren.
Vedtaket i styret lyder slik:
1. Landsstyret godkjenner de fremlagte retningslinjer for familiespeiding og ber om at disse gjøres
kjent.
2. Landsstyret anbefaler landstinget å innføre familiespeiding som ordinær arbeidsgren i Norges
KFUK-KFUM-speidere, og saken fremmes som endringsforslag til organisasjonsbestemmelsene.
Norges KFUK-KFUM-speidere har i dag rundt 500 medlemmer som er familiespeidere.
Argumenter som kan tale mot innføring av familiespeiding som egen arbeidsgren:
• Speidermetoden med patruljesystemet egner seg dårlig fra 1-2 års alder – vil vårt
formål og metoder kunne anvendes i en familiespeidergruppe?
• Avleggelse av speiderløftet for småbarn er en utfordring.
• Det er få vellykkede eksempler på at familiespeidingsgrupper blir oppdagerflokker.
• Faren for å bli en småbarnsorganisasjon i stedet for en barne- og
ungdomsorganisasjon er tilstede.
Argumenter som kan tale for en innføring av familiespeiding som egen arbeidsgren:
• Utfordringen med bruk av patruljesystemet er ikke særegent for familiespeidingen.
• Slik familiespeidingsarbeidet har vært organisert mange steder, har en unngått
utfordringen ved avleggelse av speiderløftet ved å spørre familien samlet. I heftet
”Seremonier i forbundet” redegjøres det for et forslag til en seremoni for
familiespeideropptakelse.
• Familiespeiding oppfattes som veldig relevant og helt i tråd med kirkens
trosopplæringsplan, og passer utmerket inn i det strategiske arbeidet med tett
samarbeid med Den norske kirke.
• Medlemsvekst: Det er enklere å starte familiespeidingsgrupper enn andre enheter i
forbundet, og det har vært eksempler på gode erfaringer med
familiespeidingsgrupper som er blitt livskraftige grupper med oppdagere og
stifinnere.
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•

•

Å gjøre ting på fritiden sammen med familien er typisk for den tiden vi nå lever i med
opplevd tidsklemme fra småbarnsforeldre. Familier kan drive KFUK-KFUM-speiding
sammen.
Landstinget vedtok i 2007 en økning av familiespeidingskontingenten, og det ligger
nå en forventning om satsing på nytt program for familiespeiding.

Landsstyret vil understreke at et eventuelt vedtak om innføring av familiespeiding som egen
arbeidsgren, ikke automatisk vil føre til en storstilt satsing på programutvikling.
Landsstyrets intensjon er å få en avklaring på familiespeidingens status i forbundet, og å få nye
ledere som etter hvert vil velge å starte med oppdagerflokk. Samtidig ser en at
familiespeidingen har en egenverdi på lik linje med andre arbeidsgrener i forbundet.
Landsstyret innstiller:
Organisasjonsbestemmelses § 1.5 – Enhetsinndeling – endres slik:
Den lokale speidergruppe blir normalt delt inn i enheter som følger forbundets arbeidsgrener.
Disse er: Familiespeiding, oppdagerflokk, stifinnertropp, vandrertropp, roverlag.
-------------------------------Organisasjonsbestemmelses § 9.2.1 – Aldersinndeling – endres slik:
Forbundets arbeidsgrener har følgende inndeling:
0-7 år
2.-3.trinn
4.-5.trinn
6.-10.trinn
Fra fullført 10.trinn og oppover
Overgang til ny aldersgruppe skjer etter skolens sommerferie hvert år. Medlemmer i 10.trinn
kan etter nyttår eventuelt 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:
Familiespeiding – strykes
Konfirmantspeiding
Studentspeiding
Speiderarbeid for voksne
-------------------------------Organisasjonsbestemmelsenes § 9.2.2 – Navn på arbeidsgrener – endres slik:
Familiespeider
Oppdager
Stifinner
Vandrer
Rover
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Sak 10.3.3 Endring av organisasjonsbestemmelses § 2.2 –
Kretsstyret
Landsstyret har gjennom kontakt med kretsledere møtt mange kretser som sliter med å lykkes
med reelle valg til kretsstyret på grunn av regler om kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon.
Samtidig er det stor enighet i landsstyret og i kretsene om at disse valgreglene er viktige å
opprettholde.
Landsstyret fremmer med denne saken et forslag til en endring i organisasjonsbestemmelsenes
§ 2.2 om valg som kan hjelpe noe for kretsene. I § 2.2 3.avsnitt, 1.setning står det i dag:
”Halvparten av styret er på valg hvert år”. Landsstyret ønsker å endre denne setningen til:
”Kretstinget avgjør om hele styret skal velges samtidig for to år, eller om halvparten av styret er
på valg hvert år”.
Fordelen med forslaget er at kretsen da får flere plasser å jonglere med, slik ar begrensningene
blir færre. Det er også slik at landsstyret ser det som en fordel at et kretsstyret kan jobbe stabilt
med samme mannskap i to år, samt at kretsens valgkomite får to år mellom hver utfordring å
hente inn nye kandidater.
Landsstyret innstiller:
Organisasjonsbestemmelses § 2.2 – Kretsstyret – endres slik:
3. avsnitt, 1.setning:
Kretstinget avgjør om hele styret skal velges for to år, eller om halvparten av styret er på
valg hvert år.

Sak 10.3.4 Endring av organisasjonsbestemmelses § 3.1.2 –
strykning og endring som følge av innføring av
strategiplan
Paragraf 3.1.2 i organisasjonsbestemmelsene omhandler hva landstinget skal behandle.
I tredje strekpunkt fastslås det at landstinget behandler arbeidsplan for kommende toårs
periode. Det vil ikke lenger være korrekt om landstinget – etter anbefaling fra styret – nå skal gå
inn for en rullerende strategiplan – Fremtiden – med et tiårs perspektiv.
Derfor fremmer landsstyret endringsforslag til § 3.1.2, tredje og fjerde strekpunkt.
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Landsstyret innstiller:
Organisasjonsbestemmelsenes § 3.1.2, tredje strekpunkt - Landsting behandler – endres slik:
- Landstyrets forslag til budsjett, herunder fastsetting av kontingent (, og arbeidsplan for
kommende toårs periode) – teksten i parentes strykes.
Nytt fjerde strekpunkt lyder:
- Forbundets langsiktige strategi
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Vedlegg til sak 10.2.1:
Religionspedagogisk uttalelse ved Elisabeth Tveito Johnsen,
høyskolelektor/stipendiat ved Det praktisk-teologiske seminar,
Universitetet i Oslo
En religionspedagogisk uttalelse
Jeg er bedt om å komme med en religionspedagogisk uttalelse om hva aldergruppen fra 2.-10.
klasse forstår av de gjeldene løfter for oppdagere og øvrige medlemmer.
Det å uttale seg om barns forståelse på det religiøse område har vært et av
religionspedagogikkens kjerneområder. Noe av det mest sentrale innenfor den
religionspedagogiske forskningen har vært å søke etter generelle stadier på det religiøse
området. Søkelyset har vært på barnets oppfatning eller forståelse av sentrale religiøse
begreper. (Asheim og Mogstad 1987, Mogstad 1999, Evenshaug og Hallen 2000) Innenfor det
meste av forskningen på religiøs modning og utvikling har en kommet frem til en tredelt
stadiebeskrivelse, som i stor grad er i overensstemmelse med Jean Piagets (d.1980) kognitive
utviklingsteori.
Jeg anser det som nødvendig å skissere hovedtrekkene hos Piaget, før jeg belyser hvordan hans
teori er anvendt innenfor religionspedagogikken. Jeg vil vise hvordan et stadieteoretisk
perspektiv kan begrunne at Norges KFUK-KFUM speidere opererer med et speiderløfte for
Oppdagere og et speiderløfte for Stifinnere/Vandrere.
Deretter vil jeg presentere en del av kritikken mot stadieteorienes tenkning om religiøs
utvikling. Kritikken vil bli relatert til spørsmålet om hva 2.-10.klasse kan forstå av de gjeldene
løftene. Uttalelsen vil avslutte med en sondring mellom en juridisk og en teologisk forståelse av
å avlegge et speiderløfte, samt en anbefaling om å gå bort fra ordningen med to speiderløfter.
Stadieteorier om religiøs utvikling
Piagets utviklingsteori kjennetegnes ved at barns tenkemåter oppfattes som kvalitativt
forskjellig fra voksnes, og ved at stadiene følger en universell og invariant sekvens. Piaget
hevder at ethvert barn gjennomgår de samme stadiene i den samme rekkefølgen uavhengig av
kultur og miljø. Fra 2-7 år befinner barn seg i følge Piaget seg på det preoperasjonelle stadiet. Barns
tenkning er utstabil på dette stadiet. De klarer ikke holde fast bestemte egenskaper ved tingene,
og begrepenes innhold vil skifte alt etter situasjonen barnet befinner seg i.
Fra 7-11 år inntreffer i følge Piaget en kvalitativ endring i barns tenkning; de begynner å
tenke logisk og formålsbevisst. Perioden betegnes som det konkretoperasjonelle stadiet. Barnas
begreper blir stadig mer stabile, og de klarer å ordne og klassifisere tingene i rekkefølge.
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Det siste stadiet hos Piaget, det formelloperasjonelle stadiet, begynner når barna er 11 år.
Det kvalitativt forskjellige fra forrige stadium er at barna nå blir i stand til å tenke abstrakt. De
kan tenke i hypoteser som går ut over den konkrete situasjonen (Evenshaug og Hallen 2000:111121).
I norsk sammenheng har Ronald Goldmans (1964) teori om utvikling av religiøs forståelse hatt stor
innflytelse. Goldmans teori faller stort sett sammen med Piagets stadier: Barn på det
preoperasjonelle stadiet (2-7 år) betegnes som prereligiøse. Barn på det konkretoperasjonelle
stadiet (7-11) betegnes som subreligiøse. Barn på det formaloperasjonelle stadiet (fra 11 år)
betegnes som personlig religiøse (Evenshaug og Hallen 2000:358).
Dersom Norges KFUK-KFUM speiderne ønsker å legge en religionspedagogisk stadieteori til
grunn, vil det være naturlig å differensiere mellom speidere som er under og over 11 år. Det er
mulig å anvende stadieteoriene som en begrunnelse for å ha et mindre forpliktende speiderløfte
for speidere fra 1.-6. klasse. Begrunnelsen kan i følge en slik tankegang være at barn mellom 7-11
år ikke har tilstrekkelige intellektuelle forutsetninger for å forstå begrepene ”tjene Gud” og ”leve
etter Speiderloven”.
Siden det hevdes at den formaloperasjonelle tenkningen og den personlige religiøsiteten
utvikles fra 11års alderen, gir ikke stadieteoriene støtte til synspunktet om at Oppdagernes
speiderløfte bør gjelde helt frem til 10.klasse.
Kritikk av stadieteorier om religiøs utvikling
Det hefter imidlertid en rekke problemstillinger ved det legge en stadieteori til grunn for å
differensiere mellom speidere over og under 11 år. Norges KFUK-KFUM speiderne anerkjenner en
god del premisser som ligger til grunn for stadietenkningen, ved å operere med et løfte for
Oppdagere og et løfte for de øvrige speiderne.
I det følgende vil jeg presentere en del av den kritikken som er reist mot stadieteorienes
forståelse av religiøs utvikling. Denne kritikken er det viktig at Norges KFUK-KFUM speiderne
kjenner til, når Landstinget skal vedta hvorvidt organisasjonen fortsatt vil operere med to
speiderløfter.
1. Religiøs forståelse som intellektuell utvikling
For det første har stadieteoriene blitt kritisert for at de ensidig fokuserer på de intellektuelle
aspektene ved den religiøse utviklingen. I dag innvendes det at religiøs og intellektuell utvikling
ikke er overlappende størrelser, og at utviklingen på disse to områdene ikke nødvendigvis følger
samme mønster. Spørsmålet er hvorvidt den intellektuelle siden, eller barns evne til å uttrykke
religionens kunnskapsinnhold, makter å ta hensyn til barnets totale religiøsitet eller treffer barns
religiøse opplevelse.
De religiøse stadieteoriene er også kritisert for at de legger stor vekt på barns evne til å formulere
hva og hvem de tror på. Vektleggingen av det verbale kan hindre voksne i å oppdage at barn ofte
116

Landsting
17.-19. april 2009
forstår mye mer enn de kan gi uttrykk for. Undersøkelser har vist at det kan være store
forskjeller mellom barnas evne til å uttrykke religiøs forståelse og deres forestillinger om det
samme. Barn i ung alder kan ha genuine religiøse forestillinger, men de mangler ofte språklige
midler til å uttrykke dem (Asheim og Mogstad 1987:130, Mogstad 2000:87).
Det å operere med to ulike løfter for Oppdagere og de øvrige speiderne kan implisere at en
legger til grunn en intellektuell forståelse av den religiøse utviklingen.
Organisasjonen/Landstinget bør ta stilling til om en slik differensiering er i samsvar med
Norges KFUK-KFUM speidernes oppfatning av hva en religiøs utvikling innebærer. Muligens
ønsker organisasjonen å betone at religiøs utvikling er mer enn en intellektuell utvikling.
Et alternativ til en ensidig fokusering på den intellektuelle siden av den religiøse utviklingen, er
å betone at barns forståelse av speiderløftene kan være opplevelses- og erfaringsbasert. Det vil si at
barn forstår løftene ved å være med i en speidergruppe som samtaler om løftene og praktiserer
løftene. Dette perspektivet åpner for at Oppdagerne kan forstå speiderløftetes innhold, selv om
de ikke er i stand til å gjøre rede for dem ved hjelp av abstrakte formuleringer. Når eldre barn og
voksne kan uttrykke en abstrakt forståelse av speiderløftet baserer denne forståelsen seg også på
erfaring av å være del av en speidergruppe.
2. Alder som den viktigste variabelen for religiøs utvikling
For det andre har stadieteoriene blitt kritisert for å operere med alder som den viktigste variabelen
for den religiøse utviklingen. Premisset som legges til grunn er at forståelsen øker automatisk
med alderen. Det er alderen som er motoren i utviklingen. Dagens pedagogiske forskning er
kritisk til å gjøre alder til den viktigste variabelen for så vel kognitiv, så vel som religiøs
utvikling.
I dag betraktes det som umulig å gi en generell beskrivelse av barns religiøse utviklingsforløp
uavhengig av den sosiale og kulturelle sammenhengen utviklingen skjer innenfor. Et barns
religiøse utvikling vil alltid være avhengig av i hvilken grad, og på hvilke måter, barnet får
muligheter til å gjøre egne religiøse erfaringer, og om barnet får hjelp til å tolke disse erfaringene
innenfor et religiøst livsunivers (Asheim og Mogstad 1987:133, Mogstad 2000:90-91).
Det er grunn til å tro at lederne innenfor Norges KFUK-KFUM speiderne har erfart at det er store
individuelle forskjeller mellom barn innenfor samme alder. Hvordan et barn forstår speiderløftet
vil avhenge av hvilke sosiale og kulturelle erfaringer barnet har med seg hjemmefra, og fra
andre sammenhenger barnet er i. Barn som har vokst opp i et hjem der den kristne tro
praktiseres, vil sannsynligvis lettere forstå speiderløftets teologiske språk. Dersom barn har
erfaring med for eksempel gudstjenester eller kristne møter, vil de ha et forståelsesmessig
fortrinn foran barn som ikke har denne erfaringen.
Norges KFUK-KFUM speiderne må ta stilling til om ikke alder er en for vilkårlig kategori for å
vurdere kognitiv og religiøs forståelse. Det å gjøre alder til den variabelen som avgjør hvorvidt
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barn kan avlegge fullt speiderløfte, eller ikke, tar ikke hensyn til individuelle forskjeller.
Anvendelsen av alder som vurderingskategori bygger på mangelfulle antagelser om hva barn på
de ulike aldertrinnene forstår. Barn kan ikke og forstår ikke det samme på det samme
alderstrinnet. Barns og voksnes forståelse er i stor grad betinget av hva omgivelsene tilbyr av
erfaring og læring.
Istedenfor at Norges KFUK-KFUM speiderne tillegger speidernes alder avgjørende betydning
som differensieringskategori, er det mulig å fokusere på at det sosiale og kulturelle miljøet som
organisasjonen tilbyr. Det at barn befinner seg i dette miljøet vil kunne ha avgjørende
betydning for barnas intellektuelle og erfaringsmessige forståelse av speiderløftet.
Dersom organisasjonens begrep om utvikling av religiøs forståelse inkluderer sosiale og
kulturelle elementer, er det ikke et problem at de minste barna ikke kan gjøre intellektuelt rede
for speiderløftet. Den kognitive forståelsen av speiderløftet eller speiderløftene vil variere. De
eldres mer verbale forståelse er ikke nødvendigvis bedre eller sannere, enn de yngres mindre
verbale forståelse.
Speiderløftet, enten det er ett eller to, må være gjenstand for samtale der alle deltagerne får
mulighet til å konkretisere hva det vil si for dem å tjene Gud, å hjelpe andre og leve etter
speiderloven. Det å forstå er noe som oppstår i en sammenheng. Speideren kan være et lærende
fellesskap der løftet om å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven blir tolket i lys av der
de aktuelle barn og voksne befinner seg i. Konkretiserende samtaler om speiderloven, for
eksempel hva det vil si å være en god venn (Speiderloven § 6) og hva det vil si å arbeide for fred
og forståelse mellom mennesker (Speiderloven §10), vil bidra til at disse paragrafene blir
håndterbare. Uten å sette speiderløftet og speiderloven inn i speidernes konkrete liv, vil
formuleringene forbli på et overordnet og abstrakt plan, der de fleste kan føle seg
utilstrekkelige.
Samtaler der voksne og barn tolker speiderløftet i fellesskap vil jeg anse som mer avgjørende enn at
Norges KFUK-KFUM speiderne omformulerer ordlyden i de gjeldene løftene. Speiderløftet med
sin ordlyd kan sies å være en tradisjonstekst innenfor organisasjonen. Slike tradisjonstekster kan
være en viktig identitetsmarkør som skaper kontinuitet innad i en organisasjon.
Ordlyden i det fullstendige løftet er ikke vanskeligere enn at det kan snakkes om sammen med
både Oppdagere og de øvrige speiderne. Det mest avgjørende er om speiderløftet blir gjenstand
for samtale. Tradisjonstekster trenger å bli tolket av enhver ny generasjon, for å fortsette å ha
betydning ut over det historiske.
3. Voksnes tro som målestokk
For det tredje har stadietenkningen om religiøs utvikling blitt kritisert for å ha voksnes religiøse
forestillinger som målestokk. Det å betegne barn mellom 2-7 år for prereligiøse, og barn mellom 711 for subreligiøse, vitner om et svært abstrakt og subjektivt religionsbegrep, der voksnes
religiøsitet utgjør normen som barns ytringsformer blir vurdert i forhold til (Evenshaug og
Hallen 2000:359). Denne holdningen til barns religiøsitet er ikke uttrykk for anerkjennelse av
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barns religiøse liv.
Stadieteoriene bygger på en antagelse om at den religiøse virkelighet uttrykkes mest
sakssvarende i de voksnes begrepsapparat (Mogstad 1999:89). Spørsmålet er om intellektuelle,
abstrakte og stabile uttrykk for tro skal vurderes som kvalitativt bedre enn erfart, konkrete og
ustabil religiøs tro.
Det at de religiøse stadieteoriene opererer med voksnes tro (hvilke voksne?) som målestokk,
henger sammen med den teologiske og kirkelige tradisjonen i Norge. Noe av det som forbindes med
teologi er nettopp det intellektuelle og voksne. Dette er for så vidt en saksvarende oppfatning av
teologi, som en vitenskapelig og systematisk disiplin. Problemet er at dette synet på teologi har
smittet over på hva mange forbinder med tro.
Teologien, og kirken, har bidratt til en kognitivisering av kristendommen, som gjør at kristen tro
forveksles med å slutte seg til et bestemt tankemessig innhold (Dokka 2007:48). Ingen vil si at en
må være voksen for å tro, men det har vært utbredt å oppfatte barns tro som en mindreverdig
form for tro. Denne oppfatningen impliserer at den voksne troen er den idealtypiske, og at det
er denne formen for tro all annen tro måles mot (Dokka 2007:52).
En innvending mot å gjøre voksnes tro til den mønstergyldige tro er at Jesus som kjent sa: ”Den
som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal ikke komme inn i det” Dette utsagnet
undergraver enhver idealisering av voksen tro. (Dokka 2007:53). Dette innebærer ikke at voksne
ikke skal ha en voksen tro, at ungdom skal ha en ungdoms tro, og at eldre skal ha en eldre tro.
Som på mange andre livsområder så uttrykker vi troen forskjellig i de ulike aldersfasene, og på de
ulike modenhets- og ferdighetsnivå.
Det betyr imidlertid ikke at den voksne troen er essensielt bedre enn barns eller eldres tro. Det
kan endog innvendes at det essensielle, det viktigste ved troen, er tydeligst når spedbarnet setter i
med sitt første skrik og oldingen hvisker sitt siste. Den helt nakne troen er ikke å prestere
intellektuelle ferdigheter, men passivt og tillitsfullt motta Guds nåde (Dokka 2007: 53-54).
Spørsmålet er hva slags forståelse av tro som Norges KFUK-KFUM speiderne ønsker å legge til
grunn. Den kirkelige og teologiske tradisjonen i Norge har lenge vært preget av en forståelse av
tro som intellektuelt basert. Det kan være at organisasjonen heller vil betone at kristen tro er å
leve i tillit til Gud, og at den tilliten kan være vel så stor hos barn som hos voksne. Oppdagerne
kan ha vel så stor tro, i betydningen tillit, til at Gud vil hjelpe dem til å leve etter speiderloven,
som voksne. Det å ha tiltro til at Gud vil hjelpe, er ikke nødvendigvis noe som blir bedre med
alderen. Det kan være at de største speiderne må bli som de små speiderne, for å lære hva det vil
si å tro på Guds hjelp.
Speiderløftets teologiske karakter
Den bakenforliggende grunnen til å ha et mindre forpliktende speiderløfte for Oppdagerne, kan
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være at de minste barna ikke skal love mer enn de kan holde. Dette anliggende er i seg selv
prisverdig og viser vilje til å ta barns perspektiv. De skal ikke presses inn en mer voksen verden
enn det som er i tråd med deres egne forutsetninger.
Spørsmålet er hvilken karakter speiderløftet har. Det er mulig at løftesforståelsen som ligger til
grunn når en ikke vil at Oppdagere skal avlegge full løfte, er av juridisk karakter. Innenfor jussen
er det slik at løfter er et forhold som det kan bli prosedert på, og at straff kan inntreffe år løftene
brytes.
Dersom Norges KFUK-KFUM speiderne forstår speiderløftet juridisk, er det forståelig at en vil
forskåne de minste fra det mest oppfattende løftet. Ut ifra en juridisk forståelse vil det å handle i
uoverensstemmelse med speiderloven være et lovbrudd, som eventuelt skal straffes. Så vidt
meg bekjent praktiseres det ikke straff for brudd på speiderløftet i dag.
Det kan være at speiderløftet heller skal forstås som et teologisk løfte. En speideropptagelse har,
ved å inneholde en fast forordnet ramme med sang, bønn, fremstilling og løfteavleggelse,
likhetstrekk med en kirkelig liturgisk handling. Opptagelsen har flere likhetstrekk med spesielt
ordinasjon og vigsling til kirkelig tjeneste.
Løftet som en teologisk kandidat avlegger for å bli ordinert til prest er først og fremst av
teologisk karakter. Personen lover blant annet å forkynne Guds ord klart og rent, å ha omsorg for
mennesker i sjelesorg og skriftemål, å være en trofast veileder og formaner til sann omvendelse,
og å leve etter Guds ord.
Både speiderløftet og ordinasjonsløftet er altomfattende løfter i et teologisk språk. Hensikten
med løftene er ikke juridisk, de er ikke formulert som lovbestemmelser, men som teologiske
forpliktelser overfor Gud og nesten. Løftene er blitt til for å utruste til tjeneste for Gud og
medmennesker. Dersom en prest gjør overtramp mot for eksempel personer som går i sjelesorg
til ham/henne, kan vedkommende stevnes for retten. I en rettssak er det vil presten bli dømt
etter paragrafer i Norges lover, og ikke etter ordinasjonsløftet. Poenget er at løftene speiderne
og prestene avlegger på opptagelses- og ordinasjonsdagen er av teologisk karakter. Teologiske
løfter forplikter moralsk, mer enn juridisk.
Dersom KFUK-KFUM-speiderne anlegger en teologisk forståelse av speiderløftet, kan også
Oppdagerne avlegge fullt speiderløfte. De kan, på linje med større barn og voksne, avlegge et
løfte som utruster dem til tjeneste og som forplikter dem moralsk. Det de ikke kan avlegge er et
løfte som forplikter dem juridisk.
Oppsummering og anbefaling
Det er ikke mulig å gi en generell beskrivelse av hva aldergruppen fra 2.-10.klasse forstår av
speiderløftene som gjelder i Norges KFUK-KFUM-speidere. Jeg har gjort rede for at spørsmålet
om hva barn forstår på de aktuelle aldertrinnene hviler på en forståelse av at både den kognitive
og religiøse utviklingen foregår i fast definerte stadier.
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Dette synspunktet har blitt kritisert innenfor den religionspedagogiske forskningen. For det
første opererer stadieteorier med en et ensidig fokus på den intellektuelle dimensjonen ved den
religiøse utviklingen. For det andre har stadieteoriene blitt kritisert for å ikke ta hensyn til
individuelle forskjeller. For det tredje utgjør voksnes religiøse forestillinger normen for å
vurdere barns religiøse utvikling innenfor stadieteoriene. Ut ifra kritikken fremstår det som lite
adekvat å operere med et løfte for Oppdagere og et for de øvrige speiderne.
Jeg kan ikke se at det foreligger avgjørende grunner for å endre ordlyden i det eksisterende
løftet. Ordlyden er ikke vanskeligere enn at alle speidere kan inngå i en konkretiserende samtale
om hva løftet kan bety i speidergruppens liv, og i enkeltspeiderens liv. Det er endog mulig at
Oppdagerne kan lære de øvrige speiderne hva det vil si å ha tillit til at Gud vil hjelpe en med å
leve etter speiderløftet og speiderloven. Det er viktigere å samtale om det foreliggende løftet enn
å endre ordlyden.
Speiderløftet mye til felles med andre løfter som avlegges innenfor en kirkelig og liturgisk
ramme. Slike løfter har ikke en juridisk, men snarere en teologisk karakter. På bakgrunn av at
speiderløftet er et teologisk løfte, kan det forsvares at Oppdagere avlegger fullt speiderløfte ved
opptagelsen som speider.
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Vedlegg til sak 10.2.1:
Speiderløfte for oppdagere og øvrige medlemmer i
KFUK-KFUM- speiderne
Kommentarer fra Erling Birkedal
- på vegne av IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Jeg viser til tidligere kontakt med gen.sekr. Per Ove Løkstad og uttalelse fra Elisabeth Tveito
Johansen av 04.11.08. Jeg er bedt om å komme med en kommentar til saken, knyttet til Tveito
Johansens uttalelse (forkortet nedenfor til ETJ).
Problemstillingen er slik jeg har oppfattet det:
Forstår oppdagere løftet de blir bedt om å avlegge? - og er det ev. tjenlig å fortsette med to type
løfter, ett for oppdagere og ett for eldre speidere?
(Jeg forholder meg til de løfter som er omtalt på nettstedet:
http://www.kfuk-kfum-speiderne.no/no/Speidere/Hva_er_KFUK-KFUM-speiding+/Lov_+_lofte/)
Det er flere tilnærminger en kan ha til et slik spørsmål, slik også notatet til ETJ skisserer. Det vil
være forskjell på om en anlegger et psykologisk og kognitivt perspektiv, og da vurderer barns
kognitive utvikling/modning, eller om en anlegger et juridisk perspektiv, eller et teologisk eller
moralsk perspektiv.
Når det gjelder en vurdering av det kognitive perspektivet har jeg stor forståelse for den
fremstilling og vurdering som er gjort i notatet til ETJ. Det er ikke mulig å si generelt hva et
barn forstår av speiderløftet. Det er blant annet avhengig av den enkeltes erfaringsgrunnlag,
begrepsforståelse og referanserammer ellers.
Jeg oppfatter det slik at speiderløftet kan ikke forstås som juridisk bindende, men har en
teologisk og moralsk karakter. Jeg er enig med ETJ at det mest nærliggende er å sammenligne
med det en i kirken gjør innen en liturgisk ramme. En kan her blant annet tenke på forpliktelsen
en tar på seg som faddere ved barnedåp. En uttrykker gode intensjoner og idealer, uten at en lett
kan etterprøve om en har forstått dybden i innholdet eller fulgt en ideell praksis. En slik
liturgisk tekst kan allikevel være et godt grunnlag for drøfting og etterprøving om egen praksis
er i riktig retning.
Etter det jeg vet opplever ikke barn at teksten i speiderløftet er et problem. En kan da spørre om
dette heller er et voksenproblem - at noen voksne opplever løftet vanskelig eller tror at det er
vanskelig for barn. Dersom en først skulle gå inn på en differensiering av speiderløftet, ut fra
tanken om at det bør være lett forståelig for den det gjelder, kan en spørre hvorfor en ikke da har
enda flere og variert speiderløfter? Ut fra en utviklingspsykologisk tilnærming, og faktisk
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variasjon som er mellom mennesker, kan en tenke seg et stort spekter av differensiering. Jeg
mener imidlertid det ikke vil være tjenlig å gå inn på en slik tilnærming. Jeg mener derfor en
heller bør tenke i retning av en samordning, og ende opp med ett speiderløfte for alle - uansett
alder. Ulike speiderløfter kan også gi inntrykk av at noen ikke er ordentlige speidere, og det er
vel ikke meningen?
Formuleringen for oppdagere ("og alltid gjøre sitt beste" isteden for "å tjene Gud ... og leve etter
speiderloven") opplever jeg som relativt hverdagslig og lite perspektivrikt. Det har fokus
innover mot personen, og ikke utover til noe større (Gud og speiderloven). Jeg vil tro at relativt
små barn har minst like stor evne til å tjene Gud og å leve etter speiderloven som større barn og
unge har.
Et annet spørsmål er om en skal ha et speiderløfte som bare har fokus på det individuelle ansvar.
En kunne tenke seg et ritual der en har mer fokus på å bli innlemmet i og delta i en bevegelse
som har bestemte idealer. En kan så forplikte seg til å være lojal overfor disse idealer. I et slikt
perspektiv er formuleringen å "leve etter speiderloven" meningsbærende.
14.01.09 / Erling Birkedal
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Vedlegg til sak 10.2.1
Speiderløftet – en tolkning
- Med Guds hjelp lover jeg:
Hvorfor sier KFUK-KFUM-speiderne «med Guds hjelp»? I det opprinnelige speiderløftet, slik
det er forfattet av Baden-Powell (det offisielle løftet for WOSM og WAGGGS), innledes det med:
”On my honour I promise that I will do my best – to(…)”
Begge innledningene tydeliggjør at speiderløftet ikke er et juridisk løfte. Forståelsen av
speiderløftet som en erklæring om vilje til å jobbe for å bli et bedre menneske, passer med
speiderløftet som en del av speidermetoden. Speiderløftet er et virkemiddel i speiderarbeidet,
og bør derfor ikke forstås som en juridisk avtale, men som et forsett.
Hvorfor har vi i Norges KFUK-KFUM-speidere innført henvisningen til Guds hjelp i
Speiderløftet? Å love noe etter beste evne er vel og bra, men man vil antagelig likevel stå igjen
med en erkjennelse av at man ikke greier å være en like god speider som det man ønsker. Vår
formulering gir denne erkjennelsen et teologisk overskudd ved å uttrykke tillit til at Gud vil
hjelpe oss med å være gode speidere. Vi følger speiderlovens § 8: ”En speider gjør sitt beste i
motgang og vansker” og resten overgir vi i Guds hender.
I innledningen til Speiderløftet uttrykker KFUK-KFUM-speiderne en kollektiv tillit til at Gud
hjelper oss. Vi tror at det innebygget i alle mennesker ligger en lengsel etter Gud som for noen
ytrer seg som en tillit til den treenige Gud og for andre som et håp om at det er «noe» som
hjelper dem. Mange barn vil antagelig være åpne for at det kan være slik, og at de kan håpe på at
Gud hjelper dem også med å holde speiderloven.
− Å tjene Gud
All speiding skal, etter artikkel 2 i WOSMs grunnregler, basere seg på 3 prinsipper:
Duty to God
Duty to others
Duty to self
Å «Tjene Gud» uttrykker det første prinsippet, og passer bedre med den lutherske tradisjonen i
Norge enn ”to do my duty to God”.
Noen varianter av speiderløftet vektlegger den spirituelle utviklingen. Eksempler på dette er: ”I
wish to love God”, ”Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud”, ”to search for the meaning of my life”.
Fra vår synsvinkel er ulempen ved disse formuleringene er at de er ganske abstrakte og
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uttrykker et voksent, intellektualisert perspektiv på tro. «Å tjene Gud” vektlegger derimot en
praktisk og relativt konkret side ved gudstroen som burde uttrykke tro på en måte barn lettere
kan forholde seg til.
Kan man tjene Gud selv om man er ateist, agnostiker eller muslim? Ja, definitivt. Fortellingen
om dommen i Matt 25, 31ff er et vitnesbyrd: Til de rettferdige sier menneskesønnen ”jeg var
sulten, og dere gav meg mat; jeg var tørst, og dere gav meg drikke, jeg var fremmed, og dere tok i mot meg;
jeg var uten klær, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel og dere besøkte meg”.
Men de rettferdige forsto ikke at de med deres barmhjertighet har tjent menneskesønnen.
Likeså kan mennesker ubevisst tjene og møte Gud.
- hjelpe andre
Et av speidingens grunnleggende formål er, og har alltid vært, å utvikle aktive og nyttige
samfunnsborgere (i dag kan vi bruke begrepet verdensborgere). Ved å ”hjelpe andre” oppfylles
det andre prinsippet for speidingen. Vår formulering, ”å hjelpe”, gir ved siden av dette
prinsippet mer positive assosiasjoner enn det den direkte oversettelsen ”plikt” gir. Plikt er noe
som forstås negativt av mange fordi de forbinder det med enten tvang eller underlegenhet.
- og leve etter Speiderloven
Dette punktet i Speiderløftet oppfyller det tredje prinsippet for alt speiderarbeid. I WOSMs
grunnregler er punktet videre forklart slikt:
”Responsibility to the development of oneself.”
Speiderloven er ett sett idealer, noe å strekke seg etter, og ikke formulert som et sett regler. Den
må derfor ikke forveksles med et juridisk lovbegrep. Andre formuleringer som uttrykker ønsket
om å forbedre og utvikle seg selv kunne fungert som alternativer, men de vil aldri være av
samme kvalitet som dagens formulering. Ved å love å ”leve etter Speiderloven” uttrykker vi ikke
bare et ønske om utvikling og forbedring av oss selv, vi presiserer også hvilke verdier vi
fremholder som gode. Slik er denne formuleringen den som best viser speiderarbeidets formål,
og dermed den metodisk beste.
Oppsummering
Speiderløftet oppsummerer vårt grunnlag og vårt formål: At vi avlegger løftet ”med Guds hjelp”
og at vi lover å ”tjene Gud” avspeiler vår kristne bekjennelse slik vi finner den i Grunnreglenes §
3.3, og i formålsparagrafen. Det å ”hjelpe andre” uttrykker vårt samfunnsmessige engasjement.
Også dette dekkes av formålsparagrafen og § 3 i Grunnreglene. Resten av formålsparagrafen
avspeiles i Speiderloven, som dekkes gjennom å ”leve etter speiderloven”.
Henvisningen til Guds hjelp, og punktet om å tjene Gud, er noe flere har funnet utfordrende.
Nettopp derfor er det viktig å påpeke hvordan sammenhengen mellom ”Med Guds hjelp” og ”tjene
Gud” passer med Luthers forståelse av tjenesten: Nåden fra Gud utløser en takknemlighet som
mennesket uttrykker gjennom tjeneste for Gud og sin neste. Denne forståelsen skiller tydelig
mellom våre egne evner og veien til gudstro.
Organisasjonen er likevel ”åpen for alle uten hensyn til tro, religion, etnisk tilhørighet eller
nasjonalitet” (Grunnreglene § 7), men de som avlegger speiderløftet og blir medlemmer (eller
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deres foresatte) aksepterer dermed at de er med i en organisasjon hvis formål er å stimulere
utviklingen av medlemmene på flere felter, blant andre til å bli gode samfunnsborgere, ta vare
på naturen, men også til å utvikle deres kristne tro. Løfte og lov kan omformuleres slik at
organisasjonen fremtrer som mindre kristen, men vi vil samtidig komme i fare for å skjule
formålet med arbeidet vårt.
Oslo 24.februar 2009
Vemund Ovesen, landsstyremedlem
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Sak 11 Innkomne saker
Sak 11.1 Fra Oslo krets: Tradisjon og identitet i et nytt forbund
Tradisjon og identitet - også i et nytt forbund
Etter sammenslåingen i 2003 har vi banet vei for et nytt godt forbund. Vi har nye skjorter, nye
bestemmelser og ikke minst fått på plass et nytt flott program. Vi kan være stolte av hvem vi er
og hva vi har fått til.
Som Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere hadde vi hver vår sterke identitet med
forholdsvis lange tradisjoner. Norges KFUK-KFUM-speidere har derimot knapt 6 år på baken, og
programmet bare ett. Vi er et ungt og uerfarent forbund med behov for å danne en ny
egenidentitet basert på en felles eller dobbel historie.
Når identiteten nå skal bygges er det viktig med nye tradisjoner og program som binder oss
sammen, men samtidig skal vi bygge på vår historie og da er det viktig å ikke la de gode
tradisjonene gå i glemmeboka, men tvert om aktivt jobbe med videreføring og kontinuitet. Vi
vet at tradisjoner engasjerer! Gode eksempler er KILT og Tenkedagen fra KFUK-speiderne og
Norsk Roland og LPK fra KFUM-speiderne.
Forslag til vedtak
Som et ledd i å bygge identitet som Norges KFUK-KFUM-Speidere, ber Landsting om at
det
fokuseres spesielt på tradisjonsrike arrangementer med lang dokumentert historie, som
Norsk
Roland, KILT, LPK, Tenkedagen og annet. PLU vil se på aktivitetenes rammer og innhold
for å tilpasse disse til det nye programmet og samfunnsutviklingen forøvrig.
Landsstyrets innstilling:
Innstilling fra landsstyret vil foreligge i ettersendte papirer. Landsstyret har bedt
Program- og ledertreningsutvalget avgi uttalelse før landsstyret innstiller i saken.

Sak 11.2 Fra rovertinget: Rabattordning for studentspeidere
Per dags dato finnes det to studentspeidergrupper i Norges KFUK-KFUM-speidere,
Gråkallbanen i Trøndelag krets og T-banen i Oslo krets. Det er ikke konkrete fakta enda, men det
er planer om å starte flere studentspeidergrupper rundt om i Norge. Dette er gode og viktige
tiltak både for forbundet og studenter som trenger et nytt tilbud innen speiderlivet.
Studentspeiding er for speidere som har begynt å studere, eller har avsluttet videregående, og
det er store potensialer i flere studentbyer rundt om. Dette skal være et tilbud både for de
allerede eksiterende medlemmene våre og for nye interesserte.
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Under årets Roverkongress i Tromsø stemte delegatene for denne innstillingen under
behandlingen av saken angående studentrabatt:
”T-banens innstilling er at rovertinget går inn for innføring av en rabattordning for medlemmer av
studentspeiderlag i Norges KFUK-KFUM-speidere, med de regelendringer dette måtte medføre.”
Dette var også en sak under kongressen i Bergen 2007, som ble sendt videre til landstinget i
Ulsteinvik. Det betyr at denne saken har vært stemt frem to ganger nå, og dette tyder på at det er
viktig sak for roverne i forbundet. Det ble også lagt til et punkt under årets tiltaksplan som ber
Rovernemnda jobbe for rovere over 20 år sine interesser. Sagt med andre ord; jobbe med og for
studentspeiding.
De tre kontingentkategoriene våre medlemmer må betale er: forbundskontingenten,
kretskontingenten og gruppekontingenten. De to sistnevnte er ikke gitte og like for alle, og vil
derfor variere fra krets til krets og fra gruppe til gruppe. Den kontingenten vi sikter til når vi
snakker om rabattordning for studentspeidere er kretskontingenten. Det er opp til hver krets
å bestemme hvor stor kontingenten skal være, og det som er ønskelig er at de aktuelle
studentspeidergruppene burde slippe å betale denne. Det er noen kretser som har lokale
tilskuddsordninger, hvor de får støtte per medlem i kretsen. Her er det ønskelig at
kretskontingenten settes til en symbolsk sum for de aktuelle studentspeidergruppene. Dette vil
ikke være en merkbar økonomisk konsekvens for kretsene, men for studenter kan det ha en
større betydning. Dette kan være med på å bringe studentspeiding opp og fram.
Argumenter for en eventuell rabattordning:
- Det er mange studenter som kommer flyttende fra andre kretser, som allerede betaler en
kretskontingent til sin opprinnelige krets.
- Dette er rovere som kan være til nytte for kretsen gjennom stabsmedlemmer til
forskjellige kretsarrangement.
- Det er gjerne rovere som ikke har en tilknytning til den nye kretsen.
- Det kan være et enklere tilbud å benytte seg av når en nettopp har flyttet.
- Det vil ikke påvirke kretsens sitt roverarbeid, siden dette er to forskjellige målgrupper.
Resolusjonsforslag
Landstinget oppfordrer kretsene å vurdere muligheten for å redusere eller avskaffe
kretskontingenten for studentspeidere. Samtidig ber vi om at dette blir vedlagt i
retningslinjene for studentspeidere.
Landsstyrets innstilling:
Landsstyrets innstilling vil foreligge i ettersendte sakspapirer.
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Sak 11.3 Sak fra Gustav Danielsen og Per Solberg: Endring av
organisasjonsbestemmelsenes § 14 – Hederstegn
Endring av organisasjonsbestemmelser §14 Hederstegn
(Gustav Danielsen, kretsleder Trøndelag)
I Trøndelag krets har vi noen som har vært medhjelpere / assistenter i årevis fordi de av ulike
grunner ikke ønsker å skrive under ledererklæringen. I praksis har de fungert som ledere og tatt
på seg like mye ansvar som andre i den aktuelle gruppen. Vårt problem som krets i forhold til
disse kommer når vi ønsker å dele ut hederstegn.
I følge organisasjonsbestemmelsenes §14 har vi hederstegn for ledere, for 10 og 25 års innsats og
for de som gjort særlig fortjenestefullt arbeid for speidersaken. Vi har også hederstegn for ikkemedlemmer som har gjort en god innsats, men vi har ingen utmerkelse for assistenter og andre
som er medlemmer.
I følge våre grunnregler er det en hel del lederfunksjoner som kan fylles av personer som ikke er
godkjente ledere, og vi forventer at de gjør en god innsats der de er satt, men vi har ikke
mulighet til å gi dem hederstegn. Det er viktig at vi har ledererklæringen og at vi oppmuntrer
flest mulig til å skrive under, men en underskrift må ikke være betingelse for å bli takket for
innsatsen. Tvert imot er det ekstra nødvendig å takke de som nok kan føle på at de er ikke helt
”skikkelige” ledere.
Dette kan gjøres på ulike måter. Vi kan innføre et eget hederstegn for assistenter, men det vil
antagelig forsterke opplevelsen av A-lag og B-lag.
--------------------------------------------------------------------------Til Landstyret i Norges KFUK-KFUM-speidere (fra Per Solberg, gruppeleder 1.Os)
Jeg tok forleden kontakt med Per Ove Løkstad for å forhøre meg om det var for sent å komme
med forslag til sak på Landstinget. Det gjaldt hederstegn for assistenter. Han kunne da fortelle
at Gustav Danielsen i Trøndelag krets hadde hatt en henvendelse om samme sak dagen i
forveien. Jeg tok kontakt med Danielsen, hadde en hyggelig samtale med ham, og skjønte at vi
hadde samme mening om denne saken. Han sendte meg pr e-post sitt forslag til ordlyd i
bestemmelsene ang. hederstegn, og jeg kan bare slutte meg 100% til denne.
Vår speidergruppe er en av de største i Bjørgvin, og det hadde ikke vært mulig uten en fantastisk
innsats av assistentene mine.
Jeg mener at vi fortsatt skal holde fast på at enhetslederne skal være godkjente ledere, men er
utrolig glad for at vi ikke sier nei til å ha ”ikke godkjente” assistenter. Dette er lojale
medarbeidere som gjør en kjempeinnsats og som vet hva vi står for, men som er ærlige nok til å
ikke skrive under ledererklæringen dersom de av en eller annen grunn finner at de ikke kan stå
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inne for/leve opp til ”kravene”.
Følgelig mener jeg at de burde ha den samme påskjønnelsen når det gjelder hederstegnet.
Forslaget lyder:
Organisasjonsbestemmelsenes § 14.1.1 endres slik:
Kretsstyret kan dele ut hederstegn til medlemmer som gjennom 10 år har gjort en aktiv
innsats som ledere, tillitsvalgte eller assistenter i gruppe, krets eller på forbundsplan.
Organisasjonsbestemmelsenes § 14.1.2 endres slik:
Kretsstyret kan dele ut hederstegn til medlemmer som gjennom 25 år har gjort en aktiv
innsats som ledere, tillitsvalgte eller assistenter i gruppe, krets eller på forbundsplan.
Landsstyrets innstilling:
Forslaget støttes.
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Sak 12

Valg

Landsting 2007 valgte Anniken Berge, Viggo Gjertsen, Kari Wathne Motland og Tor
Marius Dahl (leder) som valgkomité til landsting 2009.
BAKGRUNN:
Landstinget skal i henhold til Organisasjonsbestemmelsenes § 3.1.2. velge
•
Landsjef (12.1)
•
Viselandssjef (12.2)
•
Seks medlemmer til landsstyret (12.3)
•
To varamedlemmer til landsstyret (12.4)
•
Leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen (12.5)
•
Fire medlemmer til representantskapet i Speidernes
fellesorganisasjon (12.6)
•
Leder og tre medlemmer til Valgkomiteen (12.7)
•
Revisor (12.8)
INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN:
Grunnreglenes § 8.1 angir at valgperioden til alle verv på krets- og forbundsplan er to år
hvor annet ikke er særskilt nevnt.
Det skal tilstrebes lik representasjon mellom kvinner og menn på alle nivå i forbundet. I
landsstyret, valgkomité og kontrollkomité skal det være lik representasjon av begge
kjønn. Landssjef og viselandssjef skal være av forskjellig kjønn (Grunnreglene § 9).
Medlemmer, grupper og kretser er invitert til å komme med forslag til alle verv.
Valgkomiteens medlemmer har utfordret kretsene i flere runder til å komme med
forslag.
De fleste kandidatene som har svart ja pr 26.02.09 er presentert i vedlegget til
saksfremlegget. Kandidatene er også presentert gjennom Lederforum og på www.kfukkfum-speiderne.no.

12.1

Landssjef

Villig kandidat er:

Anne Sjømæling

Valgkomiteen innstiller:
Anne Sjømæling velges som landssjef for perioden 2009-2011.
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12.2

Viselandssjef

Pr 26.februar 2009 hadde det ikke lykkes valgkomiteen å finne en mannlig kandidat
til dette vervet. Valgkomiteen vil fortsette sitt arbeid fram mot landstinget.
12.3

Seks styremedlemmer – tre kvinner og tre menn

Villige kandidater pr 26.02.2009 er (alfabetisk og kjønnsfordelt):
Solvor Nygård
Maja Leonora Skålvold
Snefrid Straume Aateigen
Dag Espolin Johnson
Ole Norland
Vemund Ovesen
Arne Morten Rosnes
Tobias Tobiassen
Atle Aas
Valgkomiteen innstiller:
Solvor Nygård
Snefrid Straume Aateigen
Maja Leonora Skålvold
Dag Espolin Johnson
Vemund Ovesen
Arne Morten Rosnes
12.4

To varamedlemmer til landsstyret – en av hvert kjønn

Villige kandidater pr 26.02.2009 er (alfabetisk og kjønnsfordelt):
Anne Hanson
Magne Svorstøl

Valgkomiteen innstiller:
Anne Hanson og Magne Svorstøl velges som varamedlemmer til landsstyret for
perioden 2009-2011.
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12.5
Kontrollkomiteen
Det skal velges leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen.
Valgperiode: Frem til neste landsting.
Kandidater er (alfabetisk og kjønnsfordelt):
Sylvi Gaut
Kirsten Flåtsund Ravnemyr
Arne Dahler
Øyvind Valen
Valgkomiteen innstiller:
Sylvi Gaut
Kirsten Flåtsund Ravnemyr
Arne Dahler
Øyvind Valen (leder)

12.6
Representantskapet til Speidernes fellesorganisasjon
Valg av fire representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.
Valgperiode: Frem til neste landsting. Under denne saken fratrådte valgkomiteens
leder Tor Marius Dahl.
Kandidater er (alfabetisk, kjønnsfordelt):
Ingvild Fagerli
Gøril Huse
Tor Marius Dahl
Trygve Michaelsen
Valgkomiteen innstiller:
Ingvild Fagerli
Gøril Huse
Tor Marius Dahl
Trygve Michaelsen
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INNSTILLING FRA LANDSSTYRET:
12.7
Leder og tre medlemmer til valgkomiteen
Etter Organisasjonsbestemmelsenes § 3.1.2 skal landsting etter innstilling fra
landsstyret, ved skriftlig valg, velge leder og tre medlemmer av valgkomiteen.
Landsstyrets innstilling vil bli ettersendt etter landsstyremøtet 27.-29. mars 2009.

12.8
Valg av revisor
Etter organisasjonsbestemmelsenes § 3.1.2 skal valgkomiteen innstille på revisor for
regnskapene i 2009 og 2010. Valgkomiteen ønsker å følge landsstyrets innstilling i
saken.
I 2007 vedtok landstinget å gi landsstyret fullmakt til å velge revisor for
regnskapsårene 2007 og 2008, og landsstyret valgte FMØ Revisjon DA som
forbundets revisor for disse to årene.
Landsstyret har i perioden fram til landstinget 2009 hatt en gjennomgang og en
vurdering av forbundets revisjonstjenester, samt innhentet anbud fra ulike
revisjonsfirmaer. Etter en samlet vurdering fremmer landsstyret i forståelse med
valgkomiteen slik innstilling på revisor for regnskapsårene 2009 og 2010:
Landsstyret innstiller:
FMØ Revisjon DA velges som forbundets revisor for regnskapsårene 2009 og 2010.
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Vedlegg til sak 12
Kandidater til landsstyret

Her er en presentasjon av kandidatene som stiller på valg til landsstyret. Bli litt bedre
kjent med de som skal lede KFUK-KFUM-speidernes arbeid de neste to årene.
Kandidatene har besvart følgende spørsmål:
1. Hvilke er de tre viktigste områdene du ser for å utvikle forbundet videre, og hvorfor er
disse så viktige?
2. Hva er din beste speideropplevelse?
3. Hvorfor stiller du som kandidat til valg som medlem av landsstyret, og hvilke kvaliteter vil
du som styremedlem tilføre forbundet?

Stiller til valg som landssjef:

Anne Sjømæling

Alder: 48 år.
Yrke: Fagsjef i Oslofjordens Friluftsråd og koordinator for
Bolærne Kystleirskole.
Nåværende speiderfunksjon: Landssjef.
Speidererfaring: Har vært speider siden barneskolen. Har
vært både gruppeleder og kretsleder. Var leder for
ledertreningsutvalget i KFUK-Speiderne, troppsleder til
jamboree, og med i hovedkomiteen til siste jamboree i
England. Satt i PL-lab (Program og Ledertreningslaboratoriet)
og jobbet med det nye programmet. Har også erfaring fra
ulike verv på leirer. Landssjef fra 2007.
1. a) Vi har et flott nytt program, nye arbeidsgrener og spennende peff- og lederkurs. Vår
utfordring nå er å gjøre alt dette kjent i hele organisasjonen, og få alle til å bruke og delta.
Dette er svært viktig for å bygge opp identiteten til vårt forbund. For å lykkes med
intensjonene bak både program, peff- og lederkurs, er vi helt avhengig av at alle tar i bruk og
får et eierforhold til disse. Vi må gi program- og ledertreningsutvalget (PLU) innspill til
endringer, tips og ideer, hva som fungerer og ikke fungerer, slik at det bare blir bedre og
bedre!
b) Medlemsvekst er viktig. Det har vært på agendaen siden forbundet ble stiftet, og må
fortsatt ha høy prioritet. Det har både med motivasjon og stolthet til egen organisasjon å
gjøre. Samtidig som det er et sterkt ønske blant mange dyktige ledere om å gi så mange som
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mulig de samme gode opplevelsene og kunnskapen som de selv har fått. Jeg tror at KFUKKFUM-speiderne har mye å gi til ungdom i dag.
c) Den store og viktige utfordringen i den nærmeste tiden er å utvikle en god strategiplan for
de neste 10 årene. Hvem er vi, hvor skal vi? Dette vil være et meget godt redskap for alle
nivåer i organisasjonen, og vil hjelpe oss til å styre mot og nå de samme målene.
2. Jeg har mange flotte speideropplevelser, men denne gangen vil jeg nevne Sunrise
Ceremony 1. august 2007 på verdensjamboreen i England. (Det var altså 100 år siden
speidingen startet). Det å sitte der sammen med 40000 andre speidere, og se havet av ulike
speiderskjorter foran deg, var en fantastisk følelse. Og en forståelse for at speiding er en
verdensomspennende bevegelse, som gir oss mange muligheter og opplevelser!
3. Jeg stiller til gjenvalg som landssjef fordi de to siste årene har gitt meg mye ny erfaring og
opplevelser. Det er spennende å jobbe sammen med en flott og kreativ administrasjon, og det
er spennende å bygge opp et arbeidsfellesskap med dyktige personer i landsstyret, og ikke
minst å få lov til å være med å prege organisasjonen videre framover.
Jeg har evnen til å organisere og delegere, har sterke meninger, men kan også samarbeide og
la andre komme med innspill. Jeg har evnen til å tenke nytt og sette i gang prosjekter, og
ønsker å bidra til at hvert enkelt landsstyremedlem får vokse og utvikle seg i landsstyret. Ikke
minst synes jeg det er gøy å være speider og prøver etter beste evne å ta dette med inn i
landsstyrearbeidet!

Stiller til valg som styremedlemmer:

Dag Espolin Johnson

Alder: 37 år.
Yrke: Prosjektleder og datakonsulent med eget firma.
Nåværende speiderfunksjon: Familiespeider og landsstyremedlem.
Speidererfaring: Startet som ulvunge, fortsatte som speider,
patruljefører, rover, lagleder, troppsassistent, troppsleder,
gruppeassistent og er nå familiespeider. Har vært programsjef og leirsjef
for gruppeleirer. Sittet fire år i Oslo kretsstyre, samt mange år i kretsens
valgkomité. Instruktør og kursleder på peffk- og lederkurs i kretsen. Har
jobbet i underleirstab, haikekomité og intendanturstab på landsleir. Har
nå sittet to år i landsstyret.
1. a) KM-speidernes viktigste personer er de frivillige i gruppene som
møter speiderne hver uke og i mange helger. For dem må avstanden til ”forbundskontoret i
Oslo” bli kortere. Lokale ledere må føle at forbundskontoret er til nytte, ikke som en byrde.
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b) Det er viktig å få eldre speidere og rovere til å fortsette. Forbundet bør kunne bedre
kommunikasjonen med kretsene og informere om medlemmer som flytter til kretsen. Et
medlemskort med medlemsfordeler kan være en ”gulrot” som får noen til å fortsette.
Internett kan benyttes til å knytte sammen medlemmer med felles interesser uavhengig av
geografi.
c) Familiespeiding ser jeg på som både en fallgruve og som et stort potensial. Fallgruven er
om familiespeidingen blir ensom og ”seg selv nok”. Potensialet er om familiespeiding
knyttes til en gruppe der gruppeledelsen klarer å knytte kontakter med framtidige
speiderbarn og speiderforeldre, slik at familiespeiderenheten føler seg som en del av
speidergruppen.
2. Mine beste speideropplevelser er når jeg har planlagt et speideropplegg og ser at speiderne
synes det er gøy eller lærerikt. Men, rent privat må jeg si at det å treffe min nåværende kone i
speideren nok er det aller beste.
3. Jeg stiller til valg fordi jeg mener at jeg kan gjøre nytte for meg i en slik posisjon. Mange av
de arbeidsoppgavene jeg har hatt i min første periode (arbeidsgiveransvar,
lønnsforhandlinger og forbundets økonomi for å nevne noe) krever en viss tid å sette seg inn
i for å kunne jobbe effektivt. En viss ”gjenbruk” av de kunnskapene mener jeg bestemt
forbundet er tjent med.
Jeg har også en jobb som prosjektleder, med relativt fleksibel arbeidstid, noe som tillater en
del møtevirksomhet på dagtid med de ansatte på forbundskontoret. I tillegg har jeg relativt
god logisk sans, klarer å se saker fra flere sider og jeg har mye erfaring fra en variert
speiderkarriere.

Solvår Nygård

Alder: 22 år.
Yrke: Studerer økonomi og administrasjon ved universitetet i
Stavanger.
Nåværende speiderfunksjon: Enhetsleder for stifinnerne i
Gandspeiderne, programambassadør, landsstyremedlem og IC
WAGGGS.
Speidererfaring: Begynte som meis og har fulgt gradene, med et lite
opphold midt i.
1. a) Det jeg ser som et av de største hindrene for oss å vokse for
øyeblikket, er mangel på ledere. For å bedre dette mener jeg det er
viktig å dele erfaringer og ideer om rekruttering mellom grupper, satse på godt ledermiljø og
jobbe for å beholde flere ledere og rovere. Få andre ledere å støtte seg til kan tære på krefter
og være med å svekke motivasjonen.
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b) Og så har vi en oppgave med å formidle hvor bra det vi driver på med faktisk er.
c) Vi må fortsette å være en inkluderende organisasjon, der alle kjenner at de er velkommen
og at de har noe å bidra med.
2. Det er vanskelig å plukke ut en enkelt opplevelse som den beste. Jeg har hatt mange gode
opplevelser i alle årene som speider, leder og ikke minst de siste to årene i landsstyret. Noe av
det jeg synes har vært finest de siste årene, er det å få reise rundt og se og se hvor mange
engasjerte og dyktige ledere vi har. Glede i arbeidet smitter over.
Ellers synes jeg noe av det fineste i speideren er turer og leirer der vi bare sitter rundt bålet og
synger speidersanger halve natten.
3. Akkurat nå holder vi på med å finne ut hvor vi vil hen de neste årene gjennom arbeidet
med Fremtiden, og det er noe jeg synes er utrolig spennende å få være med på. Jeg stiller til
valg fordi jeg ønsker å jobbe for at KFUK-KFUM-speiding skal bli enda bedre, og tror at jeg
kan bidra til det. Noen av kvalitetene jeg vil tilføre: Jeg blir lett engasjert, tør si min mening
og har mange ideer. Etter å ha sittet i styret i to år har jeg også mange gode erfaringer å bygge
videre på.

Vemund Ovesen

Alder: 22 år.
Yrke: Student.
Nåværende speiderfunksjon: Gruppemedleder i Vadsø og
enhetsleder i T-banen.
Speidererfaring: Har over 10 års speidererfaring, halvparten som
leder. Er ”kursjunkie”, og har deltatt på det som er av kurs. Har tatt
trenerkurset, og har de siste to-tre årene vært aktiv på
instruktørsiden.
1. a) Ungt lederskap: KFUK-KFUM-speiderne er en barne- og
ungdomsorganisasjon, men vi har i dag for få unge ledere
(snittalderen er over 40 år). Det er flott at mange speidere velger å komme tilbake for å gjøre
en innsats etter å ha etablert seg, og det er viktig med voksne ressurser, men samtidig betyr
det at vi ikke klarer å levere en kontinuerlig ledertrening. Det er ingen grunn til at
ledertreningen skal slutte etter endt patruljeførergjerning, det burde være en selvfølge at
flertallet fortsetter med en eller annen lederoppgave gjennom roverarbeidet og studier. Dette
er vi avhengige av for å fortsatt være relevante som utviklere av hele mennesker i fremtiden.
b) Patruljesystemet: Er ikke bare den beste måten å drive ledertrening for vandrere på, det er
også med på å gjøre speiding unik. Det er lett å ofre patruljesystemet. Ofte er den enkleste
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løsningen i grupper som sliter å la lederne ta styringen over patruljene. Dette sikrer aktivitet
og kvalitet i aktiviteten. Jeg mener likevel dette er feil løsning fordi det er med på å redusere
speiding til en ”hvilken som helst” fritidsaktivitet, og hvordan skal vi da oppnå ungt
lederskap?
c) Gruppen: All speiding er lokal. En veldrevet gruppe er forutsetningen for å kunne tilby
speiding til flere. For flertallet vil også gruppen være den eneste arenaen for organisasjonsog drifterfaring.
2. Det er umulig å svare på. Det er så mange enkeltopplevelser jeg aldri kommer til å glemme;
som å sovne til nordlyset, stjerner og fullmåne mens jeg sanker opptenningsved på påskeleir,
stillheten og stemningen like før det lysner på flåtehaik, varm sjokolade etter en fuktig haik –
det begynner å bli mange slike øyeblikk jeg ikke klarer å sette opp mot hverandre. Den
opplevelsen som har påvirket meg mest var da jeg deltok på Norsk Roland. I løpet av denne
uken gikk jeg fra å være med i speideren til å bli speider, ikke bare gjennom hva jeg lærte,
men også gjennom alle jeg ble kjent med.
3. Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å jobbe med punktene i spm. 1, jeg vet hva jeg ønsker for
forbundet og er skikkelig motivert for å nå dit (det er, i motsetning til hva man kan tro,
artig). Jeg tenker fremover, og er en som tenker ”hva kan vi oppnå i fremtiden” i stedet for ”se
hva vi oppnår nå”, og jeg er løsningsorientert. Dette er en kvalitet jeg tror er viktig å ha i
ethvert styre, der den viktigste oppgave er å lede an og utvikle. Jeg har evnen til å lytte,
prøver å forstå de med andre meninger enn meg og hvordan vi kan komme en felles
forståelse, samtidig som jeg kan tenke prinsipielt.

Snefrid Straume Aateigen

Alder: 38 år.
Yrke: Lærer.
Nåværende speiderfunksjon: Vandrerleder i Kristiansand 5, medlem av
landsstyret siden 2007.
Speidererfaring: Har vært speider siden 1978, patruljefører siden 9.
klasse og aktiv leder siden jeg var 18. Har sittet i kretsstyret i Vest-Agder
KFUK-Speidere og Agder KFUK-KFUM-speidere, og var visekretsleder en
periode. Har deltatt på peff- og leder- og ulike emnekurs. Sitter nå i
landsstyret.
1. a) Fremtiden – prosessen er startet og dette skal hele organisasjonen skal jobbe med
framover. Her håper og tror jeg at vi får nødvendig hjelp til å utvikle organisasjonen videre
på alle områder.
b) Ledertrening og -utvikling, samt rekruttering av nye speidere. Dette må vi hele tiden jobbe
med og ha fokus på, for hvis ikke forsvinner vi. Det er tross alt speiderne og lederne som
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utgjør forbundet vårt.
c) Bruke det flotte nye programmet, og kursene som har kommet og kommer. Vi har Norges,
og kanskje verdens beste speiderprogram. Dette må vi utnytte! Dess flere som får oppleve
programmet, dess flere tror jeg vi blir!
2. Min beste speideropplevelse har jeg opplevd mange ganger. Det er nemlig å sitte rundt
leirbålet sammen med gode speidervenner. Der kan vi snakke sammen om alt mulig, synge
sammen, spise sammen og bare være stille sammen og stirre inn i bålet.
3. Jeg stiller til valg av flere grunner:
- Etter å ha sittet i landsstyret i snart to år synes jeg arbeidsoppgavene der er interessante å
jobbe med. Det tar tid før du kommer ordentlig inn i oppgavene og jeg føler at jeg nå kan
gjøre en enda bedre jobb. Både arbeidsmetode og sakene vi jobber med er kjente og jeg kan
bruke mer krefter på innholdet i sakene.
- Jeg ønsker fortsatt å være med å jobbe med Fremtiden. Dette er viktig for forbundet og
spennende å jobbe med.
- Min familie og min lokale speidergruppe har støttet meg i å bruke tid også de to neste årene
på dette viktige arbeidet. Andre ledere har også oppfordret meg til å ta gjenvalg.
Jeg jobber systematisk og ønsker å bidra til å føre organisasjonen videre. Jeg er villig til å
bruke tid (for det må til) på dette arbeidet også videre. Videre har jeg lang speidererfaring
både som barn og voksen, og nå også som mor til speiderbarn. Jeg har sett organisasjonen fra
alle nivåer og har fremdeles god kontakt med det ukentlige speiderarbeidet. Sist, men ikke
minst, er jeg stolt av og glad i KFUK-KFUM-speiderne, og jeg har lyst til dette!

Atle Aas

Alder: 48 år.
Yrke: Miljøterapeut.
Nåværende speiderfunksjon: Gruppeleiar i Etne.
Speidererfaring: Speider i 1. Skotselv KFUM fra 1971.
Troppsassistent. ”Ettåring” i Buskerud KFUK- og KFUM
speiderne i 1979-80, innom 1. Sande KFUM ett år, var med å
starte BuRaRo (Buskerud ranger-rover). Roverombudsleder på
landsplan. Gjennomførte ”Medlemsundersøkelsen 1984” Har
sittet i kretsstyret i Buskerud og Haugaland kretser.
Troppsleder og gruppeleder i Etne siden 1989. Utvekslingstur til Beit Jala (Vestbredden,
Palestina) og arrangert leir for norske speidere sammen med palestinske ungdommer i 2005.
Redaksjonskomiteen i Speiderhåndboka.
1. a) Forholdsvis mange speidere er medlemmer i bare ett år. Hvis vi får dem til å være med i
to og tre år får de en mye bedre speideropplevelse og medlemstallet øker. Speidere som har
vært med i tre år, blir ofte lenge i organisasjonen.
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b) For å få dette til må vi utnytte fordelen av nytt program. Ledertrening og ledermiljø er det
viktigste for å få dette til, både patruljeførerkurs og ledersamlinger. Vi må styrke
ledermiljøer for ulike aldersgrupper og på tvers av grupper.
c) Så må vi fokusere på alt som kan forenkle arbeidet for lederne i gruppene. De må få bruke
fritida på tid med speiderne, ikke på unødvendig byråkrati og organisering. Kanskje er det på
tide å forhandle med statlige myndigheter om reduksjon av en del krav som kom som følge
av medlemsjuks i andre organisasjoner på 90-tallet.
2. Det må bli en liten oppsummering: Stille leirbål. En gang lagde vi leirbål som
dramatisering av deler av Jobs bok i Bibelen. Speidere som bygger leir eller arbeider med
bibeltekster, dramatiserer dem og gjør dem til sine egne. Første kanoturen i
Telemarkskanalen. Og i (litt) yngre år: Snøhuletur eller igloturer. En tur i snøhule i stiv
kuling i Hallingdalsfjella med BuRaRo. Det vi hadde lært i teorien virka i praksis og 30 RR-ere
klarte seg godt. Speideren som hadde det strevsomt hjemme, og sov ut til kl 10 på iglotur,
mens vi andre hadde spist frokost og gått tur. Ragnar som leda patruljen i skattejakt, og lurte
alle etter å ha fått stikkordet ”bru” i første oppgave, og sendte en lokalkjent speider rundt for
ubemerka å sjekke alle ti bruer i området. Og først lenge etterpå kom med beviset på at de
hadde kapra førstepremien som ingen fant.
3. Jeg har lang erfaring i organisasjonen og kjenner speiderprogrammet i hele sin bredde
blant annet gjennom arbeidet med Speiderhåndboka. Nå er jeg gruppeleder og andre driver
det daglige speiderarbeidet i Etne, så jeg har tid og lyst til å ta tak. Jeg er god til å tenke helhet
og til å lytte og få fram ideer til ny utvikling.

Maja Leonora Skålvold

Alder: 23 år.
Yrke: Teologistudent.
.
Nåværende speiderfunksjon: Leder/instruktør på ulike kurs og
arrangementer, men ikke noen fast rolle i gruppe på grunn av hyppig
flytting de siste årene. Leder av KFUK-utvalget.
Speidererfaring: Speider gjennom 12 år, med funksjoner som peff,
enhetsleder for oppdagere og vandrere, førerpatruljeleder,
kretsstyremedlem, medlem av Rovernemnda (2003-2004), medlem og
leder av KFUK-utvalget, medlem av prosjektgruppen for nye
lederkurs og som praksisstudent på forbundskontoret. Deltakelse på
diverse kurs og arrangementer, inkludert Europeisk
ungdomskonferanse i WAGGGS/WOSM og verdensrådsmøte i YWCA.
1. a) Fokus på god speiding. Vi er inne i en periode hvor nytt program og ledertrening skal
falle på plass i speiderhverdagen. Da er det spesielt viktig å holde fokus på det vi driver med:
God speiding! Det skal være kvalitet over det vi gjør, for det er da det nytter og det er da
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speiding blir gøy!
I tillegg er vi begynt å se framover, med strategiplanen Fremtiden. Det har vært en god og
bred prosess, hvor mange stemmer har blitt hørt. Nå blir vår felles utfordring å føre
strategiene ut i livet, og se hvordan gjennomtenkte planer kan bidra til bedre speiding på alle
nivåer i forbundet.
b) Ledere. Det som ikke skjer lokalt, skjer ikke, for å sette det på spissen. Vi er helt avhengig
av gode, trygge og dyktige ledere som gleder seg over å drive med speiding. For å sikre oss
tilvekst av ledere, er arbeidet med vandrere og rovere spesielt viktig. Dessuten må vi bli bedre
til å ta vare på og utruste de lederne vi har, slik at speiderhverdagen ikke blir slitsom, men
god! Bedre ledertrening, tettere oppfølging av ledere i krets og gruppe, fellesskap blant
ledere og inspirerende opplevelser, er noen stikkord til dette.
c) Relasjoner. Jeg tror det ligger mye ubrukt potensiale i våre relasjoner, som f.eks.
verdensorganisasjonene, relasjonen til Den norske kirke, og KFUK-KFUM Global. Hvis vi var
bedre kjent blant våre samarbeidsorganisasjoner, og kjente dem bedre, ville vi få en bedre
flyt av kompetanse og ressurser oss i mellom. Da ville vi få mer ut av relasjonene, noe vi igjen
vil tjene på i form av økt kompetanse og økt forståelse for hva vi driver med og hva vi kan.
Samarbeid med andre aktører kan være et energisluk, men hvis man får det til kan de bli en
viktig kilde til inspirasjon og nye tanker.
2. Jeg deltok på Juliette Low seminar i 2006, WAGGGS' høyeste ledertreningsseminar,
sammen med unge kvinner fra 44 land. En sånn opplevelse glemmer man aldri! Ellers har jeg
alltid enormt stor glede av å møte og bli kjent med speidere i store og små sammenhenger.

3. Da jeg ble utfordret av valgkomiteen, var det troen på at jeg kan bidra til å lede forbundet
vårt på en god måte, i den viktige perioden som ligger foran oss, som gav meg motivasjon til
å si ja.
Jeg er fokusert og grundig, og tror jeg kan bidra til gode diskusjoner og reflekterte
avgjørelser i landsstyret. Jeg har bred erfaring, i både nasjonalt og internasjonalt arbeid. Jeg
tror jeg kan bidra til å løfte våre relasjoner, slik at vi kan få mer nytte av samarbeidet med
andre organisasjoner. Jeg er også helhjertet og entusiastisk, hvilket jeg mener er viktige
elementer i et godt styre!
Min formelle kompetanse (bachelor i Ungdom, Kultur og Tro, samt påbegynt
presteutdanning) vil også være nyttig i landsstyresammenheng. Jeg tror jeg har øye for
viktige sider av ungdoms hverdag og kultur, og med dette kan bidra til å forstå denne viktige
aldersgruppen.
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Tobias W. Tobiassen

Alder: 19 år.
Yrke: .
Nåværende speiderfunksjon: Kretsstyremedlem og
borteboende speider.
Speidererfaring: Ble med i speideren når jeg begynte i 5. klasse,
levde livet som patruljemedlem, helt til jeg ble rover. Har vert
leder i to år, og sitter nå i kretsstyret i Finnmark krets.
1. Å utfordre rovere til å delta på speidermøter som
instruktører/hjelpeledere i speidergruppene sine, både som en
ressurs for grupper som sliter med for få ledere, men også fordi
at jeg mener at yngre speidere ser opp til eldre speidere/rovere
og at det øker sjansene for at de forblir speidere.
2. Landsleir på Røros.

Ole Norland

Alder: 45 år.
Yrke: Anleggsgartner.
Nåværende speiderfunksjon: Gruppeleder i Urbuhedleren
KFUK-KFUM- speidere.
Speidererfaring: Startet som ulveleder 1989 Tjensvoll KFUM,
senere troppsmedleder, Ulveleder og deretter troppsleder;
Vardeneset KFUM, Gruppeleder Urbuhedleren KFUK-KFUM.
Leder av PF og ledertreningsutvalg Rogaland KFUK-KFUMspeidere, stab eller kursleder på mange PFkurs, lederkurs og
14+ kurs. Vaktleder på landsleir Røros 2006.

1. a) Norges KFUK-KFUM-speidere bør satse videre på kurs og opplæring av peffer og ledere.
Godt utdannede peffer og ledere vil gi bedre møter for speiderne. Peffer og ledere vil ikke ”
bruke seg opp”, da de er opplært til å takle forskjellige situasjoner, de kan faget og er blitt
inspirert gjennom god utdannelse.
b) Norges KFUK-KFUM-speidere bør jobbe videre med å utvikle beredskapsplaner og
planverk for uønskede hendelser på lik linje som HMS-arbeid.
c) Norges KFUK-KFUM-speidere kan bli flinkere med merkevarebygging bl.a. for å sikre en
stabil medlemsutvikling, og å beholde det gode navn og rykte det er å være EN SPEIDER.
2. Landsleir Røros 2006. Stemningen, samhold, samarbeidet og mange smilende speidere.
3. Jeg ønsker å engasjere meg i forbundets arbeid; styrking av merkevarebygging omkring
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Norges KFUK-KFUM-speidere, et enda bedre peffarbeid med satsing på godt støtteapparat,
kurs og utdanning av ledere, større satsing på sikkerhet og beredskapsarbeid, økt interesse
for internasjonalt arbeid og samfunnsengasjement i hele Norges KFUK-KFUM-speidere.
Som styremedlem vil jeg ta med meg mitt ønske om en barne- og ungdomsorganisasjon som
setter speiderne i sentrum for vårt arbeid. Jeg har mange års erfaring fra arbeid innen
frivillig redningstjeneste. Håper å smitte mennesker rundt meg med entusiasme og
positivitet. Jeg kjenner arbeidet på grasrotnivå, og har gjennom mange år jobbet med kurs og
aktiviteter på gruppe- og kretsnivå. Jeg er villig til å ofre enda mer tid på speiderarbeidet og
arbeide for dere speidere i Norges KFUK-KFUM-speidere.

Ingrid Fagerli

Presentasjon ettersendes.

Arne Morten Rosnes
Presentasjon ettersendes.
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Stiller til valg som vara:

Anne Kristin Hanson

Alder: 58 år.
Yrke: Lærer.
Nåværende speiderfunksjon: Gruppeleder i gruppeleder/stifinnerleder
og vara til landsstyret
Speidererfaring: Har vært speider mesteparten av livet, først som KFUKspeider og leder og studentspeider, siden startet jeg opp en KFUMspeidertropp, som jeg har ledet de siste 17 årene.
1. Jeg mener det er spesielt viktig med god lederomsorg. Gruppene er helt avhengig av ledere
som trives og fungerer innenfor et godt fellesskap. Dette bør starte tidlig, slik at vi får
motiverte, dyktige og aktive unge ledere i vårt forbund.
Unge speidere og ledere bør få et variert tilbud av trening slik at de også er trygge i sin
lederfunksjon.
2. En av de flotteste speideropplevelsene mine var innmarsjen til åpningsleirbålet på landsleiren
på Jæren i 1998. Speiderne kom fra alle kanter og samlet seg på leirbålsplassen i et kjempestort
fellesskap.
3. Jeg har sittet som vararepresentant de siste to årene, men pga sykemeldinger i styret har jeg
vært fast med det siste tre kvart året. Det er utfordrende, spennende og moro å arbeide i det tette
fellesskapet landsstyret utgjør, og jeg tror at jeg, med min ”grasroterfaring”, har mye å tilføre
dette fellesskapet. Selv om vi ønsker et ungt lederskap, er aldersspredning en god ressurs i
styret.

Magne Svorstøl

Alder: 46 år.
Yrke: Bestyrer Knattholmen leirsted utenfor Sandefjord.
Speidererfaring: Speider siden 1970, troppsassistent, troppsleder i Stokke, medlem av
roverombudet sentralt, kretsstyremedlem og kretsleder i Vestfold.
Presentasjon ettersendes.
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Kandidater til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon
Her kommer en presentasjon av kandidatene som har besvart følgende spørsmål:
1. Hvilken kompetanse og erfaringer vil du tilføre KFUK-KFUM-speiderne gjennom Spf?
2. Hva tenker du om prinsippene for og omfanget av samarbeidet med Norges
speiderforbund?

Gøril Huse

Alder: 31 år.
Yrke: Journalist.
Nåværende speiderfunksjon: Kasserer i Grünerløkka
KFUK-KFUM-familiespeidere, medlem av
representantskapet for Spf.
1. Jeg har vært så heldig at jeg har vært en del av Norges
KFUK-KFUM-speidere siden jeg var jentunge, og gjennom
mitt mangeårige og varierte speiderliv mener jeg at jeg har
plukket med meg viktige deler av hva som gjør vår
speiderorganisasjon til det den er. Speiding for meg er friluftsliv, kristen tro og en fantastisk
metode for å formidle kunnskap, et sted å bygge vennskap som man har hele livet, og et sted
der man blir oppfordret til selvutvikling. Jeg er den jeg er fordi jeg har vært KM-speider i hele
mitt liv. Og jeg ønsker å formidle nettopp hva KM-speidere er inn i arbeidet i Spf. I tillegg har
jeg innehatt verv i forbundet som gjør at jeg også kjenner det formelle arbeidet gjennom
landsstyret og kretsstyret i Oslo, i tillegg til gruppeplan. Jeg har også samarbeidet mye med
NSF tidligere gjennom landsstyret, da spesielt i internasjonal sammenheng som
International Commissoner.
2. Jeg er av den oppfatning at speidingen i Norge kommer styrket ut av et sterkt samarbeid
mellom de to speiderorganisasjonene vi har her i landet. Vi er unike og forskjellige, men når
vi står sammen på de arenaer der det er naturlig, så blir vi mer synlige. Når vi som speidere
representerer Norge, så gjør vi det i fellesskap. At vi er ulike organisasjoner ute i verden er
mest synlig fordi vi har ulike uniformer. Jeg var også med i stab for Jamboree i England, der
forbundene jobbet sammen som ett. En fantastisk leir og fantastisk gøy å jobbe slik sammen!
Samtidig er det sånn at det ofte er tilfeldigheter som gjør hvorvidt det er en NSF-gruppe eller
en KM-gruppe lokalt. Jeg tror et godt samarbeid kan gjøre at vi kan trekke veksler på
hverandre også i lokalmiljøet, og styrke små grupper slik at de kan bli større. Utveksling av
lederkrefter på spesialkompetanse, f.eks, å invitere nabogruppa på et arrangement
uavhengig av forbund kan gjøre godt for den enkelte speider, slik at de synes speidingen blir
enda mer morsom. Slik kan vi kanskje sikre at de blir et år til, og at speidingen i Norge
vokser?
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Tor Marius Dahl

Alder:
56 år.
Yrke:
Administrerende direktør i Toyota Material
Handling Norway AS.
Nåværende speiderfunksjon: Leder i 1. Byåsen KFUK-KFUMspeidere, medlem av representantskapet for Spf.
1. Etter mange år som landssjef, har jeg mye erfaringer og
kompetanse som er nytting både for KFUK-KFUM-speiderne og
Spf.
2. Utgangspunktet ved etableringen av Spf var at dette skulle
være et tjenlig organ for samarbeid mellom de to selvstendige
speiderforbundene i Norge. Og dette er et godt utgangspunkt
for vårt samarbeid med NSF. Vi må samarbeide på områder som vil gagne vårt fantastiske
KFUK-KFUM-speiderarbeid og som er positivt for speiderbevegelsen i landet vårt.

Trygve Michaelsen
Alder: 41 år.
Yrke: IT-konsulent.
Nåværende speiderfunksjon: Troppsleder i Bærland stifinnertropp
på Ålgård, medlem av representantskapet for Spf.
1. Jeg har lang og bred erfaring og kontakter i alle
organisasjonsledd i KFUK-KFUM-speiderne. Jeg har, uten
opphold, vært speider/leder lokalt hver uke siden jeg startet i
1978 - og er det fremdeles. Jeg vil representere ”grunnplanet”
inn i representantskapet for Spf, noe som jeg mener er en
nyttig og viktig innfallsvinkel når blant annet internasjonale
speiderspørsmål tas opp til debatt, det vil supplere erfaringen
til de med bred internasjonal erfaring og kontakter i Spf.
2. Prinsippene for samarbeid med NSF må være slik de er i dag: et omfattende samarbeid
mellom to selvstendige, likestilte organisasjoner. Omfanget av samarbeid med NSF blir
stadig større, og det er svært positivt for speiderbevegelsen i Norge. Det er sentralt at
KFUK-KFUM-speidernes egenart og formål, med prinsippet om kristent lederskap og
åpent medlemskap, beholdes og markeres når det er nødvendig og naturlig.
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