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Kjære landstingsdelegat

Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting!
Landsting er KFUK-KFUM-speidernes øverste myndighet og derfor vår viktigste møteplass!
Organisasjonens fjerde ordinære landsting setter fokus på fremtiden, og hva som skal til for at
vi skal nå målsetningene vi har satt oss. Vi ønsker at du er med og ser nye muligheter, og at du
reiser hjem inspirert, utfordret og begeistret for Fremtiden.
En dyktig lokalkomité, landsstyre, dirigentskap og ansatte har gjort det de kan for å legge til
rette for at dette skal skje. Sakspapirene skal være godt forberedt og gi grundig og nødvendig
bakgrunnsinformasjon. Landsstyret og valgkomité har gjort sine innstillinger, men du trenger
ikke være enig. Vi håper derimot at du stiller med motivasjon og konstruktive innspill, slik at vi
får gode drøftinger, skaper nye muligheter, og gjør vedtak som er til det beste for
organisasjonen.
Har du spørsmål knyttet til sakene som handler om organisasjonens økonomi anbefaler vi at du
sender en henvendelse på forhånd til post@kmspeider.no. På den måten får saksbehandler
forberedt seg og kan gi et best mulig svar når vi kommer til saksbehandlingen på landsting.
KFUK-KFUM-speiderne har siden landsting i 2009 vært i en prosess med utvikling av nytt
planverk og ny strategi. Vi har det siste året kommet godt i gang med implementeringen av
strategiplanen Fremtiden i organisasjonen, med tydelig fokus på målområdene: vekst,
opplevelser, ledere og synlighet. Strategiplanen må være viktig også for gruppenes og kretsenes
arbeid om vi skal nå vår visjon:
“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.”
Velkommen til viktige saker, konstruktive drøftinger, aktiv deltakelse, og sosialt samvær.
På landsting har du muligheten til å påvirke KFUK-KFUM-speidernes fremtid.
Bruk den muligheten!

Oslo, 23. februar 2011

Anne Sjømæling
Landssjef

Svein Olav Ekvik
Fungerende generalsekretær
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Rammeprogram for landsting 2011
Dette programmet kan endre seg fram mot landsting.

Fredag 8. april
15.30-17.00:

17.00-18.00:
17.00-17.45:
18.00-19.00:

19.00-21.00:
21.00-22.00:
22.15-22.45:

Kortkurs:
 Den attraktive speidergruppe
 Integrert forkynnelse
 Synlig speiding
 Programarbeid
 Speiding i Norge 100 år
Registrering og innkvartering starter
Landsstyrets mottakelse for gjester
Kurs for nye delegater
Offisiell åpning av landstinget
Velkommen, praktiske beskjeder, kulturelt innslag, konstituering (sak 1),
taler m.m.
Middag
Forhandlinger: Toårsmelding (sak 2)
Sosial kveldsavslutning, og kveldsbønn ved lokalkomiteen

Lørdag 9. april
07.30-08.30: Frokost
08.45-12.30 Forhandlinger (egen kjøreplan)
 Gruppearbeid kl. 11.45-12.30
12.30-14.00: Lunsj og lufting
14.00-17.30: Forhandlinger (egen kjøreplan)
 Kafedialog– Fremtiden (sak 7) + landsleir (sak 4) kl. 16.00-17.30
17.30-19.15: Middag
19.30:
Avreise til Østenstad kirke
20.00:
Gudstjeneste i Østenstad kirke
Sosialt kveldsarrangement med kaker og kaffe
23.00:
Tilbake til hotellet

Søndag 10.april:
07.30-08.30:
08.45-12.30:
12.30-14.00:
14.00-16.00:

4

Frokost
Morgenord, og forhandlinger (egen kjøreplan)
Lunsj og lufting
Forhandlinger og avslutning (egen kjøreplan)
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Informasjon om landsting 2011
Tid og sted
Landstinget holdes på Thon Hotell Vettre i Asker, i tiden 8.-10. april 2011.
Innsjekking skjer fredag fra kl. 17.00. Før dette kan du delta på kortkurs fra
kl. 15.30-17.00. Offisiell åpning er kl. 18.00 og middag serveres fra kl. 19.00.
Landstinget avsluttes søndag kl 16.00.

Deltakeravgift og overnatting
Deltakeravgift for landstinget er kr 2300,-.
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
Den letteste veien fra Gardermoen er å ta flytoget til Asker stasjon (ca. 50 min.) og
drosje derfra til hotellet (ca. 5 min.)
ANKOMST MED BUSS FRA OSLO:
Lokalbuss fra Oslo, nr. 251 (Asker Blakstad) og nr. 252 (Midtbygda/Slemmestad)
går fra Oslo Bussterminal til Vettre (ca. 50 min.).
ANKOMST MED BIL:
Fra syd (Drammen): Kjør E18 forbi Asker. Ta neste avkjøring merket "HolmenSlemmestad". Følg vei 165 mot Slemmestad. Etter 4 km passerer du Leangbukta
Marina på venstre side. Etter noen svinger har du Shell bensinstasjon på høyre
side og Thon Hotel Vettre på venstre. Sving til venstre ved Kiwi og deretter
venstre igjen til hotellet.
Fra nord (Oslo): Kjør E18 forbi Ikea på Slependen. Ta neste vei merket "HolmenSlemmestad" og følg anvisningen ovenfor.
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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 valgt 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 én 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. 15.11.09:
Krets
Agder
Asker og Bærum
Bjørgvin
Buskerud

Medl.
729
573
704
384

Delegater
4
3
4
3

Medl.
825
2335
368
408

Delegater
4
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

153
1392
277

926
173
147

5
2
2

314
494
140

3
3
2

Trøndelag
Vestfold
Østfold

524
576
174

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 2011
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 2011
Sak 1
Sak 2
Sak 3
Sak 4

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

Konstituering
Landsstyrets toårsmelding 2009-2010
Grunnfondets generalforsamling
Regnskap:
4.1 Årsregnskap 2009
4.2 Årsregnskap 2010
Inger Johanne Amelns legat
Kontrollkomiteens beretning
Strategiplanen Fremtiden
Budsjett 2012-2013
Langtidsbudsjett 2014-2017
Endringer av grunnregler og organisasjonsbestemmelser:
10.1

2. gangs behandling av grunnregelendringer:
10.1.1 Speiderløftet
10.1.2 Eksklusjon av medlemmer
10.1.3 Strykning i § 8.2

10.2

1. gangs behandling av grunnregelendringer:
10.2.1 Endringsforslag til Grunnreglenes § 9 – Likestilling
10.2.2 Endringsforslag til Grunnreglenes § 6.2 – Speiderløftet
10.2.3 Endringsforslag til Grunnreglenes § 8.1 – Sikre at medlemmer under
15 år får innflytelse i organisasjonen
10.2.4 Endringsforslag til Grunnreglenes § 8.2 – Unge på landsting

10.3

Endringer i organisasjonsbestemmelsene:
10.3.1 Vedlegg og endring til § 7.1: Lover for Roverting og Rovernemnda
inn i organisasjonsbestemmelsene
10.3.2 Endring av organisasjonsbestemmelsenes §§ 1.3, 2.1.1 og 3.1.1
Sikre at medlemmer under 15 år får innflytelse
10.3.3 Endring av organisasjonsbestemmelsenes § 2.1.2 – Kretsting
behandler
10.3.4 Endring av organisasjonsbestemmelsenes § 2.2 – Valg på kretsstyre
10.3.5 Endring av organisasjonsbestemmelsenes § 2.2 – Aldersgrense for
kretsstyremedlemmer
10.3.6 Endring av organisasjonsbestemmelsenes § 15 – nytt hederstegn

fortsetter på neste side…
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Sak 11

Innkomne saker
11.1
Forslag til endring av forbundskontingent for familiespeidere

Sak 12

Valg
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

Sak 13

Landssjef
Viselandssjef
Seks styremedlemmer – tre kvinner og tre menn
To varamedlemmer til landsstyret – en kvinne og en mann
Kontrollkomiteen
Representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon
Leder og tre medlemmer av valgkomiteen
Revisor for regnskapene i 2011 og 2012

Orienteringssaker:
Landsleir 2014 – kretsenes engasjement
Nye former for KFUK-KFUM-speiding
Et nytt helhetlig medlemssystem
WSJ 2011
Unge talspersoner
Mentorprogrammet
Film fra Globalaksjonen (søndag)
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Sak 1

Konstituering

1. Opprop
2. Godkjenning av innkalling
Innkalling ble sendt til landstingets medlemmer 15. desember 2010.
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:
Marianne Hov, Rogaland
Thorbjørn Geirbo, 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 2009-2010
Landsstyrets toårsmelding for 2009 og 2010 er vedlagt.
Første del av toårsmeldingen beskriver landsstyrets arbeid med strategiprosessen
Fremtiden spesielt. Andre del er en tradisjonell toårsmelding som beskriver forbundets
aktiviteter og tiltak i 2009-2010.
Landsstyret innstiller:
Toårsmelding for perioden 2009-2010 godkjennes.
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Landsstyrets toårsmelding
2009-2010

Foto: Helene Moe Slinning

Landsstyrets toårsmelding 2009-2010

Bakgrunn
På landsting i 2007 ble det gjort en endring i toårsplanen, som var første skritt mot en
strategiplan og mer strukturert utviklingsarbeid. Toårsplanen for 2008-2009 ble delt i
en driftsdel og en utviklingsdel. I utviklingsdelen ble det vist til spesielle saker som
landsstyret ønsker at grupper, kretser og forbund skal prioritere å arbeide med i toårsperioden. Kulepunkt tre under utvikling var:
Involvere flest mulig av forbundets medlemmer i en prosess frem til landsting 2009, for å
utvikle en ny langtidsplan for forbundet.
Høsten 2008 begynte landsstyret dette arbeidet, og vedtok sent på året visjonen: “Vi er
i 2019 en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte
og aktive KFUK-KFUM-speidere”.
Hele denne høsten ble organisasjonen involvert på ulike måter: spørreundersøkelse til
alle medlemmer over 14 år, høring i grupper og kretser og drøftinger på kretsforum.
På landsting i 2009 var Fremtiden en drøftingssak. Vi så konturene av en strategiplan,
og landsting overførte vedtaksmakt i strategisaker til landsstyret.
Vedtaket på lt 2009 ble: “Landsting ber landsstyret jobbe videre med strategiplanen
Fremtiden basert på de innspill som kom fram i gruppearbeidet på landsting, samt tidligere
innspill. Landsstyret vedtar planen etter høring i kretsene, og iverksetter planen fra 1. januar
2010.”
De fire strategiske områdene vekst – ledere – opplevelse – synlighet ble valgt
av landsstyret etter de innspill som kom fra landsting 2009, samt tidligere høringer og
innspill. Det var naturlig å fortsette det gode arbeidet som medlemvekstleder og hans
team jobbet med, og dermed ha vekst som fokusområde det første året, og det ble
også naturlig å sette fokus på opplevelse siden 2010 var landsleirår. Styret valgte
også å videreføre vekst som fokus fram mot landsting 2011.
Landsstyret ønsker å gi en god rapport over arbeidet med strategiplanen, og velger
derfor å lage en egen toårsmelding som tar for seg styrets arbeid i disse to årene,
primært med fokus på strategiarbeidet.
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Formålsparagraf – visjon - strategi
Norges kfuk-kfum-speidere har en formålsparagraf som er det overordnede mål vi
jobber mot. Denne er synliggjort og forenklet i våre kjerneverdier: fellesskap, friluftsliv, personlig utvikling, samfunnsengasjement, alt i en kristen ramme.
Styret valgte å utarbeide en visjon som kan forklares som en “fremtidsrettet forestilling”. Visjon eller visjonær betyr: “evne til å forestille seg framtiden”. Visjonen er altså
en forestilling av hvordan vi ønsker at organisasjon skal se ut i 2019.
I strategiplanen valgte vi fire satsningsområder etter bred høring og innspill: vekst,
ledere, opplevelse og synlighet. Disse fire områdene skal gjenspeile organisasjonen i
2019, og hva som kjennetegner oss, og danner basis for vårt arbeid sammen med
speiderløftet og speiderloven.
Sammen med Norges speiderforbund
(nsf) er vi organisert i Speidernes fellesorganisasjon (Spf ), og sammen med
Norges kfuk-kfum eier vi bistands- og
solidaritetsorganisasjonen kfuk-kfum
Global. Spf-vedtekter og arbeidsplan,
sammen med kfuk-kfum Globals
vedtekter og strategi vil derfor være gode
støttedokumenter til egen strategiplan.
I tillegg har informasjonsavdelingen
utarbeidet en informasjonsstrategi, og
det internasjonale arbeidet er beskrevet
i en internasjonal arbeidsplan.

Figuren på neste side visualiserer dette.
Våren 2010 ble visjonen og strategiplanen sendt ut til kretsene og gruppene,
med mål for de nærmeste to årene.
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S T RATE G I P LA N

LEDERE

Mål

VEKST

Strategier

SYNLIGHET

Vi er i 2019 en organisasjon som kjennetegnes
av unge, engasjerte og inkluderende ledere
for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere.

OPPLEVELSER

Visjon

Formålsparagraf

Informasjonsstrategi

Internasjonal arbeidsplan

Tiltak

SpF vedtekter/
arbeidsplan

Global vedtekter/
arbeidsplan

Speiderhilsen
Friluftsliv

Samfunnsengasjement

Personlig
utvikling

Kristen tro

Fellesskap
Speiderlov
Speiderløfte

Arbeidet
Fremtiden har vært sak på hvert landsstyremøte siden høsten 2008. Styret så det som
sin viktigste oppgave å videreføre strategiplanen, samt at denne vil være styringsverktøy for fremtidige styrer. I perioden fra landsting 2009 og til landsting 2011 har styret
jobbet med å utforme planen, lage mål og tiltaksplan, operasjonalisert denne, og fulgt
opp tiltak. I styremøtet i desember 2010 ble det oppnevnt to arbeidsgrupper: en
arbeidsgruppe for å utarbeide 2019-mål for å sluttføre selve planen, og en styringsgruppe for å utarbeide gode systemer for å overvåke, måle og utvikle planen, blant
annet å evaluere tiltakene og deres operasjonalisering.
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Landsstyret har i perioden jobbet systematisk og planmessig med informasjon ut til
kretser og grupper og ledere om framdriften i strategiarbeidet. Landsstyret har utarbeidet en intern kommunikasjonsplan som verktøy. I tillegg ble det gjort et strategisk
grep om landsting i 2009: Vi innførte som et forsøksprosjekt kortkurs for delegatene
før konstituering av landsting. Det ble svært vellykket, og med bedre planlegging
foran kommende landsting vil disse kursene avspeile viktige emner landsstyret
ønsker å drøfte eller gi opplæring i. I tillegg planlegger landsstyret å holde fokus på
Fremtiden på alle arenaer hvor ledere møtes; årsmøter, kurs mm.
I september 2009 var styret på styreseminar i London sammen med nsf og besøkte
Gilwell Park og Scouts of uk, og hadde et meget nyttig seminar om strategi, med innspill som vi har benyttet i eget strategiarbeid. Vi besøkte også uk Girl Guides og fikk
innblikk i deres strategi (vekst de siste årene og ventelister), og deres programarbeid.

Landsleir
Landsleir er forbundets viktigste arrangement. Det er en arena for opplevelse, vennskap, læring og utvikling, og det arrangementet som samler flest ledere og speidere i
vår organisasjon. Det var en målsetting å bruke landsleiren i det strategiske arbeidet.
Landsstyret lyktes i noen grad, men tar med erfaringene videre til neste landsleir.

Foto: Eirik Svandal Bø
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Landsstyrets målsetting var å bruke landsleiren som en strategisk arena for å møte
ledere og gi kunnskap om strategiarbeidet og strategiplanen. I tillegg til det viktige
arbeidet med å besøke kontaktkretser og grupper ønsket landsstyret å satse på kortkurs for ledere på leir. En dyktig programkomité laget et svært godt tilbud, samtidig
som landsstyrets medlemmer avholdt kurs med viktige temaer. Alle kursene ble godt
besøkt: gruppelederkurs, den attraktive speidergruppe, verdibasert ledelse og integrert forkynnelse.
En ny satsning fra landsstyrets side var også å avholde gruppeledersamling. Det ble
avholdt to gruppeledersamlinger, med til sammen ca. 100 gruppeledere. Siden dette er
et nytt tiltak, er styret svært fornøyd med responsen, og ønsker å videreføre denne
satsningen. Landsstyret avholdt også samling for kretsledere hvor målet var en sosial
og hyggelig samling, med en uformell samtale rundt strategiarbeid.

Kretsene
Kretsforum i 2009 og 2010 har hatt særlig fokus på strategiplanen. Landsstyret endret
sted og form på kretsforum i 2008 med en klar strategisk målsetning: Landsstyret ønsket å gjøre kretsforum til sitt møtested mellom kretsene og landsstyret, skape engasjement og motta innspill. Nytt sted ble valgt av strategiske hensyn: Det nye stedet
ligger nært til vårt nasjonale speidersenter Nordtangen, slik at det i programmet hvert
år legges en utflukt dit.
Landsstyret besøkte i 2010 mange kretser og snakket om strategiplanen, og målsettingen er at alle kretsene får besøk på årsmøter i 2011. Stadig flere kretser jobber nå med
sin egen strategiplan, og landsstyret er imponert over det arbeidet og den kreativitet
som legges ned. Fokus i 2011 dreier seg derfor mot den enkelte gruppe: Den attraktive
speidergruppe!
På kretsforum 2009 presenterte landsstyret de fire strategiske områdene, vekst, ledere
opplevelse og synlighet. Jakob Braad fra Danmark (dds) inspirerte oss til videre
arbeid ved å fortelle om verktøyene i ”Den attraktive speidergruppe”. Kretsene
arbeidet med tiltak på kretsnivå for vekst, samt ett annet satsningsområde. Vestfold
krets presenterte sitt strategiarbeid, Trøndelag presenterte sitt arbeid med å utvikle
gode rutiner i kretsen, og Rogaland orienterte om sitt arbeid med å implementere
beredskapsplanen i kretsen.
På kretsforum 2010 inspirerte Marie Brøvig Andersen, fagsjef i dnt oss ved å fortelle
hvordan dnt ungdom var blitt en mye større organisasjon. Hun fremhevet samtidig
at speiderne var svært flinke til å drive systematisk lederopplæring, her hadde dnt
noe å lære! Kretsene arbeidet med kretsstrategi, i grupper med utgangspunkt i hvor
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Foto: Steinar Fagerli

langt de var kommet i strategiarbeidet,
dvs. økten var tilpasset den enkelte krets
sitt ståsted. Påvirkningstorg og diskusjonsforum om landstingssaker og mulige
landstingssaker var et annet viktig tema
på kretsforum i 2010.
Landsstyret har i de to siste periodene
bevisst valgt å legge noen styremøter ute
i kretsene, for å få muligheten til å møte
flere ledere rundt omkring i landet. Dette
har vært svært givende og inspirerende
for landsstyret, og det er å håpe at dette
også har vært inspirerende for kretsene.
Landsstyret har også hatt tett dialog med
rovernemda og roverne. På roverlandsleiren i 2009 var det flere muligheter for roverne til å komme med innspill til
landsstyret, blant annet en kafédialog.
I 2010 var landsstyret tilstede på deler av
roverkongressen, og avholdt miniseminarer knyttet til strategiplanen Fremtiden.
Rovernemdas leder sitter også i landsstyret med tale- og forslagsrett.
På landsting i 2009 kom også pefftinget
med innspill til saker til landsstyret.
Dette ble tatt med inn i strategiplanarbeidet.

Relasjoner
Landsstyret har i siste periode fått arbeidet i Spf inn i gode rutiner. Samarbeidet rundt
nm i speiding begynner å ta en god form etter to felles nm, og begge forbund er gode
bidragsytere inn i arrangementet. nm2011 vil også sette fokus på jubileum – 100 år
med speiding i Norge.
Vår internasjonale speiderrepresentasjon går via Spf, og det har lenge vært et mål å
sette Norge mer på kartet i internasjonal speidersammenheng. Vi har utvidet valg-
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tiden til ic (international commissioner) til tre år for å få bedre kontinuitet, vi har satt
fokus på kompetanseoverføring og opplæring, og vi har utviklet representantskapsmøtet til å inneholde sentrale tema i tillegg til faste saker.
Vi har i perioden jobbet med å få til systematiske møtepunkt med Norges kfukkfum. Vi har hatt flere ledermøter mellom de to ledelsene både i 2009 og 2010, og lært
hverandre bedre å kjenne. I tillegg har vi i denne perioden jobbet mye med å utvikle
kfuk-kfum Global, og få en felles forståelse for arbeidet.
Norges kfuk-kfum-speidere eier bistands- og solidaritetsorganisasjonen kfukkfum Global sammen med Norges kfuk-kfum. kfuk-kfum Global har prosjekter i
Asia, Afrika og Midtøsten. Prosjektfinansieringen kommer fra Norad, Fokus og fra
innsamlende midler via blant annet Julebukkaksjonen og Globalaksjonen. Landsleiren
samlet inn penger til Oliventrekampanjen i Palestina. I 2010 ønsket Norges kfukkfum å være med på Globalaksjonen, og kfuk-kfum Global, og de to eierorganisasjonene inngikk derfor en felles avtale om å utvikle Globalaksjonen. Som en følge av
dette vil kfuk-kfum-speiderne fra høsten 2011 kun ha én aksjon, Globalaksjonen,
som går i perioden september til januar.
Organisasjonen har jobbet strategisk for å profilere oss mot Den norske kirke. Det har
i perioden vært jobbet aktivt med å synliggjøre at kfuk-kfum-speiding er trosopplæring. Vi har utgitt en informativ brosjyre, en oversikt over speiderprogrammet, og
sendt dette til alle menigheter. Arbeidet med å ringe menigheter i den norske kirke
har høyt fokus. Å delta på den årlige trosopplæringskonferansen har vært viktig for
oss. I tillegg har generalsekretær sittet som leder i Samarbeidsrådet barn og unge
(sbu) i Den norske kirke. Vi ønsker å synliggjøre at vi er en viktig og riktig samarbeidspartner.

internasjonal satsning

Sammen med Norges speiderforbund har kfuk-kfum-speiderne ønsket å markere
Norge på speiderkartet. Norge har tidligere hatt medlem i både wagggs og wosm, og
var også sentral i oppstarten av esg-nettverket. kfuk-kfum-speiderne har en
representant i esg-styret. Vi lyktes i januar 2011 å få valgt inn en Youth Advisor til
wosms verdenskomité, Vemund Ovesen fra landsstyret i kfuk-kfum-speiderne.

Ukraina

Vi har i 2009 og 2010 hatt utviklingsprosjekter med henholdsvis agu (jentespeidere)
og kfum-speidere i Ukraina, med støtte fra demokratimidler (lnu). I 2009 var styret
på besøk og gjennomgikk avtalene, og det ble enighet om å forlenge avtalene med ett
år. agu deltok på lederopplæring på landsleiren på Lista, samt at noen av våre trenere
avholdt et gruppedriftseminar i Ukraina høsten 2010. agu jobber for å bli fullverdig
medlem i wagggs, og wagggs Europa har nå tatt ansvaret videre for dette. Vi vil
bistå ved behov, men ikke søke nye lnu-demokratimidler etter 2010.
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kfum har jobbet for å konstituere en speiderorganisasjon, med demokratiske rettigheter. Deltagere var med på Roland i forkant av landsleiren på Lista, samt på landsleiren. En gruppe fra kfuk-kfum-speiderne deltok på det konstituerende årsmøtet i
desember 2010.

Ekstern representasjon

Landsstyret har gjennomgått samarbeidsrelasjoner, og funnet det strategisk viktig å
prioritere Friluftslivets fellesorganisasjon (frifo), Landsrådet for barne og ungdomsorganisasjoner (lnu) og Frivillighet Norge (frinor), samt medlemskap i iko.
I Frivillighet Norge har landssjef deltatt på ledersamling i 2009. Speiderne var representert i en arbeidsgruppe for innføring av politiattest, ved generalsekretær i nsf
frifo har fått en tydeligere profil, og jobber politisk for å bedre friluftslivorganisasjonenes vilkår, samt å profilere og synliggjøre medlemsorganisasjonene. I 2009 hadde
både kfuk-kfum-speiderne og nsf en representant i styret. I 2010 støttet vi nsf sin
representant, som representerer speiderne. Generalsekretær har deltatt på regelmessige møter. Generalsekretær og landssjef har deltatt på friluftpolitisk ledersamling
både i 2009 og 2010.
Lnu er en svært viktig aktør siden de er med på å sette premissene og kravene for å få
statsstøtte. I 2010 har vi hatt en vararepresentant til styret, og en person i en arbeids-
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gruppe for nord-sør spørsmål. Vi har hvert år deltatt på den årlige Barne- og ungdomskonferansen med unge representanter.
Frivillighet Norge er et svært viktig møtepunkt, fordi det rommer hele frivilligheten i
Norge, og vil nok få en mer og mer viktig rolle som støttespiller til offentlige myndigheter, samtidig som de er store nok til å sette betydelig trykk bak viktige saker.
Sammen med nsf jobber vi for å fremme en kandidat som representerer speiderne.
Disse prioriteringene er også gjort ut fra en strategisk satsning, vi har synlighet som
et av våre fire områder, og et mål er å få gjort kfuk-kfum-speiderne kjent som en viktig og god samarbeidspartner.

Strategiplanen Fremtiden - måloppnåelse
vekst

Siden arbeidet med strategiplanen startet, har vi jobbet systematisk med å forbedre
rutinene rundt årsmeldingsskjemaene og innmelding av nye medlemmer. Her har
administrasjon gjort en utmerket jobb. Tallet i strategiplanen stammer fra 2008, og i
2009 hadde vi 12 285 medlemmer, en økning på 3,6 %. Målet for 2010 var å stabilisere
medlemstallet.
Det ble i 2010 startet opp og godkjent to nye grupper og fire nye enheter! Dette er
landsstyret godt fornøyd med, og vi merker et sterkere fokus i kretsene på vekst. Økt
satsning på ungdomsskoleelever er fortsatt svært viktig, og som organisasjonen vil
sette økt fokus på i årene framover.

ledere

Området ledere har ikke vært fokusområde i 2010, men landsstyret har likevel gjennomført viktige tiltak for å støtte opp om denne viktige gruppen. Som et ledd i
arbeidet med kvalifikasjonskrav til ledere, har nettkurs for ledere blitt utviklet og lansert på landsleiren på Lista i 2010. Det er utarbeidet gode rutiner for godkjenning av
nye ledere, og politiattest, nettbasert introduksjonskurs og ledersamtale er nå et
obligatorisk krav før nye ledere godkjennes. Det har i perioden vært avholdt lederkurs
regionalt, med støtte fra administrasjonen, og dette arbeidet vil videreføres.

opplevelser

Opplevelser var naturlig nok et fokusområde i 2010, da dette var landsleirår for kfukkfum-speiderne. Landsleiren Grønn Action på Lista var godt planlagt og gjennomført av en dyktig landsleirstab, og ble svært vellykket. Det ble også en milepæl da vi
mottok miljøfyrtårnsertifisering for leiren. Norges første miljøsertifiserte landsleir!
Her bidro kfuk-kfum-speiderne med et pilotarbeid som vi håper andre organisasjoner vil ta etter.
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Vi opplevde også et stort miljøengasjement blant gruppene i forberedelsene til landsleir, og over 2000 speidere avla miljøløftet på landsleiren!
I forkant av leiren gjennomførte vi et så godt som fullt Rolandkurs, også med deltakere fra Ukraina, som et ledd i vårt arbeid med å støtte og utvikle speiderarbeidet i
Ukraina. Det ble også arrangert et nasjonalt gjensynstreff etter landsleiren, og flere
kretser hadde gjensynstreff på ledermøter i tiden etter landsleiren.
I 2010 deltok en rekke rovere på World Scout Moot for rovere i Kenya. Vi sendte en ung
deltager på World Leadership Development Programme hos wagggs, vi hadde med
to ungdomsdelegater til Europakonferansen i Brüssel sommeren 2010, og tre unge
deltok på Scout Academy i Hellas høsten 2010. Vi arrangerte guttetur til Kandersteg
(under 16 år), hadde deltagere på ESG seminar i Romania, og en jente deltok på
WAGGGS seminar Pathways to leadership i Mexico
For 2011 blir jamboreen i Sverige det store høydepunktet, både for de som deltar på
selve jamboreen, enten som stab, deltakere, eller ist (internasjonalt service team).

Foto: Carl-Frederic Salicath
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synlighet

Det har vært et mål å øke deltakelsen i aksjonene våre, både for å gi ekstern synlighet,
og for å fremme samfunnsengasjement. Har vi lykkes? I 2010 deltok ca. 36 % i
Julebukkaksjonen, mens ca. 29 % deltok i Globalaksjonen. Her har vi nok et
forbedringspotensial!
Som et ledd i arbeidet med å gjøre menighetene kjent med kfuk-kfum-speiding
som trosopplæringsarbeid, har vi utarbeidet en brosjyre og sendt alle menighetene.
I tillegg har administrasjonen ringt over flere hundre av landets menigheter, både for
å informere, og for å skape interesse for nystart. Arbeidet har ført til flere møter og
interesserte menigheter, og vil være et kontinuerlig arbeid.
En dyktig prosjektleder for landsleir, sammen med landsleirledelsen og informasjonsavdelingen, lykkes svært godt med mange gode oppslag om landsleir.
Medieovervåkning er ikke vitenskap, men vi kan med stor sikkerhet kan si at minst
295 medieoppslag handlet om landsleiren!
Det er også utarbeidet et veiledningshefte til hjelp for å få mediedekning lokalt:
“Synlig speiding – medieveiledning for speidergrupper”. Et annet viktig tiltak er “Unge talspersoner”, et nettverk for å utvikle speidere og unge rovere til å bli gode talspersoner
for enkeltarrangement og i viktige saker.
I tillegg til det som er nevnt over, har det vært gjennomført en rekke andre tiltak som
støtter opp under målene i strategiplanen.

nordtangen

Nordtangen leirsted har en utviklingskomité og en driftskomité, begge dyktige
og handlekraftige komiteer. Landsstyret
ønsker å utvikle og synliggjøre leirstedet
vårt, og valgte derfor å legge kretsforum
til Hadeland Turisthotell. Dette for å
kunne legge inn besøk på Nordtangen, og
dermed skape et større engasjement for
stedet. Det året kfuk-kfum-speiderne
har ansvaret for representantskapsmøtet
i Spf, legges dette til Nordtangen. Av
satsningsarrangement på Nordtangen er
kilt, (Kurs I Leir Teknikk), og sommerleir. Roverne har arrangert
Banevoktersamling, en sosial samling for
rovere, med et eller flere dugnadsprosjekt
i tillegg.
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Avslutning
kfuk-kfum-speiderne har i denne perioden utarbeidet en strategiplan som vil legge
føringer for satsninger framover. Landsstyret har i denne perioden også hatt en viktig
og god debatt med administrasjonen om prioriteringsbehov, spesielt med tanke på
arrangementer.
Det er landsstyrets oppfatning at vi nå i en lengre periode har levd i en prosjektfase. Fra
landsting 2011 går organisasjonen mer over i driftsfase, og det vil være lettere å prioritere i
forhold til strategiplanen. Det jobbes med å utvikle gode styringsverktøy, og fremtidig
rapportering. Landsstyret har derfor utnevnt en styringsgruppe for Fremtiden, bestående
av landsstyremedlemmer, generalsekretær og ansatte. Det er også landsstyrets mening at
samarbeidet med roverne kan utvikles, spesielt i forhold til videreutvikling og gjennomføring av tiltakene i strategiplanen. Program- og ledertreningsutvalget (plu) vil også ha en
sentral rolle i det videre arbeidet med strategiplanen.
Det har vært en slitsom, givende, utviklende og utfordrende oppgave å utarbeide
strategiplanen Fremtiden. Landsstyret ønsker å takke alle bidragsytere, og ønsker
fortsatt engasjement rundt Fremtiden, og alle kretsene lykke til med eget arbeid!

Anne Sjømæling
Landssjef

Solvor Nygård

Dag E. Johnson

Atle Aas
Viselandssjef

Vemund Ovesen

Maja Leonora Skålvold

Anne Hanson

Arne Morten Rosnes
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Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal.

TOÅRSMELDING
2009-2010

ORGANISASJON OG
ADMINISTRASJON

realisere målene i Fremtiden: Vekst, ledere, opplevelser og synlighet. Både på nettet og i bladene har Fremtiden vært synlig.
Nå står en viktig oppgave foran oss: Å få strategien levende i
møte med den enkelte leder og speider lokalt.

SENTRALT

Visjonen vår: Vi er i 2019 en organisasjon som kjennetegnes av
unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive KFUKKFUM-speidere, ble vedtatt av landsstyret sent på året i 2008.

Landsting 17.-19. april 2009, Gardermoen

Forbundets tredje ordinære landsting ble avholdt ved
Gardermoen i Akershus 17.-19. april 2009 med Romerike som
vertskapskrets. Det møtte totalt 85 delegater, ti ansatte, ti
observatører, åtte fra komiteer og utvalg, og 13 gjester på
landstinget i 2009. Totalt 126 deltakere.

Vi fikk en god debatt om antall speiderløfter på landsting.
Debatten dreide seg om innholdet i løftet, og viktigheten av å
utarbeide en veiledning om hva løftet egentlig betyr og hvordan det skal forstås. Det løftet som ble vedtatt (1.gangs
endring av grunnreglene) lyder:

Viktige saker på landsting i 2009 var:
•
Strategiplanen 2009-2019: Fremtiden, og overføring av
myndighet fra landsting til landsstyret i plansaker
•
Vedtak om justert speiderløfte
•
Innføring av politiattest for alle ledere og tillitsvalgte
•
Innføring av familiespeiding som egen arbeidsgren
•
Budsjettdebatt

Med Guds hjelp lover jeg:
Å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven.

Vurdering av viktige saker fra landstinget i 2009:
Det er i perioden jobbet grundig og systematisk med å vedta
og implementere ny strategi i kfuk-kfum-speiderne. Det er
utarbeidet egen tiltaksplan for Fremtiden, og kretsene er
utfordret til å jobbe systematisk med egne planer for å

Landsstyret ønsket – i samarbeid med Norges speiderforbund og i tråd med det stadig flere og flere barne- og ungdomsorganisasjoner hadde gjort – å innføre krav om
politiattest. Forslaget ble vedtatt, og tatt inn i organisasjonsbestemmelsenes § 14. Alle personer som påtar seg oppgaver
eller verv som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming,
omfattes av bestemmelsen. Forbundet har gjennom elektronisk registrering og meget god oppfølging, lykkes i å få inn
attester fra en stor del av våre ledere og tillitsvalgte over 15 år.

Landsting. Foto: Svein Olav Ekvik
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Økonomien i forbundet har styrket seg i toårsperioden, og vi
går ut med en bedre egenkapital pr 31.12.10: 6 707 427,-, enn
det vi hadde 31.12.08.: 5 450 285,-. Medregnet landsleiroverskuddet fra 2010 på 2,9 millioner (lagt inn i Grunnfondet),
har forbundets egenkapital styrket seg betydelig i toårsperioden. Det er landsstyret glad for.

Landsstyret har også avholdt to møter med de ansatte i
perioden, en kursdag om strategiplanen Fremtiden, og et
møte om prioritering av forbundets arrangementer.

Landsstyret

Forbundskontoret

Anne Sjømæling, Tønsberg, ble gjenvalgt som landssjef for
en ny toårsperiode i 2009. Atle Aas, Haugaland, ble valgt som
ny viselandssjef etter Thorbjørn Geirbo fra Oslo.
Landsstyret har i perioden hatt mye fokus på strategiutvikling (Fremtiden), økonomi, lederkvalitet, nasjonale og
internasjonale relasjoner, fornyelse og endring, oppfølging
av kretser og landsleir 2010. I løpet av toårsperioden har
landsstyret behandlet 188 saker på til sammen 19 møter,
herav tre telefonmøter. Blant disse sakene er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Godkjenning av forbundets beredskapsplaner for sikkerhet og ved seksuelle krenkelser
Retningslinjer for sponsing
Landstingssaker 2009 (se avsnitt om landsting)
Oppnevninger til utvalg, komiteer, landsleir og
representasjon forøvrig
Mentorprogram for unge ledere
Innføring av politiattest
Kretsforum 2009 og 2010
Forholdet til Norges speiderforbund,
kfuk-kfum Global og Norges kfuk-kfum
Årshjul for kfuk-kfum-speiderne
Fremtiden – oppfølging av tiltak, og implementering
av planen
Uttalelsespolitikk
Ansettelser
Frifond
Nye former for kfuk-kfum-speiding
plus mandat og arbeid
Globalaksjonen
Strategi for kfuk-kfum Global 2011-2015
Regnskaps- og budsjettarbeid
kfuk-utvalgets mandat
Landsstyret 2009-2011. Foto: Helene Moe Slinning

For oversikt over sentrale tillitsvalgte i perioden, se vedlegg
1 og 3.

Det er styrets vurdering at administrasjonen fungerer meget
godt. Dyktige og engasjerte ansatte gjør en god jobb for forbundet. Det er administrasjonen som har det daglige ansvar
for service, informasjon, markedsføring, programutvikling,
ledertrening, forbundets arrangementer, Nordtangen
speidersenter, økonomioppfølging og Speiderbutikken.
Personalet er et av landsstyrets redskap for en ønsket og nødvendig utvikling av satsingsområdene i Fremtiden: Vekst,
ledere, opplevelser og synlighet. Det har vært stor stabilitet i
personalet i 2009-2010.
Forbundskontoret er plassert i egnede lokaler sentralt i Oslo i
St. Olavs gate 25, og vi deler kontorlokaler med Norges kfukkfum og kfuk-kfum Global. Speiderbutikken holder til i
samme lokaler.
Per Ove Løkstad har vært generalsekretær i hele perioden. Se
vedlegg nr 2 for oversikt over ansatte.

Landsleiren Grønn Action – Lista 2010

Landsleiren i 2010 fant sted 3.-10.juli 2010 på Lista flystasjon i
Farsund kommune, med 5209 deltakere.
Leiren ble meget vellykket, og var svært godt planlagt. God
infrastruktur, egnet leirplass, lite vind, god organisering, et
helhetlig og grønt program, verdens første miljøsertifiserte
landsleir, tydelig forkynnelse og et godt lederprogram bidro
til at alle reiste hjem slitne og fornøyde. Dette vil vi få til
igjen i 2014!
Landsleiren bidro til god synliggjøring av organisasjonen.
Morsomme, kreative og miljøvennlige aktiviteter, stor entusiasme og god mediedekning viste at kfuk-kfum-speiding
er grønn trosopplæring i praksis.
Landsstyret retter en stor takk til alle ledere som gjennom
lang tid bidro til å gjøre denne leiruken til en flott speideropplevelse for tusenvis av våre medlemmer og ledere. En
landsleir er et meget givende, interessant, lærerikt og krevende prosjekt. En landsleir er en dugnad der alle må bidra:
enkeltledere, grupper, kretser, ansatte og styret, ellers vil vi
ikke lykkes igjen i 2014.

Introduksjonskurs på nett for ledere
og assistenter

Sommeren 2010 ble vårt nettbaserte introduksjonskurs ferdigstilt og gjort tilgjengelig for alle våre ledere og assistenter.
Kurset tar ca. en time og er første trinn i den formelle ledertrening for medlemmer over 17 år. Kurset er obligatorisk for
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Kildesortering på landsleir.
Foto: Helene Moe Slinning

alle nye ledere og assistenter, og alle andre ledere oppfordres
til å ta kurset.

Innføring av politiattest

Speidernes fellesorganisasjon (Spf ) vedtok å innføre krav om
vandelsattest fra politiet fra alle personer som påtar seg oppgaver eller verv som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold
over mindreårige eller personer med utviklingshemming.
Attesten inneholder opplysninger om personen er siktet, tiltalt eller dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser.
Et påbud om politiattest er ingen garanti mot overgrep. Det
vil kun utelukke medlemmer med anmerkninger fra overnevnte oppgaver. Det er ett av flere tiltak. Overgrep kan likevel skje, men påbudet er ment å virke forebyggende. Det er
utarbeidet egne retningslinjer for håndtering av ordningen,
og registreringen skjer gjennom medlemsregisteret.

Vekst

kfuk-kfum-speiderne har hatt vekst som fokusområde i
hele 2009 og 2010. Skal vi være en livskraftig og relevant
barne- og ungdomsorganisasjon også i 2020, må vi stadig
starte nye grupper, og vi må jobbe systematisk og utholdende med vekst i den enkelte enhet og gruppe. Det er helt
avgjørende at dette engasjementet spres og eies av alle ledere
på gruppe-, krets- og landsplan. Les mer om vekstarbeidet i
eget avsnitt.
kfuk-kfum-speiderne har nå 12 358 medlemmer, en økning
fra 2008, men en nedgang etter fusjonen.
Gjennom gruppesamtalen, vekstagenter, systematisk nystart, aktiv trosopplæring og besøk vil vi lykkes. Dette krever
at vekst er noe hele organisasjonen forplikter seg på.

Miljøarbeid

Høsten 2009 inngikk organisasjonen et miljøsamarbeid med
Norges kfuk-kfum og Norges speiderforbund. Arbeidsgruppens fokus har vært miljøtiltak på individ-, gruppe-/
krets- og nasjonalt nivå, samt arrangementer og leirsteder.

Patruljeførerting

Merket Grønn speider og registrering av miljøløftet på landsleiren i 2010, ble en stor suksess, med over 2000 avlagte
løfter. Merket Grønn speider – gull ble lansert som en del av
programmet høsten 2010.

Fremtiden

Miljøfyrtårnsertifisering av landsleiren var det største miljøprosjektet i perioden, og vi er stolte av å være de første som
har klart å miljøsertifisere en landsleir!
Forbundskontoret er fortsatt miljøfyrtårnsertifisert og
leverer årlig rapporter til stiftelsen Miljøfyrtårn.

goCY- intern

Forbundskontoret er vertskap for en deltaker fra kfukkfum Global sitt utvekslingsprogram, goCY- intern. Høsten
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2008 - våren 2009 var Neliswa Hlombe fra Sør-Afrika på utveksling. Jackline Bage kommer fra Sudan kfuk og er på
utveksling i perioden 1. september 2010- 1. mai 2011. Begge
har arbeidet med informasjons - og programarbeid i organisasjonen.

Patruljeførerting ble avholdt på Rønningen Folkehøyskole
20.-22. mars 2009, med 27 deltakere fra 15 kretser. Fire
patruljeførere ble valgt til landstingsdelegater.

Arbeidet med ny langtidsplan til 2019, Fremtiden, ble påbegynt høsten 2007. I 2009 og 2010 har landsstyret jobbet
mye med å utvikle og forankre strategien i kretsleddet.
Dette har skjedd:
•
Etter høringer ble fire satsingsområder vedtatt av landsstyret høsten 2009: Vekst, ledere, opplevelser og synlighet.
•
Arbeidsgrupper ble opprettet som skulle sikre gjennomføringskraft og framdrift på mål og tiltak.
•
Tiltaksplan med totalt 74 tiltak ble vedtatt og 90 % av
tiltakene er pr dato operasjonalisert.
•
Fire støttedokumenter er eller blir utarbeidet:
Internasjonal strategiplan/årshjul, arbeidsplan for Spf
(Speidernes fellesorganisasjon), strategiplan for kfuk-
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Utvikling av medlemsdatabasen

I perioden er medlemsdatabasen betydelig videreutviklet og
spesialtilpasset organisasjonens ulike behov. Databasen er
tilgjengelig på flere nivåer via innlogging på internett.
Administrasjonen har fått tilpasset en rekke funksjoner til
sitt behov.
Gruppene har tilgang til mange nye funksjoner som gjør det
mye lettere å administrere en lokal gruppe. En av mange nye
funksjoner er at gruppeleder kan levere årsrapporten med
bare noen få museklikk. Det er ikke nødvendig å sende noe i
posten. Dette er betydelig arbeidsbesparende for både
gruppeleddet, kretsleddet og det nasjonale leddet.
‘Min Side’ er blitt et kjent og mye brukt verktøy for adresseendringer og annet. Det er også arbeidsbesparende for gruppene at medlemmene selv oppdaterer kontaktinformasjonen
til seg selv og sine foresatte. Mange benytter seg av muligheten for kurspåmelding. Denne funksjonen er utbedret i
løpet av året.

Hvert landsstyremedlem – med unntak av landssjef og viselandssjef – har jevnlig kontakt med sine kontaktkretser.
Ordningen innebærer at styremedlemmene følger opp noen
kretser hver, spesielt gjennom samtale med kretsledere, deltakelse på årsmøter og andre arrangementer i kretsen. Dette
har gitt styret viktig informasjon som grunnlag for viktige
beslutninger.
I 2009 og 2010 gjennomførte generalsekretær virksomhetssamtaler med fire kretser som ba om dette spesielt. Dette var
oppfølgingssamtaler fra 2008 da samtlige kretser hadde
samtale med generalsekretær.
En undersøkelse med 470 svar fra medlemmer og ledere over
14 år fra 2008, viser at kretsleddet blir verdsatt meget høyt i
kfuk-kfum-speiderne. De er leverandører av viktige kurs,
ledersamlinger og arrangementer for alle våre aldersgrupper,
og de har en helt uunnværlig rolle i arbeidet med å styrke
gruppene, forebygge nedleggelser og sørge for medlemsvekst. Landsstyret mener at en av forbundets viktigste oppgaver er å sørge for at kretsleddet lykkes, og at de rette
tillitsvalgte blir valgt inn i kretsstyrene. Valgkomiteene på
kretsnivå har en meget viktig oppgave.

Kretsforum

Kretsforum er den viktigste årlige møteplassen mellom
kretsene og landsstyret, og samtidig avholdes roversamling
mellom forbundets rovernemnd og kretsroverkontaktene.
I 2009 ble kretsforum arrangert på Hotel Hadeland på Gran
23.-25. oktober. 19 av 20 kretser var representert på denne viktige samlingen, og det er et svært godt oppmøte! På kretsroverkontaktsamlingen som fant sted samtidig, deltok 14
kretsroverkontakter sammen med en fulltallig rovernemnd
på seks personer. Hovedsaker i 2009 var arbeid med strategiplanen Fremtiden, den attraktive speidergruppe og landsleir
2010. Vi fikk besøk av Jakob Braad fra Det danske spejderkorps som fortalte oss hva som kjennetegner sterke og voksende grupper, og vi fikk et hyggelig besøk på vårt nasjonale
speidersenter Nordtangen.
Kretsforum ble også arrangert på hotell Hadeland på Gran,
den 22.-24. oktober i 2010. 18 av 20 kretser deltok. I tillegg deltok 14 kretser på roversamlingen, samt alle seks medlemmer
av rovernemnda. De sakene vi brukte mest tid på i 2010 var
vekst i kretsene, landstingssaker i 2011 og informasjonstorg
med diverse aktuelle saker. Også i 2010 ble det tid til et besøk
på Nordtangen, og søndagens gudstjeneste ble lagt dit.

Nettkafe på Grønn Action - Lista 2010. Foto: Eirik Svandal Bø.

Landsstyret er tilfreds med planlegging, innhold og gjennomføring av kretsforum både i 2009 og 2010, og vil understreke betydningen av denne viktige møte- og
diskusjonsplassen i kfuk-kfum-speiderne.
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Kretsutviklingskurs 2009

Det ble arrangert et kretsutviklingskurs på Nordtangen
speidersenter 11.-13. september 2009 med 14 deltakere fra
disse tre kretsene: Bjørgvin, Sogn og Fjordane og Troms.
Hensikten med kurset er å styrke kretsarbeidet, gi inspirasjon, samt å bidra til at kretsstyrene blir flinkere til å prioritere. Kurset var initiert og finansiert av forbundet. For
kretsene videreføres prosjektet med veiledning i etterkant.

IDEOLOGI
Ideologi

Norges kfuk-kfum-speidere trenger en kontinuerlig
bevissthet blant sine ledere om hvorfor vi er kfuk-kfumspeidere. Hva som gjør oss unike og relevante i nåtid og
fremtid.
I en verden der vi vil stå trygt og selvstendig plassert midt
mellom Norges kfuk-kfum og Norges speiderforbund,
gjelder det å være bevisst og strategisk på hva vi skal samarbeide om, og hva vi best gjør alene.
Norges kfuk-kfum-speideres unike utgangspunkt som
medlem i fire av verdens fem største ungdomsorganisasjoner
(wagggs, wosm, ymca og ywca) er en stor fordel som vi
kan utnytte mer bevisst. Relasjonsbygging og -pleiing bør
underlegges samme vurdering og prioritering som øvrige
oppgaver i forbundet. Alle relasjoner skal gi våre medlemmer
og ledere noe, og styrke oss på kort eller lang sikt.
Landsstyret mener at vi i 2009 og 2010 har balansert tid og
prioritet med våre viktige relasjoner på en god måte.

Ledersamtale og ledererklæringen

Satsningen på ledersamtalen i 2007-2008 har vist gode resultater i 2009-2010. Et stort flertall av våre ledere og assistenter
har tatt imot tilbudet om samtalen. Andelen som skriver
under på ledererklæringen ser ut til å holde seg stabilt.

Biskop Ingeborg Midttømme på Grønn Action - Lista 2010
sammen med døveprest Odd Erling Vik Nordbrønd.
Foto: Audun Berdal
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Trosopplæring

Vi har i perioden hatt et konstant fokus på å markedsføre oss
overfor Kirkerådet, bispedømmer og menigheter. Gjennom
ringerunder i forbindelse med nystartarbeidet, har vi i 2010
vært i kontakt med flere hundre menigheter.
I 2009 sendte vi ut til samtlige menighetsråd i Norge et brev
vedlagt vår trosopplæringsbrosjyre, og en oversikt over sammenhengen mellom Plan for trosopplæring og vårt program.
Vi responderte også på høringen til Salmebokutvalget i 2009,
der vi foreslo Speiderbønnen som ny salme i salmeboken.
Under landsleiren i 2010 drev vi trosopplæring og utetro i
praksis for 5200 medlemmer. Vi hadde der besøk av to
biskoper og lederen for det nasjonale trosopplæringssekretariatet.
Program/produksjoner:
•
plu har i perioden jobbet med integrert forkynnelse. Det
har resultert i 18 nye tips. Det finnes nå 37 integrerte
forkynnelsestips i speiderprogrammet i tillegg til en
rekke andre aktiviteter med kristent innhold.
•
Produksjon av en brosjyre som promoterer kfuk-kfumspeiding som trosopplæring.
•
Utvikling av et nytt konfirmantspeidings-programmateriell. Prosjektet er et samarbeid med Øksnes
speidergruppe og sogneprest Martin–Oskar Enstad.
Prosjektet støttes av trosopplæringssekretariatet.
Ferdigstilles i 2011.
Deltagelse:
•
Ungdom, kultur og tro, fagseminar på mf (Det teologiske menighetsfakultet) (2010).
•
Trosopplæringskonferanse (2010).
•
Bidragsyter og samarbeidspartner for iko på seminar
om Grønn trosopplæring 23. november 2010.

PROGRAM OG
LEDERTRENING

ligger alle forbundsarrangementene. I tillegg kan grupper og
kretser få sine åpne arrangementer og kurs lagt ut. Aktuelle
internasjonale arrangementer kommer også opp ved å krysse
av på det alternativet.

Program- og ledertreningsutvalg et (PLU)

For å finne nye aktiviteter kan nyhetsfanen være nyttig. Der
legges lenker til alt nytt fordelt på arbeidsgren. Gruppene
oppfordres til å sende inn egne programtips via skjemaet
som ligger på siden.

Program- og ledertreningsutvalget har fått justert mandatet
sitt denne perioden og fått bedre oversikt over sine oppgaver.
I 2010 har strategiplanen og tiltaksplanens punkter vært styrende for utvalgets arbeid. Dette innebærer bl.a. revisjon av
Norsk Roland og utvikling av nye spesialistmerker for alle
enheter. Arbeid med integrert forkynnelse har også vært en
stor oppgave. Det sittende utvalget ble oppnevnt av landsstyret 8.7.2010.
Program- og ledertreningsutvalget har deltatt på eller holdt
kurs/seminar på Roverkongressen 2009 og 2010, Grønn
Action – Lista 2010, Kretsforum 2009 og 2010 og I fyr og
flamme 2010. Det er god dialog mellom utvalget og landsstyret, rovernemnda og administrasjonen.

KFUK-utvalget

kfuk-kfum-utvalget var inaktivt i en periode i 2009, men
ble igjen aktivt med fornyet mandat i februar 2010. I dette
mandatet styrkes relasjonene mellom utvalget og plu
betraktelig. Tre av utvalgets seks medlemmer er fra kfukkfum-speiderne. Utvalget skal både ivareta kontakten til
fokus og ivareta at jente/kvinneperspektivet blir profilert på
en god måte i de to kfuk-kfum-organisasjonene i Norge.

PROGRAMUTVIKLING
Speiderprogram.no

På speiderprogram.no ligger alt programmateriellet tilgjengelig. Nettsiden er en dynamisk side der nye aktiviteter,
merker og annet innhold blir lagt til etter hvert. I kalenderen

Norsk Roland

Norsk Roland har blitt revidert i perioden. Det nye opplegget
ble gjennomført første gang sommeren 2010. Materiellet blir
ferdigstilt til 2011-kursene. Norsk Roland er et tradisjonsrikt
kurs som videreføres ved å kvalitetssikre øktene og produsere nytt materiell.

Nye spesialistmerker

I løpet av 2010 har det blitt lansert 15 nye spesialistmerker.
Flere av disse har merkekrav og klare oppfordringer til uteaktivitet, friluftsliv og uteovernatting.
Egne spesialistmerker med fokus på kalendersalget er produsert for oppdagere, stifinnere og vandrere. Målet er å øke
kalandersalget og gi speiderne innsikt i salg, gründervirksomhet og markedsføring.

Grønn speider

I tråd med årstemaet Grønn Action ble prosjektet Grønn
speider lansert våren 2010. På www.grønnspeider.no kan
speiderne avgi sitt miljøløfte. Merket Grønn speider – sølv får
speiderne gratis som takk. 2459 har ved utgangen av 2010
avgitt sitt miljøløfte, mange av dem på Grønn Action – Lista.
Grønn speider – gull er et prosjektmerke for vandrere.

Patruljeførerkurs og Patruljeliv

Kursmanualene til Patruljeførerkursene – Oppdrag Nord og
Oppdrag Sør ble produsert og lagt ut for salg i
Speiderbutikken. Hver krets fikk tildelt ett eksemplar på
landsting 2009.
Patruljeliv ble revidert i tråd med nytt program og nye
patruljeførerkurs. Boken fikk ny layout og er lagt ut for salg i
Speiderbutikken.
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Trosopplæring i friluft

Boken Trosopplæring i friluft har blitt produsert med støtte
fra Opplysningsvesenets fond og er til salgs i Speiderbutikken. Den er skrevet av speiderleder og kateket Solveig
Leikvoll. Oppleggene i boken passer godt både i speidersammenheng og i menighetenes barne- og ungdomsarbeid.
Den er derfor et godt eksempel på at speiding er trosopplæring, noe vi ønsker å formidle til menighetene.

Friluftsliv i vinterfjellet

Friluftsliv i vinterfjellet har blitt revidert og fått nytt design.
Thomas Aalstad har hatt ansvar for å revidere og oppdatere
innholdet i den 4. utgaven av boken.

Speiderhåndboka

Speiderhåndboka kom i 2. utgave i desember 2010 etter en
prosjektperiode på omlag ett år. I tillegg til vanlig tekstkorrektur er det gjort noen mindre endringer i et par kapitler,
med utgangspunkt i nytt program, ny enhetsinndeling og
integrert forkynnelse. Noen bilder er byttet ut for å oppdatere boken med nye skjerf fra 2008. Den opprinnelige pagineringen er beholdt for at referanser i annet programmateriell
fremdeles skal være korrekte. Speiderhåndboka er trykket i et
opplag på 3000 eksemplarer.
I fyr og flamme 2010, Nordtangen.
Foto: Henrik Vagle Dalsgaard

LEDERTRENING
Lederkurs

Vi registrerte økt engasjement i kretsene for ledertrening i
perioden. I tillegg til forbundets nasjonale lederkurs har flere
kretser har arrangert kurs. E-læringskurset
Introduksjonskurs for nye ledere er gjort tilgjengelig og
implementert i 2010. Kurset er også tilgjengelig for andre
ledere.

Introduksjonskurs for ledere

Introduksjonskurs på nett for ledere og assistenter ble
innført sommeren 2010. Se også under avsnittet
Organisasjon og administrasjon.

Trenerkurs

I 2009/10 ble moduler for trenerkurs ferdigstilt og kurs holdt.
Interessen for å delta på lederkurs har økt i perioden.

I fyr og flamme

En vellykket inspirasjonssamling for trenere og ledere med
småkurs, sosiale samlinger, nettverksbygging og internasjonale gjester ble avholdt høsten 2010. Det var også egen trenersamling og møte mellom plu og trenerne.

Trekløver/Gilwell

En revisjonskomité sammensatt av personer fra kfukkfum-speiderne og Norges speiderforbund, arbeider med ny
kursmanual til Trekløver/Gilwell i Norge. Felles kurs er under
planlegging.
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Holdninger og handlinger

Kurset ble arrangert av beredskapsgruppa på Nordtangen
våren 2010.

Svalbardleir

Etter å ha blitt avlyst flere ganger på grunn av manglende
påmeldinger, ble Svalbardleiren avholdt sommeren 2009
med hele 24 deltakere.

AKTIVITET
Internasjonalt

De største internasjonale arrangementene i perioden har
vært Roverway på Island sommeren 2009 med hele 62 deltakere, så Rover Moot i Kenya med 19 deltakere og esgseminar/ledertrening i Romania med 17 deltakere, samt
Eventyr Utland.

Roverlandsleir

Roverlandsleiren i 2009 ble arrangert av Fekjan; roverlaget
til Holmen kfuk-kfum-speidere v/ Hans Aleksander
Skalleberg(leirsjef ). Leiren hadde 200 deltakere og med en
stab på 23 var det 223 rovere samlet på Risøya 3.-9. august.
Mottoet var “Idyll”, og roverne hadde en vellykket Roverlandsleir.

NYE ARRANGEMENTER
Arrangementet er ment som en gulrot for aktive speidere i
ungdomsskolealder som ønsker internasjonale opplevelser.
Jentetur ble arrangert i 2009, og guttetur i 2010. Deltakerne
må i fellesskap med sin leder søke for å kunne delta på
arrangementet.

NM i speiding

12.-14.juni 2009 ble nm i speiding for aller første gang
arrangert med patruljer fra begge speiderforbundene i
Norge. Det skjedde i Bergen. I 2010 ble nm arrangert i Tysvær
kommune i Haugaland 11.-13.juni. Fra kfuk-kfumspeiderne deltok 37 patruljer i 2009, og 39 patruljer i 2010.

Ferieleir på Nordtangen

Sommeren 2009 ble det for første gang arrangert leir for
ikke- speidere på Nordtangen. 32 barn i 10-12 årsalderen deltok på ulike speideraktiviteter fra mandag til fredag, inkludert en overnatting. Barna kom alle fra nærområdet, og
prosjektet resulterte i en ny speidergruppe på Gran høsten
2009. Ledere på ferieleiren var ansatte.

UFO- Utfordring, fellesskap og opplevelse

ufo var et samarbeidprosjekt sammen med kfum-speiderne
i Danmark. Det var et ukeskurs for patruljeførere fra Norge
og Danmark.

Gjensynstreff Grønn Action

Etter Grønn Action på Lista ble det arrangert et nasjonalt
gjensynstreff for speidere i ungdomsskolealder. Tema for
helga var mimring og Grønn speider-gull.

NM i speiding 2010,. Foto: Carl-Frederic Salicath

Jente- og gutteturer (Eventyr utland)

ANDRE TILTAK
Aksjonene våre

Julebukkaksjonen og Globalaksjonen har i 2009 og 2010
finansiert bygging av ny førskole for Sudan kfuk og ny
barneskole for kfuk på Madagaskar. I tillegg til skolebygget
på Madagaskar har aksjonen støttet et utvidet skoleprosjekt
som kfuk og kfum driver i slummen i Antananarivo.
Fra høsten 2010 deltar også Norges kfuk-kfum på
Globalaksjonen, noe som åpner for mer samarbeid lokalt og
for vekst til aksjonen.

Speidere i Ragdesund samler inn til
Globalaksjonen 2010. Foto: Rita Galteland
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Rovernemda

Rovernemnda har god kontakt med landsstyret, Program- og
ledertreningsutvalget og administrasjonen. Det har også
vært økt fokus på roverkontaktene i kretsene gjennom egne
samlinger og oppgaver. Ti kretser har i perioden hatt besøk
av rovernemndsmedlemmer.
Rovernemnda har satset på økt bruk av sosiale medier for å
være synlige, informere og være i tettere kontakt med roverne.
Rovernemnda var aktiv i planleggingen og gjennomføringen
av roverprogrammet på Grønn Action – Lista 2010 og gjensynstreff for rovere. Det har vært svært gode deltakertall på
roverarrangementer denne perioden. Det største var
Roverlandsleir i 2009 med 223 deltakere og arrangører. Ellers
har roverfemkampen gått fra 48 til 100 deltakere på et år. En
positiv trend!

Endre Vik Nordbrønd, leder av rovernemnda i en
del av perioden. Foto: Bjarne Lohmann Madsen

Søndagstipset.
Foto: Helene Moe Slinning

Søndagstipset

I hele 2010 sendte kfuk-kfum-speiderne ut gratis turtips på
sms. I tillegg ble siden www.sondagstipset.no opprettet, og
alle tipsene ble samtidig lagt ut der.
kfuk-kfum-speiderne ønsker å bidra til et bedre samfunn,
og prosjektet Søndagstipset ble opprettet for å gi mennesker
gode friluftsopplevelser, og oppfordre til fysisk aktivitet.
Søndagstipset var kreative, enkle, rimelige og morsomme
aktivitetstips til søndagsturen. Prosjektet ble støttet av kulturdepartementet, via frifo (Friluftslivets Fellesorganisasjon), som
et folkehelsetiltak for å få folk ut på tur.
SØNDAGSTIPSET
LOGO OG FARGEBRUK

Samtidig var prosjektet et godt synlighetsprosjekt for å
fremme kfuk-kfum-speidernes fokus på det enkle friluftsliv. Ved utgangen av 2010 hadde Søndagstipset 3035 abonnenter.
Pantone 398 U

Pantone 318 U

SØNDAGS-

TIPSET
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INFORMASJON OG
MARKEDSFØRING

Markedsføring via internett blir stadig viktigere for
organisasjonen. Foto: Eirik Svandal Bø.

STRATEGI
kfuk-kfum-speidernes kommunikasjonsstrategi er under
revidering, og er tett knyttet til de strategiske målene i Fremtiden. Informasjons- og markedsføringsarbeidet skal støtte
organisasjonens formål, samt de saksområder og vedtak som
framgår av strategiplan og tiltaksplan for øvrig. I tråd med
Fremtiden har særlig satsningsområdene vekst, opplevelser og
synlighet vært viktige for avdelingens prioriteringer.

INFORMASJONSKANALER
Bladene

Gjennom hele perioden har Speiderbladet og Lederforum
blitt sendt til registrerte medlemmer fire ganger i året.

Speiderbladet

Speiderbladet har fra nr 1. 2009 til nr 4. 2010 hatt en liten nedgang i opplaget, fra 12 100 til 11 500. Dette skyldes antakelig
noe nedgang i antall medlemmer og at flere mottar bladet
digitalt. Speiderbladet er på 28 sider og sendes til medlemmer under 15 år. Speiderbladet blir aktivt brukt i profilering
av organisasjonen.

Lederforum

Lederforum har hatt et relativt stabilt opplag på om lag 4000
i perioden, med noe nedgang. Lederforum har vært trykket
sammen med Speiderbladet i en dobbeltutgave. Det innebærer at alle mottakere får Speiderbladet som en del av
Lederforum. Bladet blir sendt til ledere og medlemmer over
15 år.
Lederforum har hatt følgende vedlegg i perioden:
•
Arrangementsplan og arrangementskatalog i nr. 1-2010.
•
Julebukkaksjonshefte i nr. 4-2009 og 4-2010.
•
Globalaksjonshefte i nr. 2-2009 og nr. 2-2010.
•
Strategiplanen Fremtiden i nr. 3-2010.
•
Tipssider i nr. 1-2009
•
Landsleirhefte i nr. 3-2009.

Nettsider

Sammen med bladene er nettsiden den viktigste kanalen for
å vise hva vi som organisasjon er og driver med. Nye nettsider med betydelig forbedret design og brukervennlighet ble
lansert våren 2009. Det økte aktiviteten på nettsidene betraktelig – faktisk til det mangedobbelte. Trafikken på nettsidene
har variert med øvrig aktivitet i speideråret. Frem mot landsleiren sommeren 2010 var trafikkøkningen igjen formidabel,
med over 100000 unike treff. Toppen ble nådd i landsleirmåneden juli med over 200 000 unike treff.

Sosiale medier

Tilstedeværelse i sosiale medier, og da først og fremst
Facebook, har blitt en stadig viktigere og mer relevant
mediekanal. Utviklingen i sosiale medier skjer fort, og er
konstant i endring. Det medførte at vi etter en stund satt med
mange forskjellige sider som ble administrert av forskjellige
brukere. I 2010 startet derfor opprydningen i egne sider på
Facebook, og planlegging av en helhetlig strategi for sosiale
medier. I løpet av 2011 vil strategien ferdigstilles og implementeres, og løpende oppdateres i tråd med utviklingen.
I 2010 overgikk Facebook Google i antall treff, og tilgang til
sosiale medier via mobil ble tredoblet. Sosiale medier tar
over mye av funksjonen tradisjonelle nettsteder har hatt, og
det er behov for tettere integrasjon mellom dem.
Også vi opplever at medlemmene i stadig større grad
befinner seg på Facebook. I desember 2010 ble det integrert
en Facebook –liker knapp på alle artikler på kmspeider.no,
samt en Facebook-boks i menyen. Vi har i 2010 også jobbet
med å øke antall tilhengere på siden vår, og ser at vi treffer
særlig godt i gruppen 13 til 24 år. Det blir postet ukentlig flere
nyheter fra kmspeider.no. I tillegg kommuniserer vi direkte
med medlemmene om saker vi ønsker innspill på, eller aktuelle ting som det haster å få ut informasjon om.
Vi har også en mindre brukt konto på Twitter. Målgruppen er
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journalister og eldre speidere. Vi poster hovedsakelig kommentarer som kan være i allmennhetens interesse, med sikte
på å vise at vi er en synlig samfunnsaktør.

Interne informasjonskanaler

sms-systemet har vært i aktivt bruk i hele perioden, og ble i
2010 brukt til å sende ut Søndagstipset hver fredag. Se eget
avsnitt om prosjektet under “Andre tiltak” på s. 24. Systemet
ble også brukt en del under landsleiren i 2010.

Det er utgitt fire utgaver av Gruppeposten årlig i perioden.
Disse har inneholdt informasjon om kurs, arrangementer,
organisasjonsstoff, aksjoner, kalendersalg, årsrapporter, programmateriell, støtteordninger etc. Gruppeposten går til alle
gruppeledere. Den kan fås per post eller e-post og kan lastes
ned fra forbundets nettsider. Ved utgangen av 2010 mottar
omtrent 100 gruppeposten på papir og ca. 500 mottar den
elektronisk.

Økt bruk av direkte medlemskommunikasjon krever en oppdatert medlemsdatabase. Forbundet arbeider derfor kontinuerlig for å få flere mobilnumre og e-postadresser registrert på
våre medlemmer.

Kretslederposten er utgitt tre ganger i 2009 og to i 2010. Disse
har inneholdt informasjon som primært angår kretsleddet og
finnes også på nettsidene. I tillegg er det sendt diverse
e-poster direkte til kretsene.

Pressestrategien revideres våren 2011 som en del av den helhetlige kommunikasjonsstrategien.

SMS og e-post

Stadig flere informasjonsutsendinger går direkte via sms
eller e-post til utvalgte målgrupper, som patruljeførere,
ledere, enhetsledere eller utvalgte aldersgrupper.
Medlemsdatabasen gjør det mulig å hende ut lister til spesifikke målgrupper, noe som gjør at det er lettere å nå frem
med et treffende budskap. Dette har gitt økt treffsikkerhet og
god respons.
Slike utsendinger brukes først og fremst i forbindelse med
aksjoner og enkelte arrangementer.

PRESSE OG MEDIA
Pressestrategi

kfuk-kfum-speiderne har størst gjennomslag lokalt. Derfor
er det viktig å gi veiledning til lokale speidergrupper og kretser mht. mediehåndtering. I 2010 ble derfor heftet Synlig
speiding, medieveiledning for speidergrupper produsert. Heftet
ble sendt ut i gruppepost, og på landsleiren ble det holdt to
kurs for ledere.
Det største mediefremstøtet i 2010 var landsleiren Grønn
Action – Lista 2010, som resulterte i omtrent 295 eksterne
presseoppslag. nm i speiding i Tysvær ga også mye god
synlighet i media, med 27 eksterne presseoppslag. På begge
arrangementene opprettet vi pressesentre bestående av
frivillige speiderjournalister og fotografer, samt stab fra

Førrespeidere intervjues av lokal-TV under NM i speiding. Foto: Helene Moe Slinning
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Profileringsprodukter, merker og annet rettet mot definerte
målgrupper blir utarbeidet i samarbeid med Speiderbutikken.

FOTO
Vi har i dag en solid bildedatabase, med bilder av høy
kvalitet, som arkiveres i programmet Fotostation. Det jobbes
aktivt med å holde bildedatabasen oppdatert. Pixelpatruljen,
en ressursgruppe bestående av dyktige frivillige fotografer,
bidrar med bilder og holder fotokurs for våre medlemmer.
Pixelpatruljen har de siste to årene fått flere medlemmer og
teller i dag 13 stk.

PROFILERINGSMATERIELL
Det jobbes kontinuerlig med å ha hensiktsmessige verktøy og
materiell for markedsføring og vekstarbeid i organisasjonen.
I perioden har det blitt produsert mange hefter og brosjyrer,
blant annet: Synlig speiding, nye vervebrosjyrer, postkort,
søndagstipset-flygeblad, Nordtangenbrosjyre, landsleirmateriell, og diverse plakater og brosjyrer om arrangementer. Det har også vært produsert en rekke profilartikler
for salg i Speiderbutikken.
Pixelpatruljen bidrar med bilder til forbundets informasjonsarbeid.
Foto: Bjarne Lohmann Madsen

informasjonsavdelingen. Pressesentrene jobber strategisk
mot lokale og nasjonale medier, og med informasjon til egne
nettsider. Det har også vært gjort mediefremstøt i forbindelse med Julebukk- og Globalaksjonen, med tilrettelagte
pressemeldinger og oppfordring til gruppene om å ta kontakt med lokalmedia. Heftet Synlig speiding ble også promotert i forbindelse med disse aksjonene.

Medieovervåkning

Våren 2010 skiftet vi leverandør av medieovervåkingssystem
til en leverandør som overvåker papirkilder i tillegg til elektroniske. Dette var i tråd med strategiplanens ønske om å
måle et noenlunde reelt antall medieoppslag. Omtrent
80-90% av medieoppslagene kommer fra papirkilder, oftest
lokalaviser. Vi har derfor nå en mye bedre oversikt over den
reelle mediedekningen.

VISUELL PROFIL
kfuk-kfum-speidernes visuelle profil er godt innarbeidet i
organisasjonen. Bildebruk og layout på nettsidene, i blader
og i produksjoner er primært rettet mot hovedmålgruppen
11-15 år, men profilen har i perioden blitt utvidet, slik at vi har
en fått en bredere og mer variert visuell plattform.

SPEIDERKALENDEREN
Speiderkalenderen 2009 ble produsert i et opplag på 17500,
og 18000 av Speiderkalenderen 2010. Kalenderen er en planleggingskalender som viser bilder av aktive speidere, og er et
viktig profileringsprodukt og en inntektskilde for grupper og
forbund. En satsning på å få opp kalendersalget i 2009
resulterte i et aktivitetshefte og nye merker. I tillegg til
innføring av kalendersalgsmerket i 2009, ble det i 2010 laget
tre nye merker til bruk i forberedelsene: Selger, butikksjef og
gründer. Dette var merker som fikk gode tilbakemeldinger, og
som bidro til økt aktivitet rundt kalendersalget.

ANDRE MARKEDSFØRINGSTILTAK
Arrangementskatalog

Arrangementskatalogen har blitt etablert som en årlig utsendelse til alle mottakere av Lederforum. Katalogen skal motivere til deltakelse, og inneholder en oversikt over sentrale
kurs og arrangementer inndelt etter målgrupper og tid på
året. Stiftet inni midten er en arrangementsplan som kan
nappes ut og henges på veggen.

Film

På Grønn Action – Lista 2010 ble det laget tre filmer til bruk i
profilering av organisasjonen. Filmene er tilgjengelig på
www.kmspeider.no
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MEDLEMSVEKST
Fra 2007 til 2008 gikk vi fra 12212 til 11 858 medlemmer. Det
var en nedgang på 354, eller 2,9 %. Fra 2008 til 2009 gikk vi fra
11858 til 12 285 medlemmer. Totalt var det en oppgang i 2009
på 427 stykker, eller 3,6 %. I forhold til strategiplanen
Fremtiden kan man si at vi har nådd målsetningen om å
bremse nedgangen i medlemsantallet. Sunnmøre krets gikk
mest opp i antall; 78, og Telemark gikk mest opp i prosent,
47,9 %. Haugaland krets gikk mest ned i antall; 117, og
Helgeland krets gikk mest ned; 22,5 %.
Vi har fått flere ledere/assistenter (opp 3,2 %) og vandrere
(opp 18,7 %). Det er familiespeider som har gått mest ned. Det
er svært gledelig at vi har gått så mye opp i vandreralder,
spesielt siden antallet er høyere enn det som kan tilskrives
landsleiren. Det er dog bekymringsfullt at omtrent tre fjerdedeler slutter før de blir rovere.
I perioden 2009-2010 godkjente landsstyret 273 ledere, mot
144 i forrige periode.

Nye grupper

Gran, Hedmark og Oppland krets
Bekkelaget, Oslo krets
Holla, Telemark krets
Klokkarstua, Buskerud krets
Midsund, Nordmøre og Romsdal krets

Nye enheter

Gran, oppdagere, Hedmark og Oppland krets
Gran, vandrere, Hedmark og Oppland krets
Grimstad, familiespeidere, Agder krets
Bekkelaget, oppdagere, Oslo krets
Holla, familiespeidere, Telemark krets
Grünerløkka, familiespeidere, Oslo krets
Ytre Enebakk, oppdagere, Oslo krets
Klokkarstua, familiespeidere, Buskerud krets
Alversund, oppdagere, Bjørgvin krets
Alversund, stifinnere, Bjørgvin krets
Ålesund, rovere, Sunnmøre krins
Midsund, oppdagere, Nordmøre og Romsdal krets
Midsund, stifinnere, Nordmøre og Romsdal krets
Midsund, vandrere, Nordmøre og Romsdal krets

Landsleir - en viktig arena for medlemsvekst.
Foto: Carl-Frederic Salicath
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Nedlagte grupper:

Gimle, Agder krets
Grim, Agder krets
Sprangereid, Agder krets
Voie, Agder krets
Øyestad, Agder krets
Vennesla, Agder krets
Ullensvang, Haugaland krets
Kvitsøy, Rogaland krets
Fløyrlibanen, Rogaland krets
Fiskå, Sunnmøre krins
Nørvesund, Sunnmøre krins
Ormåsen, Buskerud

Medlemsvekstkonsulenter

Nina Hestad og Eirik Gripp Bay avsluttet sine treårskontrakter henholdsvis desember 2009 og april 2010. Det kan være
med å forklare hvorfor det ble startet 10 nye grupper og gjenoppstartet to grupper i forrige periode, mot fem nye grupper
denne perioden. Det var ikke økonomi til å videreføre stillingene og det har dessverre medført at nystartsarbeidet har
mistet momentum. Arbeidet ble dog avsluttet på en god
måte, og alle de involverte kretsene ble tilbudt et avslutningsmøte. De fleste takket ja.

Omorganisering

For å dekke opp noe av det vi taper på ikke å ha medlemsvekstkonsulenter, skal et flertall av de ansatte på forbundskontoret
jobbe opptil 20 % med vekstarbeid. Budsjettmessige utfordringer gjorde at vi ikke fikk videreført crm-systemet som
ble brukt av medlemsvekstkonsulentene. Det vil imidlertid
bli funnet en løsning på dette i 2011. I 2010 kom den endelige
tiltaksplanen, og vekstarbeidet knyttes direkte opp mot tiltakene. Nystart og å ringe menigheter vil i hovedsak utføres
av ansatte.

Vekstagenter og gruppesamtalen er påbegynt, og initieres av
ansatte, men målet er at det skal gjennomføres hovedsakelig
av frivillige. Vekstheftet, foreldreledere og andre gode tiltak
er påbegynt i 2010 og vil gjennomføres i 2011.
Trosopplæringskonferansen ble gjennomført i 2010 og vi skal
delta der videre.
I praksis betyr dette at vi fortsatt satser på nystart og hjelper
eksisterende grupper med å vokse. Nystart ser vi er viktig, da
det i denne perioden ble startet fem nye grupper og 14 grupper la ned. Eksisterende grupper skal vi hjelpe ved å gi dem
tilbud om besøk av vekstagenter som gjennomfører gruppesamtalen. Gruppesamtalen er en redigert utgave av
utviklingssamtalen. Det er viktig å støtte medlemmene der
de er i det daglige arbeidet: i gruppen.

Scandinavian Growth Network

Det europeiske vekstnettverket har ikke vært like relevant i
denne perioden som i forrige. Av den grunn arrangerte
Norges kfuk-kfum-speidere et skandinavisk vekstnettverksmøte sammen med Det Danske Spejderkorps. Vi inviterte alle speiderorganisasjoner i Skandinavia til København
i februar 2010. Det var vellykket, og vi planlegger et nytt møte
i løpet av neste periode.

Veien videre

Det som prioriteres i vekstarbeidet nå, er å få de fleste ansatte
til å gjennomføre en nystart, og få rekruttert og lært opp
vekstagenter som kan tilby gruppesamtalen.
Vi har mye kontakt med kirken, og vi vil fortsatt benytte
denne kanalen for å jobbe strategisk med nystart.
Landsstyret vil at det samlede og lokale arbeidet med vekst
skal prioriteres sterkt i neste periode.
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ØKONOMI OG
FORVALTNING

speiderhytter og hus og lokale medlemsvekstprosjekter.
Resten av midlene ble delt ut til gruppene ved innsendt
årsrapport og kontingent pr. 15. november 2009 og 2010.

GENERELT
Forbundet har tre regnskaper:
•
driftsregnskap
•
grunnfondet
•
Nordtangen speidersenter
Dette for bedre å synliggjøre den økonomiske situasjonen og
utvikling. Regnskapene samles likevel i ett årsregnskap for
revisjon.

Forbundets drift

Ved utgangen av 2010 hadde forbundet en egenkapital på
kr 6 707 427,-.
Andel inntekter i perioden:
				2009
Offentlig støtte			
39 %
Forbundskontingent		
41 %
Speiderkalenderen		
9%
Kirkeofringer og gaver		
3%
Andre				8 %

2010
41 %
37 %
8%
5%
9%

Andel kostnader i kostnadssiden i perioden:
				2009
2010
Personalkostnader		
49 %
50 %
Organisasjonskostnader		
14 %
12 %
Drift av forbundskontor		
10 %
12 %
Programutvikling og vekst
8%
9%
Medlemskostnader		
10 %
9%
Andre 				
9%
8%
Tallene er justert for aksjonsinntekter/-kostnader, arrangements-inntekter/kostnader og midler forbundet viderefordeler til kretsene.
Personal: Mye er aktivitetsrelaterte kostnader. Eks.: 3,6 stillinger på
programutvikling, speiderprogram.no, arrangementer, relasjoner etc.
2.2 stillinger på kommunikasjon, markedsføring, grafisk utforming
og annet informasjonsarbeid.
Vekst: I tillegg jobber en hel stilling med vekst på forbundskontoret, samt at
alle øvrige ansatte jobber inntil 20 % med nystartarbeid.

Driftstilskuddet fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gikk ned i perioden. Ordningen har fått nye
tildelingskriterier: I tillegg til medlemsantall skal deler av
støtten blant annet beregnes etter hvor mange sentrale kurs
som avholdes, og antall styremedlemmer under 26 år.
Medlemstallet er likevel den største delen i vektskålen ved
tildeling. Vi har tilpasset oss nye kriterier på en god måte.

Frifondregler

Nye Frifondregler ble innført i 2010 og vil være gjeldende
fra 2011.

Arbeid med økte inntekter

Tiltak:
•
Ferieleiren på Nordtangen
•
Fokus på økt kalendersalg
•
Økt fokus og arbeid med søknader for prosjektmidler til
Frifo, Trosopplæringssekretariatet, Helse- og
Rehabilitering, Sparebankstiftelsen og andre.

Innsamlingsaksjoner

kfuk-kfum-speiderne samlet i 2009 og 2010 totalt inn
nesten 1,2 millioner kroner til internasjonal bistand gjennom
Julebukk- og Globalaksjonen, noe som igjen er en stor økning
fra tidligere år. Disse midlene blir i hovedsak formidlet til
partnere i sør gjennom kfuk-kfum Global.

Gaver og kirkeofringer

Forbundet har to givertjenester, der det spesielt fokuseres på
givertjenesten til Nordtangen. I 2010 innbrakte denne kr 163
000,- Forbundet legger til rette for å motta minnegaver, jubileumsgaver og testamentariske gaver. Størrelsen på kirkeofringer ligger i underkant av kr 200 000,- i året.

Resultatutvikling

Forbundets budsjetterte underskudd for 2009 var på kr
718 000,-. Resultatet samme år ble et overskudd på kr
311 000,-. Høyere inntekter enn forventet på flere viktige
inntektskonti, kombinert med reduserte driftskostnader og
overføring fra Speiderbutikken, er hovedårsakene til at
resultatet ble bedre enn budsjettert i 2009.

Medlemskostnader: Hovedsakelig medlemsblader, medlemsforsikring og
solidaritetstier.

Offentlig støtte

Frifondtildelingen var i perioden på kr. 2 275 900,- og kr.
2 440 900,-, i henholdsvis 2009 og 2010. Dette er penger som
hovedsakelig kommer fra overskuddet til Norsk Tipping,
samt noe fra Kulturdepartementet. Av utdelte midler ble ca.
32 % tildelt gruppene etter søknad i 2009, mens tilsvarende
tall for 2010 var 22 %. Lavere prosent i 2010 skyldes landsleir,
og færre reiser for gruppene. Midler til søknader kan dekke
kursvirksomhet, internasjonal virksomhet, renovering av
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I 2010 var det for forbundet budsjettert med et underskudd
på kr 74 500,-. Resultatet ble et overskudd på kr 945 000,-.
Det gode resultatet skyldes i hovedsak større overføring fra
Speiderbutikken (som igjen skyldes godt salg på landsleiren
på Lista) og en del mer i offentlig støtte enn budsjettert.

Nordtangen. Foto: Bjarne Lohmann Madsen

NORDTANGEN
Generelt

Nordtangen er forbundets eneste nasjonale kurs- og
treningssenter ved Gran på Hadeland. Stedet består av en 90
mål stor tomt med hovedhus, kapell og Gamlestua med samlet sengeplass til ca. 40 personer. Stedet egner seg også godt
til speiderleirer med nødvendige fasiliteter for leirliv med
600 deltakere, og det benyttes til mange kurs og møter i forbundet. De siste årene har den eksterne utleien vært mye
større enn utleien til egne grupper og egne kurs.
Sommeren 2009 ble det arrangert en meget vellykket Åpen
leir på Nordtangen over to uker der grupper kunne komme
til en leir der nesten alt var ferdig. Over 200 speidere benyttet
seg av dette tilbudet.
Det har vært avholdt to avklaringsmøter mellom drifts- og
utviklingskomiteen i perioden.
I 2010 ble det igangsatt et nødvendig brannsikringsarbeid
etter at en tilsynsrapport hadde avdekket mangler ved brannvernet. Dette arbeidet avsluttes i 2011.

Drift

Nordtangen har vært driftet tilfredsstillende i 2009 og 2010
med en aktiv driftskomité og en dyktig vaktmester på timebasis. Nødvendig vedlikehold er utført også i denne perioden.
Viktig arbeid utført av driftskomiteen i perioden har vært:
•
Planlegging og gjennomføring av en åpen leir, fire
banevoktersamlinger og fire dugnader.
•
Båthuset er satt i stand som lagerplass for kanoparken.
•
Kildesortering innført.
•
Nye panelovner er montert.
•
Deler av kjøkkenet er pusset opp.
•
Markedsføring mot nordiske og europeiske speiderforbund.

•
•
•
•
•
•
•

Fastsette ny prisstruktur for utleie.
Givertjenesten er fulgt opp.
Nytt møblement til peisestua er innkjøpt.
Tre nye bålplasser er etablert.
Oppstart på bygging av gapahuk og miljøsertifisering.
Satt opp flotte skilt på parkeringsplassen.
Påbegynt å lage ny hinderløype, og irskebrett er ferdig
montert. Arbeidet med hinderløypen vil fortsette i 2011,
og løypen vil når den er ferdig være godkjent for roverfemkamp.

Det er gjennomført fire dugnader og fire banevokterhelger i
perioden. Banevoktersamlingene samler 15-30 rovere og unge
ledere til lek og alvor på Nordtangen, kombinert med noe
praktisk dugnadsarbeid.
Det er en samlet utfordring for organisasjonen å få opp
dugnadsengasjementet for Nordtangen, og det er ikke
intensjonen at dugnadsarbeidet skal være avhengig av
banevokterne, slik det dessverre er i dag.
Utleien av Nordtangen har hatt en positiv utvikling også i
2009 og 2010, og leirstedet leies ut omtrent hver helg
gjennom hele året. Utleien i feriene, og spesielt i sommerferien, bør bedres.
Givertjenesten til Nordtangen fikk inn kr 92.000,- i 2009 og
kr. 163.000,- i 2010. Hovedårsaken til økningen fra 2009 til
2010 var en enkeltgave på kr 75.000,- i forbindelse med en
gruppenedleggelse i Telemark krets.
Nordtangen fikk et historisk driftsoverskudd i 2009 på kr
165.000,- som i hovedsak skyldes inntektene fra åpen leir. For
2010 ser regnskapet ut til å gå i balanse. Dersom vi lykkes
med å få ett stort arrangement til Nordtangen hver sommer,
vil driften av vårt speidersenter kunne gå i balanse, noe som
er landsstyrets målsetting.
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Utleie i 2009:
•
Ti forbundsarrangementer
•
41 eksterne leietakere herunder våre egne
speidergrupper, 2150 personer
•
Sju speidergrupper
•
Fire barnehager
•
Ett kretsarrangement
Utleie i 2010:
•
Elleve forbundsarrangementer
•
42 eksterne leietakere, herunder våre egne
speidergrupper, 1413 personer
•
Tolv speidergrupper
•
Fire barnehager
•
Ingen kretsarrangementer
Gran speidergruppe har sine møter fast på Nordtangen.

Videreutvikling av Nordtangen

Utviklingskomiteen for Nordtangen speidersenter har hatt
mindre aktivitet i 2009 og 2010 enn tidligere. Det skyldes
behovet for en investerings-pause etter at det ble investert i
ny atkomstvei og bru over Gjøvikbanen i 2007.
Visjon for utvikling av Nordtangen:
Vi vil utvikle Nordtangen til vårt nasjonale kfuk-kfumspeidersenter. Stedet søkes også godkjent som et internasjonalt speidersenter.
Målsetninger:
1. Nordtangen skal bli et treningssted/ kurssenter for barn,
unge og voksne fra hele landet.
2. Gjøre Nordtangen mer tilgjengelig og tilpasset dagens
behov.
3. Gi forbundets medlemmer et eierforhold til Nordtangen.
Landsstyret er svært tilfreds med at vårt nasjonale speidersenter nå er sikret en trafikksikker atkomst for fremtiden.
Utviklingskomiteen for Nordtangen har i perioden med
disse sakene:
•
Nytt vann og avløpssystem. Er nå gravd ferdig, og endekum ligger klar rett nord for jernbanebrua. Når vi tilknytter oss, er et spørsmål om investeringstakt.
•
Felling av trær i samarbeid med vaktmester for å forberede utvidelse av leirplass ned mot vernesonen.
•
Avholdt kartforretning for å tegne opp korrekte grenser
mot naboene.
•
Forberedelser for å skaffe billig/gratis masse til utvidelse
av leirplass.

GRUNNFONDET
Grunnfondet ble etablert i 1991, og besto av en del av overskuddet fra kfum-Speidernes landsleir i Mandal i 1990.
Fondets formål er gjennom årlige overføringer å bidra til
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økte inntekter for Norges kfuk-kfum-speidere. I perioden
har fondet vært plassert på rentebærende konto. Styret for
Speiderbutikken as er Grunnfondets styre.
Grunnfondets verdi var, etter overføring fra landsleiren på
Lista, pr 31.12.2010 kr 4 372 293,-.

INGER JOHANNE AMELNS LEGAT
Inger Johanne Amelns legat har til formål å tilgodese kfukkfum-speiderne med midler til investering på eiendommen
Nordtangen. Landsstyret er legatets styre. I 2007 ble det
bygget betongbro over jernbanen ved Nordtangens adkomst.
Dette må ses som en investering i stedets eiendom. I 2008 ble
det søkt Lotteri- og stiftelsestilsynet om nedleggelse av legatet. Denne ble avslått i 2009. Det ble deretter sendt inn en
klage på avgjørelsen, fra forbundet til Justis- og Politidepartementet. I desember 2009 kom svaret, klagen ble ikke
tatt til følge. Legatet eksisterer derfor videre. Legatets egenkapital var per 31.12.2010 på kr. 1 096 167,-.

SPEIDERBUTIKKEN AS
Året 2009 begynte rolig, med jevn drift. Fra sommeren startet forberedelsene til landsleir på Lista 2010, en omfattende
og ressurskrevende prosess. Ny leverandør av speiderskjorter
ble valgt på høsten. Resultatet for 2009 ble på kr 53 209,- etter
at kr 400 000,- var overført i royalty og provisjon til forbundet. Omsetningen var på kr 2 178 605,Året 2010 stod i “Grønn Action - Lista 2010” sitt tegn. Mange
vareartikler skulle på plass før juli. Blant annet kom boken
“Trosopplæring i friluft” rett før leiren. Salget på leiren gikk
meget godt, med en omsetning på ca. 1,4 mill. kroner. Ny
revidert Speiderhåndbok kom rett før jul. Januar 2010 ble det
også tilsatt ny daglig leder. Omsetningen for 2010 ble på kr
3 457 004,- og kr 600 000,- er overført Norges kfuk-kfumspeidere for royalty og provisjon av salget. Overskuddet ble
på kr 235 343,-.
Speiderbutikkens to største utfordringer er lave produksjonsantall og liten lagerplass. Sammenlignet med mange andre er
vi en liten aktør, og må jobbe hardt for å få på plass akseptable innkjøpspriser på typiske profileringsprodukter, tur- og
leirutstyr.
På den andre siden gir samlokaliseringen av forbundskontoret og Speiderbutikken store fordeler, blant annet gjennom
nært samarbeid om produktutviklingen. Kostnader til
produktutvikling belastes i utgangspunktet forbundet, og
tilbakebetales fra Speiderbutikken gjennom årlige royalties
og provisjoner. Butikken har to medarbeidere og en daglig
leder i totalt 1,1 stilling, som leies inn fra kfuk-kfumspeiderne.

RELASJONER
INTERNASJONALT
Norges kfuk-kfum-speidere er medlem av fire verdensorganisasjoner, wagggs, wosm, ymca og ywca.
Landsstyret har vedtatt en strategiplan for den internasjonale virksomheten i perioden 2006-2011.

Ukraina

Ukrainaprosjektet har vært omfattende
og hatt stort fokus gjennom hele perioden. Prosjektet er støttet med 300.000
kroner fra lnu i toårsperioden. Totalt
sju prosjekter er gjennomført.
Samarbeidet med speidere i Ukraina
har pågått siden tidlig på nittitallet, og
det kan synes som om interessen har
avtatt noe blant våre medlemmer. Prosjektet vil derfor ikke
fortsette i samme form i neste periode.

Sri Lanka

Sri-Lanka prosjektet har hatt utgangspunkt i midler samlet
inn gjennom Julebukkaksjonen, og det har vært en naturlig
forsinkelse i bruken av penger. Global har fulgt opp prosjektet i perioden.

WAGGGS og WOSM

Det har vært deltakelse på relevante kurs og konferanser
gjennom hele toårsperioden. Europakonferansene har vært
spesielt viktige. Under verdenskonferansen til wagggs
hadde vi ansvaret for Education-program development i
samarbeid med Girl Scouts of usa, og var synlige.
For øvrige arrangementer, se vedlegg 4.

World Alliance of YMCA og World YWCA

Forbundet har vært representert på aktuelle kurs og konferanser, herunder verdensrådsmøte i ymca og europakonferanse begge organisasjoner.

European Scouting and Jungshar Group (ESG)

esg (Nettverket for europeisk kfum-speiding) valgte inn
Endre Vik Nordbrønd til styret på møtet under festivalen i
Praha i 2008. I 2010 ble han gjenvalgt. Den viktigste oppgaven
for esg har i perioden vært gjennomføringen av seminar/
ledertrening i Armenia og Romania, samt forberedelser til
esg-Jamboree i Tyskland sommeren 2011.

KFUK-KFUM-BEVEGELSEN
Samarbeid med Norges KFUK-KFUM

Forbundet samarbeider administrativt nært med Norges
kfuk-kfum. I forhold til konkrete saker er samarbeidet
mindre omfattende.

Vi har i hele perioden arbeidet med å få på plass et offisielt
samarbeidsorgan på nasjonalt plan med Norges kfukkfum. Samtaler mellom arbeidsutvalgene i styrene har fortsatt i 2009 og 2010, men dette arbeidet har lite framdrift.
kfuk-kfum-speiderne arbeider aktivt for å bedre dette forholdet.

KFUK-KFUM Internasjonalt

Dette organet forvalter de internasjonale medlemskapene i
ymca og ywca, og har et styre som består av tre styremedlemmer fra henholdsvis Norges kfuk-kfum og Norges
kfuk-kfum-speidere. kfuk-kfum internasjonalt behandler
også saker fra de to verdensorganisasjonene.

KFUK-KFUM Global

kfuk-kfum-bevegelsens bistands- og misjonsvirksomhet,
er samlet i kfuk-kfum Global. Global er en tverrkirkelig
organisasjon for internasjonal diakoni og har visjonen:
“Sammen løfter vi verden”. Norges kfuk-kfum-speidere og
Norges kfuk-kfumer de eneste medlemmer og eiere av
kfuk-kfum Global. I styret sitter tre representanter fra hver
eierorganisasjon, totalt seks styremedlemmer.
kfuk-kfum Global hadde et budsjett på 13,6 millioner i både
2009 og 2010. Styret har i perioden arbeidet med økonomistyring, gjennomgang av prosjekter, prosjektrutiner og
støtte fra Norad og Fokus, antikorrupsjonsarbeid, policynotat for Palestina, kvalitetssikring av hms-arbeidet og strategien for Global i perioden 2011-2015. Strategiarbeidet
avsluttes våren 2011.
Styrepermen 2009-2010 ble ferdigstilt, og inneholder en
svært nyttig oversikt over alle sentrale dokumenter styret
trenger for å bedrive god styring av kfuk-kfum Global.
Det har også i 2009 og 2010 vært et godt og konstruktivt
samarbeid mellom Norges kfuk-kfum-speidere og kfukkfum Global, blant annet rundt Julebukkaksjonen og
Globalaksjonen.

SPEIDERBEVEGELSEN
Speidernes fellesorganisasjon (Spf )

Speidernes fellesorganisasjon har i oppgave å ivareta medlemskapene i henholdsvis wagggs og wosm, og har også som
et av sine mål å utvikle og styrke speiderarbeidet i Norge.
Det har i perioden vært avholdt to representantskapsmøter.
28.-29 mars 2009 på Nordtangen speidersenter, og 10.-11. april
2010 på Ingelsrud, nsf sitt speidersenter i Eidskog.
Faste saker på representantskapsmøtene har vært årsmeldinger og arbeidsplaner, internasjonale og nasjonale prosjekter, budsjett. Nødvendige endringer av Spfs vedtekter, og en
evaluering av Spfs arbeidsform har vært oppe til diskusjon.
Det har vært miniseminar om verdibasert ledelse i 2009, og
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Gaupepatruljen på NM i speiding 2010.
Foto: Leif Egil Hegdal

om internasjonalt arbeid og trygge møteplasser i 2010.
Det har vært avholdt 6 styremøter i 2009 og 2010, og de viktigste sakene har vært:
•
Oppnevning av hovedkomité for norsk kontingent til
World Scout Jamboree 2011.
•
Innføring av krav om politiattest.
•
Avtale om retningslinjer for rovernes
•
beredskapsgrupper og beredskapstelefonen.
•
Internasjonale konferanser og økt internasjonal synliggjøring av Norge.
•
Felles nm i speiding 2009 og 2010.
•
Revidering av vedtektene.
•
Evaluering av Spfs arbeidsform.
I tillegg har det vært avholdt ti sjefsmøter, hvor landssjef og
speidersjef samt de to generalsekretærene møter for å sikre
framdrift på vedtatte saker.
jota/joti
Jamboree on the Air / Jamboree on the Internet) er et arrangement som Speidernes fellesorganisasjon har ansvar for. Det
samler rundt en halv million speidere til samtale over
amatørradiofrekvenser, og et ukjent antall samtaler over
Internett. jota/joti arrangeres hvert år den tredje hele
helgen i oktober. Sekretariatsfunksjonen følger speidernes
fellesorganisasjon. Da vi overtok ansvaret i 2010, tok vi
mange grep for å forenkle administrasjonen og koordineringen for både sentralleddet og gruppene, herunder mer aktiv
bruk av jotajoti.no.
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KIRKEN OG KIRKELIGE ORGANER
Kirkerådet – SBU

Samarbeidsrådet for barn og ungdom (sbu) er møtepunktet
mellom Kirkerådet og de kristne barne- og ungdomsorganisasjonene. Dette er et tjenlig sted å gi og motta
informasjon og ta opp spørsmål og tema som gjelder flere
organisasjoner og samarbeidet med Den norske kirke.
Norges kfuk-kfum-speidere er opptatt av å være en aktiv
medspiller i trosopplæringsreformen, og sbu er et viktig
organ i den sammenheng. Generalsekretæren ledet sbu i
arbeidsåret 2009/2010.

IKO, Kirkelig pedagogisk senter

Norges kfuk-kfum-speidere er en av ikos eierorganisasjoner, og møter på det årlige representantskapsmøtet. Per
Ove Løkstad deltok i 2009 og 2010.
Landsstyret mener at et økt samarbeid med iko kan gi oss
gode resultater innen utvikling av kristne, pedagogiske
opplegg til bruk for egne ledere og medlemmer.

Norsk Kristelig Studieråd

Organisasjonen er medlem av studieforbundet Norsk
Kristelig Studieråd og søker om midler til kursvirksomhet.
Kretser og grupper kan også søke om støtte til studiearbeid,
men dette gjøres i liten grad.

ANDRE
St. Georgs Gildene

St. Georgs Gildene er en organisasjon for tidligere speidere
og andre voksne. Forbundet samarbeider med Gildene om
Fredslyset, og Spf samarbeider med Gildene om Home
Hospitality til verdensjamboreen i 2011. Vi hadde også god
støtte av dem ved gjennomføringen av Hotelt-konseptet
under landsleiren 2010.

Stiftelsen Norsk speidermuseum

kfuk-kfum-speiderne deltar på stiftelsens representantskapsmøte, og har to medlemmer i styret.
Speidermuseet gjenåpnet i nye lokaler i Storgata 3 sentralt i
Oslo på Tenkedagen 22. februar 2009.

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)

frifo er en paraplyorganisasjon for 14 friluftslivsorganisasjoner med 600 000 medlemskap, og arbeider blant annet for
å bevare allemannsretten og det enkle friluftslivet. Spf er representert i Frifos styre med Martine Løvold fra nsf.
De viktige sakene for frifo i 2009 og 2010 har vært:
•
Dokumentasjon av friluftsliv som forebyggende folkehelse.
Hotelt på landsleiren på Lista.
Foto: Eirik Svandal Bø

•
•
•
•
•
•

Motorisert ferdsel i utmark.
Markaloven rundt Oslo.
Samerettsutvalget.
Å styrke relasjonene til Storting og regjering.
Langtidsplan 2010-2013.
Forholdet mellom idretten og friluftslivet.

Både under frifos årsmøte i 2009 og 2010 deltok landssjef
Anne Sjømæling, styremedlem Vemund Ovesen og generalsekretær Per Ove Løkstad.
For kfuk-kfum-speiderne er frifo en viktig formidler av
prosjektstøtte gjennom midler fra Kulturdepartementet og
Direktoratet for naturfovaltning (dn).

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Paraplyorganisasjonen består av over 70 ulike organisasjoner
og tar hånd om aktuelle spørsmål som angår det frivillige
barne- og ungdomsarbeidet og organisasjonenes vilkår.
Magnus Rynning Nielsen ble valgt fra kfuk-kfum-speiderne
valgt inn som vararepresentant i styret på Barne – og ungdomstinget 2010. Lilian Helen Sola Strand ble oppnevnt til å
sitte i arbeidsgruppa for nord – sør spørsmål fra sommeren
2010.

Avogtil (tidl. Alkokutt)

Avogtil er en holdningskampanje som over 50 organisasjoner
har sluttet seg til. Formålet er å redusere alkoholforbruket og
gjøre folk bevisst på at rusmidler ikke hører med der det er
barn og unge tilstede. Forbundet møtte til det årlige representantskapsmøtet i 2009, og støtter opp om informasjonsog holdningskampanjer.

35

VEDLEGG
PERSONER OG TALL

Gøril Huse
Ingvild Fagerli
Tor Marius Dahl
Trygve Michaelsen

1. TILLITSVALGTE

2. ANSATTE

Landsstyret

På forbundskontoret

Anne Sjømæling, landssjef
Atle Aas, viselandssjef fra 19.04.09
Snefrid Straume Aateigen til 01.08.10
Solvor Nygård
Dag Espolin Johnson
Vemund Ovesen
Maja Leonora Skålvold, fra 19.04.09
Arne Morten Rosnes, fra 19.04.09
Varamedlemmer til landsstyret
Anne Hanson, fungerende fra 01.08.10
Magne Svorstøl

Valgkomiteen

Kari Wathne Motland, leder
Tor Marius Dahl
Camilla Eriksson
Thomas Aalstad

Kontrollkomiteen
Øyvind Valen, leder
Kirsten Ravnemyr
Arne Dahler
Sylvi Gaut

Rovernemnda

Fra februar 2009
Endre Vik Nordbrønd, leder
Mia Karine Johansen, nestleder
Anne Hertzenberg Fæhn
Eline Marie Grøholt
Jone Erga
Tollak Mikal Kaldheim
Linn Jeanett Rønes, vara
Peter Munch-Ellingsen, vara
Fra februar 2010
Eline Marie Grøholt, leder
Håkon Skahjem, nestleder
Tollak Mikal Kaldheim
Siri Sortland
Johanne Fangel Brekke
Øyvind Øygarden
Maren Medhus, vara
Kenneth Nesdal, vara

36

Medlemmer i Representantskapet for
Speidernes fellesorganisasjon

Generalsekretær
Per Ove Løkstad
Program og ledertrening
Are Shaw Waage, program- og internasjonal rådgiver
Hanne Furuseth Weider, ledertreningsrådgiver, 60 %
Solveig Øiestad, innsamlings- og programrådgiver og
avdelingsleder
Ingeborg Koppen Hessevik, speiderkonsulent
Informasjon og markedsføring
Svein Olav Ekvik, informasjons- og markedsføringsrådgiver,
avdelingsleder, stedfortredende generalsekretær
Helene Moe Slinning, informasjonsrådgiver, redaktør,
I 60 % studiepermisjon fra 10.08.2010
Anette Tjomsland, Informasjonskonsulent og redaktør, 80 %
fra 01.06.10
Prosjektleder landsleir
Ragnhild Erevik Lea, til 01.09.2010
Medlemsvekst
Tor Asbjørn Bjørnstad, medlemsvekstrådgiver og avdelingsleder
Regionale medlemsvekstkonsulenter: (begge 100 %):
Nina Hestad, Østlandet til 01.12.09
Eirik Gripp Bay, Sørøstlandet, til 10.04.10
Økonomi og administrasjon
Helga-Lise Owe, organisasjonsrådgiver, avdelingsleder, og
daglig leder i Speiderbutikken til 30.11.09
Lars Mørk, økonomikonsulent og daglig leder av
Speiderbutikken AS fra 01.01.10
Gro Aamodt, administrasjonskonsulent
Speiderbutikken AS
Lars Mørk, daglig leder fra 01.01.2010
Helga-Lise Owe, daglig leder til 01.11.09
Unni Bjerke, 30 %
Sara Moss, 30 %

Ansatte i kretsene

Helen Sola Nordland, Rogaland krets, 100 %
Bjørg Blindheim, Sunnmøre krins, 50 %
Linn Pettersen, Bjørgvin krets, 32 % fra 01.01.09 – 10.07.10
Irmelin Marie Brun, 40 % fra 19.07.10
Oddveig Håbesland, Agder krets, 30 %
Silje Bringedal, Trøndelag krets - timebasis
Irene Elvestad, Trøndelag krets i 12,5 % til 21.03.10
Else Valen, Haugaland krets i 20 % til 01.10.09
Inger Johanne Stensen, Asker og Bærum, 20 %
Leif Gjerde, Romerike krets, 5 %
Joakim Ulstein, Oslo krets 20 % fra 01.09.09
Bjørnar Lohne, Vestfold krets, 10 % fra sommer 2010

Ansatte Nordtangen

Morten Fallingen, vaktmester til 01.11.09
Øyvind Strand, vaktmester fra 01.01.10
Silje Marie Braaten, renholder til 01.06.10
Bente Morstad, renholder fra 14.06.10

Fremtidskommisjonen (til juni 2009)
Anne Sjømæling, leder
Thorbjørn Geirbo
Per Ove Løkstad
Anders Østeby
Henning Helgøy
Eline M. Grøholt
Gaute Brækken, sekretær

Driftskomité Nordtangen
Dan Cato Fagernes (leder),
Amund Bruun Edvardsen
Siri Oestreich Waage,
Grete Mugaas (til sommer 2009)
Haldis Østby (fra sommer 2009)

Utviklingskomité Nordtangen

PROSJEKTGRUPPER

Kjell Einar Bergsager, leder
Per Muren
Bergsvein Normann
Siri Stranger-Johannesen
Rune Rimstad (til årsskiftet 2009-2010)
Åse Marit Leere Øiestad (fra sommer 2009)
Per Ove Løkstad, sekretær

Styret i Speidernes fellesorganisasjon

Hovedkomité landsleir 2010

3. STYRER, KOMITEER OG

Anne Sjømæling
Atle Aas fra 19.04.09
Snefrid Aateigen fra 19.04.09

Styret i KFUK-KFUM Global
Atle Aas fra 19.04.09
Maja Leonora Skålvold, fra 19.04.09
Thorbjørn Geirbo

Styret i KFUK-KFUM Internasjonalt
Anne Sjømæling
Atle Aas fra 19.04.09
Arne Morten Rosnes fra 19.04.09

Program- og ledertreningsutvalget
Anita Y. R. Bach, leder
Ole Johan Stokstad
Anne Valen
Herleik O. Johnsen til 01.08.10
Helen Bråten
Eirik S. Bø til 01.08.10
Erlend Oksavik fra 01.08.10
Endre Vik Nordbrønd fra 01.08.10

Karen Marie Engeseth, leirsjef
Christoffer Westermoen, viseleirsjef
Katrine Apeland, anleggssjef
Thormod Eldholm, intendantursjef
Gisle Kolås
Andreas C. Våge, økonomi og administrasjonssjef
Elisabeth Leere Øiestad, programsjef
Amund Brun Edvardsen, materiellsjef
Bente Gundelsby
Ragnhild Erevik Lea, prosjektleder

Styret i Speiderbutikken AS

Kirsten F. Ravnemyr, leder
Tore Bjerkestrand, nestleder fra 16.6.2009
Øystein Olsrød, nestleder til 16.6.2009
Arnstein Lund til 16.6.2009
Ane Nesje Grimsmo
Einar Arne Aasestrand, fra 21.4.2010

Beredskapsgruppa

Ragnar Simonsen
Gunnlaug Hidle Sigmundsen
Per Skou Jensen
Tollak Mikal Kaldheim
Hanne Furuseth Weider
Per Ove Løkstad
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Hederstegnskomiteen

Sidsel Grønlund, leder
Liv Standal Kokvold
Kjell Einar Bergsager
Gustav Danielsen fra sommer 2009

Redaksjonskomité Speiderbladet
Ragnhild Erevik Lea til juni 2009
Svein Olav Ekvik
Helene Moe Slinning til august 2010
Anette Tjomsland fra juni 2010
Marthe Lunde-Hanssen
Stine Løkstad

Redaksjonskomité Lederforum
Svein Olav Ekvik
Helene Moe Slinning til august 2010
Anette Tjomsland fra juni 2010
Bente H. Gundelsby til desember 2009

Engang Alltid
Sidsel Grønlund
Elin Olsen
Ingebjørg Lohne

Felles med NSF

nm i speiding
Arrangørkrets for nm i speiding 2009 og 2010 var henholdsvis Bjørgvin og Haugaland.

St. Georgs Gildene
Grete Baustad
Speidermuseet
2009
Johan A. Bye, styremedlem
Stig Ravnemyr, vara
Hilde Fjeldskaar, styret
Kari Juul Stensrud, vara
2010
Kari Juul Stensrud, styret
Liv Sommer Holmen, vara
Stig Ravnemyr, styret
Johan A. Bye, vara
frifo
Kari-beth Fagernes til mai 2009
sbu
Per Ove Løkstad

Medlemmer i internasjonale styrer
og komiteer
World Alliance of ymca
Tor Marius Dahl har vært medlem av Finance Committee.

Hovedkomité for Jamboree 2011
Kari-beth Fagernes, komitéleder

ymca Europe - esg
Endre Vik Nordbrønd har vært styremedlem.

Revisjonskomité, Trekløver/Gilwell
Marianne Løkstad
Knut Erling Moksnes

wagggs
Tove Iren Lea har vært med i Advocacy group, samt innvalgt
til Europarådets Advisory Council on Youth på vegne av
wagggs.

Felles med Norges KFUK-KFUM
kfuk-utvalget
2009
Maja Leonora Skålvold (leder)
Mette Karlsrud Larsen
Liv Irene Hortemo-Christiansen
2010
Gyda Helen Hvam Bråten
Heidi Sandvei
Solvor Nygård
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Medlemmer i nasjonale styrer og komiteer

4. DELTAKERE PÅ MØTER, KURS OG
ARRANGEMENTER:
Internasjonalt

•

2009
•
Jentetur til London februar, England: 19 deltakere.
•
Eurasian&European Scout meeting april, Ukraina: Are Shaw
Waage
•
Round Table on Internet, Nederland: Jan Thomassen
•
Nordisk speiderkonferanse, Kristianstad, Sverige: 6 pers.
•
Growth Network, mai, Danmark: 3 pers.
•
ERSIS09: Tom V. Segalstad, Eivind Reiersen
•
Roverway, juli, Island: 62 deltakere
•
ESG seminar/ledertrening, august, Armenia: 4 delt.
•
Juliette Low-seminar, Kenya, august: Silje Bringedal
•
European Staff Conference, Romania: 8 pers.
•
Styreseminar med NSF i London, oktober: 8 pers.
•
Growth Network, desember, Finland: 2 pers.
•
KFUK-KFUMs Scoutforbunds forbundsmøte: Vemund Ovesen
•
Nopolk: Anne Valen
•
Reforma – KFUK-KFUMs Scoutforbunds landsleir, august:
Atle Aas

•

2010
•
ERM (European Representative Meeting), Estland: Solvor
Nygård
•
RTI (Regional Training Institute), World YWCA, Estland:
Solvor Nygård
•
Young Womens World forum, Oxford: Marianne Norland
•
Scout symposium, mars, Budapest: Vemund Ovesen
•
Ukrainasamarbeid, Kiev, januar: Delegasjon med flere
styrerepresentanter og ansatte
•
Guttetur til Kandersteg, februar, Sveits: 24 deltakere med
Rolf Falchenberg som leder.
•
ESG-seminar/ledertrening, september, Romania: 17 deltakere
•
Prosjektoppfølging for Globalaksjonen, Antananarivo
Madagaskar 13.-22.mai: Eline Marie Grøholt og Solveig
Øiestad
•
Pathways to Leadership, Mexico, oktober: Eline Marie
Grøholt
•
Ung i Norden, Færøyene, oktober: Vemund Ovesen
•
Europakonferanser WAGGGS og WOSM, Belgia, juli: Per Ove
Løkstad, Maja Leonora Olsen Skålvold, Anne Sjømæling,
Vemund Ovesen, Marthe Lunde-Hanssen, Atle Aas,
Anders Christoffersen.
•
Round Table conference co-education (WAGGGS), Italia,
September: Nina Hestad.
•
YMCA World Conference, juli, Kina: Hanne Furuseth
Weider og Arne Morten Rosnes
•
YMCA Europe GA, Tjekkia, mai: Per Ove Løkstad
•
World Moot, Kenya, juli: 19 deltakere
•
Scout Academy, Athen, oktober: Maja Skålvold, Helen
Bråthen, Øyvind Øygarden
•
KFUK-KFUMs Scoutforbunds forbundsmøte: Vemund Ovesen

Årsmøte YMCA-speiderne i Ukraina: Vemund Ovesen,
Solvor Nygård og Are Shaw Waage
Lederkurs AGU, Ukraina: Flere ledere

Nasjonalt
2009
•
Barne- og ungdomstinget, LNU: Solvor Nygård og Endre Vik
Nordbrønd
•
Årsmøte Stiftelsen Norsk speidermuseum:
•
Vemund Ovesen og Dag Espolin Johnson
•
Årsmøtet i FRIFO, Vemund Ovesen: Dag E. Johnson og Per
Ove Løkstad
•
Representantskapsmøte IKO: Hanne Furuseth Weider
•
Representantskapsmøte NKRS: Hanne Furuseth Weider
•
Årsmøte i Norsk Fjellsportforum: Vemund Ovesen
•
Kontaktkonferansen, Barne- og likestillingsdepartementet:
Vemund Ovesen
•
Lederkonferansen, LNU: Anne Sjømæling, Per Ove Løkstad
•
Friluftspolitisk konferanse: Anne Sjømæling og Per Ove
Løkstad
•
Roverlandsleir: Anne Sjømæling
•
Norges speiderforbunds landsleir: Anne Sjømæling og Per
Ove Løkstad
2010
•
Speidertinget, Norges speiderforbund: Anne Sjømæling
•
Årsmøtet i FRIFO: Anne Sjømæling, Vemund Ovesen og
Per Ove Løkstad
•
Barne- og ungdomstinget, LNU: Eline Marie Grøholt og
Solveig Øiestad
•
Representantskapsmøte IKO: Per Ove Løkstad
•
Årsmøte Stiftelsen Norsk speidermuseum: Vemund Ovesen
og Dag Espolin Johnson
•
Årsmøte Frivillighet Norge: Lars Mørk
•
Lederkonferanse LNU: Svein Olav Ekvik
•
Kontaktkonferansen, Barne- og likestillingsdepartementet:
Håkon Skahjem, Eline Grøholt
•
Årsmøte Avogtil (tidl. AlkoKutt): Svein Olav Ekvik
•
Ungdom, kultur og tro, fagseminar: Hanne Furuseth Weider
•
Trosopplæringskonferansen: Hanne Furuseth Weider, Tor
Asbjørn Bjørnstad og Per Ove Løkstad.
•
Ungdommens kirkemøte: Johan Andreas Tolås.
•
Friluftspolitisk konferanse: Anne Sjømæling og Per Ove
Løkstad
•
IKO-kurs i grønn trosopplæring: Maja Leonora Skålvold
•
Friluftspolitisk konferanse: Anne Sjømæling og Per Ove
Løkstad

39

2004
910
627
861
372
93
1626
201
411
77
409
999
2441
421
381
955
215
224
574
619
192
252

12860

2004
756
529
706
297
60
1361
148
321
66
327
820
2034
348
341
823
157
193
463
481
132

10363

2003
972
702
853
314
90
1539
261
393
85
469
939
2702
399
442
847
206
227
666
582
201
246

13135

2003
810
574
694
260
59
1283
193
316
66
383
741
2247
322
401
730
159
192
541
446
131

10548

10771

2005
871
560
674
270
51
1453
176
333
85
329
777
2211
320
342
850
136
208
497
498
130

13349

2005
1029
661
807
356
79
1754
222
444
100
404
965
2621
387
388
995
183
247
625
639
189
254

10542

2006
767
579
730
293
57
1465
164
317
90
295
732
2184
315
420
813
137
170
425
448
141

13095

2006
910
687
869
382
85
1760
215
424
123
354
931
2617
388
469
952
184
200
532
577
220
216

2007
797
673
717
355
111
1621
234
343
121
356
922
2486
347
425
929
139
151
530
587
145
223

9828

2007
665
573
592
264
91
1345
184
259
102
298
731
2080
276
372
796
100
126
422
457
95

12212

Medlemsutvikling 2003 - 2009

Alle medlemmer:
Krets
Agder
Asker og Bærum
Bjørgvin
Buskerud
Finnmark
Haugaland
Hedmark og Oppland
Helgeland
Nordmøre og Romsdal
Nordre Nordland
Oslo
Rogaland
Romerike
Sogn og Fjordane
Sunnmøre
Telemark
Troms
Trøndelag
Vestfold
Østfold
Direktemedlemmer
Grønn Action 1
Grønn Action 2
Totalt
Under 26 år:
Krets
Agder
Asker og Bærum
Bjørgvin
Buskerud
Finnmark
Haugaland
Hedmark og Oppland
Helgeland
Nordmøre og Romsdal
Nordre Nordland
Oslo
Rogaland
Romerike
Sogn og Fjordane
Sunnmøre
Telemark
Troms
Trøndelag
Vestfold
Østfold
Direktemedlemmer
Grønn Action 1
Grønn Action 2
Totalt
9479

2008
541
563
595
269
121
1262
177
319
128
393
649
1968
286
388
736
77
108
394
409
96

11858

2008
669
658
738
378
141
1509
234
405
161
459
831
2384
361
434
848
117
136
508
536
141
210

9788

330

2009
588
481
559
283
133
1174
220
243
123
411
638
1953
293
363
786
117
122
407
445
119

2009
729
573
704
384
153
1392
277
314
140
494
825
2335
368
408
926
173
147
524
576
174
211
330
128
12285
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Medlemsutvikling 2003-2008

2008

2009

VEDLEGG 5:

Antall medlemmer

Alle medlemmer
Krets
Agder
Asker og Bærum
Bjørgvin
Buskerud
Finnmark
Haugaland
Hedmark og Oppland
Helgeland
Nordmøre og Romsdal
Nordre Nordland
Oslo
Rogaland
Romerike
Sogn og Fjordane
Sunnmøre
Telemark
Troms
Trøndelag
Vestfold
Østfold
Direktemedlemmer
Grønn Action
Grønn Action 2
Totalt

11858

2008
669
658
738
378
141
1509
234
405
161
459
831
2384
361
434
848
117
136
508
536
141
210

2009
729
573
704
384
153
1392
277
314
140
494
825
2335
368
408
926
173
147
524
576
174
211
330
128
12285
427

Endring
60
-85
-34
6
12
-117
43
-91
-21
35
-6
-49
7
-26
78
56
11
16
40
33
1

3,6 %

Endring %
9,0 %
-12,9 %
-4,6 %
1,6 %
8,5 %
-7,8 %
18,4 %
-22,5 %
-13,0 %
7,6 %
-0,7 %
-2,1 %
1,9 %
-6,0 %
9,2 %
47,9 %
8,1 %
3,1 %
7,5 %
23,4 %
0,5 %
12 kretser med grønne tall
8 kretser med røde tall

Bunn 5 i antall
Haugaland
Helgeland
Asker og Bærum
Rogaland
Bjørgvin

Topp 5 i antall
Sunnmøre
Agder
Telemark
Hedmark og Oppland
Vestfold

Endringer i medlemstall 2008 - 2009

117
91
85
49
34

78
60
56
43
40

Bunn 5 i prosent
Helgeland
Nordmøre og Romsdal
Asker og Bærum
Haugaland
Sogn og Fjordane

Topp 5 i prosent
Telemark
Østfold
Hedmark og Oppland
Sunnmøre
Agder

22,5
13,0
12,9
7,8
6,0

47,9
23,4
18,4
9,2
9,0

Arbeidsgrener
Familiespeiding
Oppdager
Stifinner
Vandrer
Rover/Ranger
Ledere/Assistenter
En gang alltid
SUM

Under 26 år
Krets
Agder
Asker og Bærum
Bjørgvin
Buskerud
Finnmark
Haugaland
Hedmark og Oppland
Helgeland
Nordmøre og Romsdal
Nordre Nordland
Oslo
Rogaland
Romerike
Sogn og Fjordane
Sunnmøre
Telemark
Troms
Trøndelag
Vestfold
Østfold
Grønn Action
Grønn Action 2
Totalt

529
1848
2670
3442
857
2443
69
11858

463
1778
2525
4085
823
2522
89
12285

2009

9788

9479

2008

2009
588
481
559
283
133
1174
220
243
123
411
638
1953
293
363
786
117
122
407
445
119
330

2008
541
563
595
269
121
1262
177
319
128
393
649
1968
286
388
736
77
108
394
409
96

3,3 %

Endring %
8,7 %
-14,6 %
-6,1 %
5,2 %
9,9 %
-7,0 %
24,3 %
-23,8 %
-3,9 %
4,6 %
-1,7 %
-0,8 %
2,4 %
-6,4 %
6,8 %
51,9 %
13,0 %
3,3 %
8,8 %
24,0 %
-88
-82
-76
-36
-25

Bunn 5 i antall
Haugaland
Asker og Bærum
Helgeland
Bjørgvin
Sogn og Fjordane
12 kretser med grønne tall
8 kretser med røde tall

50
47
43
40
36

Topp 5 i antall
Sunnmøre
Agder
Hedmark og Oppland
Telemark
Vestfold

Endring
Endring % Kommentarer
-66
-12,5 %
-70
-3,8 %
-145
-5,4 %
643
18,7 %
-34
-4,0 %
79
3,2 %
20
29,0 %
427
3,6 %

309

Endring
47
-82
-36
14
12
-88
43
-76
-5
18
-11
-15
7
-25
50
40
14
13
36
23
Bunn 5 i prosent
Helgeland
Asker og Bærum
Haugaland
Sogn og Fjordane
Bjørgvin

Topp 5 i prosent
Telemark
Hedmark og Oppland
Østfold
Finnmark
Vestfold

-23,8
-14,6
-7,0
-6,4
-6,1

51,9
24,3
24,0
9,9
8,8

Alle medlemmer
Krets
Agder
Asker og Bærum
Bjørgvin
Buskerud
Finnmark
Haugaland
Hedmark og Oppland
Helgeland
Nordmøre og Romsdal
Nordre Nordland
Oslo
Rogaland
Romerike
Sogn og Fjordane
Sunnmøre
Telemark
Troms
Trøndelag
Vestfold
Østfold
Direktemedlemmer
Grønn Action
Grønn Action 2
Totalt

13135

2003
972
702
853
314
90
1539
261
393
85
469
939
2702
399
442
847
206
227
666
582
201
246

2009
729
573
704
384
153
1392
277
314
140
494
825
2335
368
408
926
173
147
524
576
174
211
330
128
12285
-850

Endring
-243
-129
-149
70
63
-147
16
-79
55
25
-114
-367
-31
-34
79
-33
-80
-142
-6
-27
-35

6,5 %

Endring %
-25,0 %
-18,4 %
-17,5 %
22,3 %
70,0 %
-9,6 %
6,1 %
-20,1 %
64,7 %
5,3 %
-12,1 %
-13,6 %
-7,8 %
-7,7 %
9,3 %
-16,0 %
-35,2 %
-21,3 %
-1,0 %
-13,4 %
-14,2 %

Endring fra 2003 - 2009

6 kretser med grønne tall
14 kretser med røde tall

Bunn 5 i antall
Rogaland
Agder
Bjørgvin
Haugaland
Trøndelag

Topp 5 i antall
Sunnmøre
Buskerud
Finnmark
Nordmøre og Romsdal
Nordre Nordland

-367
-243
-149
-147
-142

79
70
63
55
25
Bunn 5 i prosent
Troms
Agder
Trøndelag
Helgeland
Asker og Bærum

Topp 5 i prosent
Finnmark
Nordmøre og Romsdal
Buskerud
Sunnmøre
Hedmark og Oppland

-35,2
-25,0
-21,3
-20,1
-18,4

70,0
65,7
22,3
9,3
6,1

Under 26 år
Krets
Agder
Asker og Bærum
Bjørgvin
Buskerud
Finnmark
Haugaland
Hedmark og Oppland
Helgeland
Nordmøre og Romsdal
Nordre Nordland
Oslo
Rogaland
Romerike
Sogn og Fjordane
Sunnmøre
Telemark
Troms
Trøndelag
Vestfold
Østfold
Direktemedlemmer
Grønn Action
Grønn Action 2
Totalt

2003
810
574
694
260
59
1283
193
316
66
383
741
2247
322
401
730
159
192
541
446
131
0
0
0
10548
9788

330

2009
588
481
559
283
133
1174
220
243
123
411
638
1953
293
363
786
117
122
407
445
119

-760

Endring
-222
-93
-135
23
74
-109
27
-73
57
28
-103
-294
-29
-38
56
-42
-70
-134
-1
-12

-7,2 %

Endring %
-27,4 %
-16,2 %
-19,5 %
8,8 %
125,4 %
-8,5 %
14,0 %
-23,1 %
86,4 %
7,3 %
-13,9 %
-13,1 %
-9,0 %
-9,5 %
7,7 %
-26,4 %
-36,5 %
-24,8 %
-0,2 %
-9,2 %

Endring fra 2003 - 2009

6 kretser med grønne tall
14 kretser med røde tall

Bunn 5 i antall
Rogaland
Agder
Bjørgvin
Trøndelag
Haugaland

Topp 5 i antall
Finnmark
Nordmøre og Romsdal
Sunnmøre
Nordre Nordland
Hedmark og Oppland

-294
-222
-135
-134
-109

74
57
56
28
27
Bunn 5 i prosent
Troms
Agder
Telemark
Trøndelag
Helgeland

Topp 5 i prosent
Finnmark
Nordmøre og Romsdal
Hedmark og Oppland
Buskerud
Sunnmøre

-36,5
-27,4
-26,4
-24,8
-23,1

125,4
86,4
14,0
8,8
7,7

6. SENTRALE KURS OG ARRANGEMENTER 2009
DATO
30.1.-1. februar
6.-8. februar
19.-23. februar
6.-8. mars
20.-22. mars
3.-8. april
8.-11. april
17.-19. april
24.-26. april
29. mai – 1. juni
12.-14. juni
22.-24. juni
25.-29. juni
24. juni – 3. juli
26.juni – 3. juli
29.juni – 3. juli
5.-12. juli
27. juli – 9. august
25. juli – 1. august
3.-9. august
3.-9. august
4.-6. september
11.-13. september
25.-27. september
25.-27. september
25.-27. september
23.-25. oktober
23.-25.november
6.-8. november

ARRANGEMENT/STED
Vinterkurs for ledere, Geilo
RR-Kongress, Tromsø
Jentetur til London
Snøhulekurs, Finse
Patruljeførerting, Rønningen i Oslo
Vinter-Roland, Odda
Vinter- Roland Ekstrem, Odda
Landsting, Gardermoen
Banevoktersamling, Nordtangen
KILT, Nordtangen
NM i speiding , Stend ved Bergen
Ungdomsfestival, Nordtangen
Engang – Alltid treff, Sjusjøen
Åpen leir, Nordtangen
Norsk Roland 113, Horve
Ferieleir,Nordtangen
Eventyr Fjell, Sognefjellet
Svalbardleir, Svalbard
UFO, Nordtangen
Roverlandsleir09,Risøya
Norsk Roland 114, Trollheimen
Banevoktersamling, Nordtangen
Kretsutviklingskurs, Nordtangen
Roverfemkamp, Bergen
Lederkurs – program, Karmøy
Lederkurs - ledelse, Karmøy
Kretsforum & -roversamling, Gran
I fyr og flamme, Nordtangen
Trenerkurs 1. kurshelg, Nordtangen

ANT.DELT+STAB
10 + 5
118 + 14
15 + 3
23 + 5
27+ 4
33 + 7
14 + 5
131
24 +3
40 +5
156+39
Avlyst
50+4
191 + 2
19 + 6
32+4
15 + 6
24 +4
3 + 2 norske
200+23
36+7
16+ 1
12 + 6
48+8
25 + 3
21 +3
74
Avlyst
11+3

KURSLEDER/ANSVARLIG
Thomas Aalstad
Erlend Steen
Maja Leonora Skålvold
Jon Harald Aase
Ingeborg Koppen Hessevik
Silje Lindaas Bringedal
Anders Christoffersen
Siri Oestreich Waage
Ellen Hortemo
Bjørgvin krets
Solveig Øiestad
Janne Grønningsæter
Dan Cato Fagernes
Thomas Aalstad
Solveig Øiestad
Vemund Ovesen
Ottar Lied
Bjarne Lohmann Madsen
Hans Aleksander Skalleberg
Gaute Brækken
Siri Oestreich Waage
Per Ove Løkstad
Linn Kristin Seime Pettersen
Hanne F. Weider
Marianne Hov
Hanne F. Weider
Hanne F. Weider

SENTRALE KURS OG ARRANGEMENTER 2010
DATO
29.-31. januar
12.-14. februar
25. februar – 2. mars
12.-14. mars
26.-31. mars
31. mars – 3. april
9.-11. april
16.-18. april
21.-24. mai
11.-13. juni
26.juni - 3. juli
1.-5. juli
3.-10. juli
10.-12. september
17.-19. september
24.-26. september
24.-26. september
1.-3. oktober
22.-24. oktober
5.-7. november

ARRANGEMENT/STED
Vinterkurs for ledere, Geilo
Roverkongress, Stavanger
Guttetur til Kandersteg, Sveits
Holdninger og handlinger, Nordtangen
Vinter-Roland, Odda
Vinter-Roland Ekstrem, Odda
Banevoktersamling, Nordtangen
Trenerkurs 2, Sandvika
KILT, Nordtangen
NM i speiding, Tysvær
Norsk Roland, Horve
Engang-Alltid treff, Farsund
Grønn Action – Lista 2010, landsleir
Gjensynstreff for Grønn Action,
Nordtangen
Banevoktersamling, Nordtangen
Roverfemkamp, Bø
Gjensynstreff for rovere fra Grønn
Action, Bø
I fyr og flamme, Nordtangen
Kretsforum & -roversamling, Gran
Lederkurs - ledelse

ANT.DELT+STAB
Avlyst
93+20
24+3
15+5
36+8
16+4
11+2
10+5
50+11
225+74
25+7
33+4
5209
40+12

KURSLEDER/ANSVARLIG

24+2
73+ 9
17+1

Siri Oestreich Waage
Erling Torvid Hagen Agøy
Siri Sortland

23+ 10
71
18+3

Hanne F. Weider

Jan Egil Helgevold
Rolf Falchenberg
Hanne F. Weider
Silje Lindaas Bringedal
Anders Christoffersen
Siri Oestreich Waage
Gøril Huse
Randi Korsgaard
Haugaland krets
Anne Valen
Sidsel Grønlund
Karen Marie Engeseth
Solveig Øiestad

Hanne F. Weider

Foto: Atle Aas
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Sak 3: Grunnfondets generalforsamling
Vedlegg:
Grunnfondets statutter, regnskap og årsberetninger for 2009 og 2010.
Revisjonsberetning 2009 og 2010 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 2009
4.1.2 Årsberetning 2010
4.2.1 Årsregnskap 2009
4.2.2 Årsregnskap 2010
4.3 Valg av revisor for 2011 og 2012
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 2009 og 2010 godkjennes.
4.2.1 – 4.2.2 Grunnfondets regnskaper for 2009 og 2010 godkjennes.
4.3.
Norges KFUK-KFUM-speideres revisor oppnevnes til revisor for Grunnfondet
for regnskapsårene 2011 og 2012.
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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 2009
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.

Landsleiroverskudd
Overskudd fra Norges KFUK-KFUM-speideres landsleirer plasseres i Grunnfondet, og overføres med 1/4 av kronebeløpet de
påfølgende fire år til Norges KFUK-KFUM-speidere. Eventuelle landsleirunderskudd skal ikke belastes Grunnfondet

9.

Utbytte
Som utbytte regnes den del av fondets årsresultat, eksklusive avkastningen fra landsleiroverskuddet, som overstiger det
beløp som må tilbakeholdes i fondet, for å opprettholde dets realverdi – beregnet pr. utløp av regnskapsåret. Det overførte
landsleiroverskuddet holdes utenfor utbytteberegning, og renteinntekter fra landsleiroverskudd benyttes til å styrke
fondets egenkapital.
Utbyttet tilkommer i sin helhet Norges KFUK-KFUM-speidere.

10. Endring av statuttene
Fondets statutter kan endres av Norges KFUK-KFUM-speideres landsting i henhold til grunnreglene.
11. 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 2009

Sak 4.1.1

Årsregnskap 2009 forbund

-

Vedlegg:
Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse
Noter
Revisors beretning

Landsstyrets kommentarer til resultatregnskapet:
Offentlig støtte (33/43)
Tildelingen av MVA-kompensasjonsmidler og FRIFOND-midler ble lavere enn ventet,
henholdsvis ca. 100 000 og 200 000 under budsjett.
Overføring fra Speiderbutikken (37)
Salget var rimelig bra i Speiderbutikken, og det ble for 2009 overført kr 400 000,- i
royalty og provisjon fra Speiderbutikken.
Arrangementer – inntekter/ kostnader (38/48)
Arrangementer budsjetteres i hovedsak til å gå i balanse. Det er en utfordring i å sette
riktig pris på arrangementene, og man er avhengig av at kursene fylles opp. Dette kan slå
begge veier. Inntekter og kostnader sett sammen gir et lite overskudd.
Andre driftsinntekter (39)
Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.
Lønnskostnader (50)
I regnskapet lå kostnader som skulle viderefaktureres Speiderbutikken og landsleiren.
Forbundskontoret (64)
Nøysomhet i avdelingenes bruk av kontoer til møtevirksomhet.
Fremmedtjenester (68)
Behovet for fremmedtjenester økte mens det var en vakanse i
økonomikonsulentstillingen.
Kostnader lokaler (70)
Kostnadsøkningen skyldes blant annet at kostnadene til renhold og husleie har økt i
perioden. Deler av dette er avtalefestet.
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Forbundskontoret (71)
Det har i perioden vært et underforbruk på datatjenester.
Program og Ledertrening (72/73)
Etter mye programutvikling i 2008 ble 2009 et mellomår, med mindre kostnader.
Kostnadene var i hovedsak arbeidskraft og ble ikke synliggjort på disse postene i
regnskapet.
Internasjonalt (77)
Denne posten inkluderer internasjonale møter, kostnad sekretariat til KFUK-KFUMinternasjonalt og Speidernes fellesorganisasjon.
Det at det ikke var Europa- eller Verdenskonferanser i 2009 førte til mindre reiseutgifter.
Andre kostnader (79)
Kontogruppen inkluderer medlemsforsikringer, gaver, hederstegn og annet. Det har i
perioden vært gitt noe mer gaver enn budsjettert, og virksomhetssamtaler med kretsene
har blitt lagt til her.
Renteinntekter (80)
Renteinntektene ble kr 98 000,- mindre enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig at
renten gikk ned med fire prosent fra slutten av 2008 til starten av 2009.
Oppsummering
Rammebudsjett
- 717 745,-

Årsresultat
311 663,-

EK 31.12.09
5 761 948,-

Høyere inntekter enn forventet på flere viktige inntektskonti, kombinert med reduserte
driftskostnader, gjorde sammen med en større overføring fra Speiderbutikken at
resultatet ble bedre enn budsjettert i 2009.
Landsstyrets innstilling:
Norges KFUK-KFUM-speideres årsregnskap 2009 godkjennes.
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Resultat 2009
- forbundets drift
Alle tall er i kr 1 000

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

budsjett 09 regnskap 09
3 935
3 848
6 155
5 888
130
189
1 065
1 152
520
612
260
512
905
1 664
10
346
12 980
14 211

avvik
-87
-267
59
87
92
252
759
336
1 231

regnskap 08
3 839
6 570
157
1 048
580
706
705
34
13 639

4
40
41
43
45
46
48
4

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

budsjett 09 regnskap 09
645
613
120
119
2 540
2 165
167
154
520
612
855
1 641
4 847
5 304

avvik
32
1
375
13
-92
-786
-457

regnskap 08
620
122
2 529
151
580
849
4 851

8 907

1 688

8 788

budsjett 09 regnskap 09
4 210
4 306
384
386
59
34
150
134
4 803
4 860

avvik
-96
-2
25
16
-57

regnskap 08
4 168
318
76
114
4 676

4 047

1 745

4 112

budsjett 09 regnskap 09
469
498
135
152
220
223
144
123
65
24
70
66
90
61
180
200
1 373
1 347

avvik
-29
-17
-3
21
41
4
29
-20
26

regnskap 08
487
0
227
135
42
69
51
163
1 174

Til disposisjon etter varekjøp

5
50
53
54
56
5

PERSONALKOSTNADER
lønnskostnader
pensjon og forsikringer, ansatte
godtgjørelser
andre personalkostnader
personalkostnader
Til disposisjon 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

8 133

3 330
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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
overføringer til Nordtangen
andre driftskostnader
driftskostnader

Driftsresultat
8
80
81
82
8

budsjett 09 regnskap 09
500
565
430
378
83
34
151
61
430
315
132
133
531
472
522
364
0
126
199
2 905
2 521

-948

179

avvik
-65
52
49
90
115
-1
59
158
0
-73
384

regnskap 08
490
485
271
7
467
99
482
446
300
138
3 185

1 335

-247

FINANSPOSTER
finansinntekter
finanskostnader
Tap Nordtangen
finansposter

budsjett 09 regnskap 09
240
142
-10
-10
0
230
132

avvik
98
0
0
98

regnskap 08
360
-10
-320
30

ÅRSRESULTAT
driftsresultat
finansposter
Årets resultat

budsjett 09 regnskap 09
-948
179
230
132
-718
311

avvik
-1 127
98
-1 029

regnskap 08
-247
30
-217
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Balanse forbund
Eiendeler
Anleggsmidler
Finansielle driftsmidler
Aksjer i Speiderbutikken AS
Andre fordringer
Sum finansielle driftsmidler
Sum anleggsmidler

2009

2008

400 000
250 600
650 600
650 600

400 000
250 600
650 600
650 600

323 437
1 610 622
1 934 059

334 150
719 505
1 053 655

81 538
81 538

50 394
50 394

Bankinnskudd
Sum omløpsmidler

7 540 162
9 555 759

7 147 359
8 251 408

Sum eiendeler

10 206 359

8 902 008

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Årets resultat
Sum egenkapital

5 450 285
311 663
5 761 948

5 047 751
-217 466
4 830 285

31 442

78 605

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skattetrekk og andre trekk
Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld

204 840
515 368
3 692 762
4 444 411

259 101
548 175
3 185 842
4 071 723

Sum gjeld og egenkapital

10 206 359

8 902 008

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Investeringer
Markedsbaserte aksjer
Sum investeringer

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
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Sak 4.1.2

Årsregnskap 2009 Nordtangen speidersenter

Vedlegg:
- Resultatregnskap og balanse
DRIFTSINNTEKTER
Tilskudd/ avskriving inntekt atkomstanlegg
Nordtangenutleie, medlemmer
Nordtangenutleie, andre
Nordtangen, egne arrangementer
Gaveinntekter
Andre inntekter
driftsinntekter

regnskap 09
56 032
33 050
195 442
190 469
92 279
800
568 072

regnskap 08
55 662
132 188
104 847
0
68 120
0
360 817

VAREKOSTNADER
Varekostnader
varekostnader

regnskap 09
5 328
5 328

regnskap 08
812
812

DRIFTSKOSTNADER
Eiendommen
Verktøy, inventar og driftsmidler
Reparasjon og vedlikehold
Driftskostnader
Kontorrekvisita og trykksaker
Frivillige: dugnad og driftskomité
Innleid arb. kraft: vaktmester, revisjon, regnskap m.fl.
Forsikringer
Avskrivninger
Driftskostnader

regnskap 09
4 546
12 055
30 596
50 119
13 818
150 068
16 521
121 446
399 169

regnskap 08
68 976
6 962
6 703
1 500
0
11 601
162 956
15 236
121 446
395 380

Driftsresultat

163 575

-35 375

FINANSPOSTER
finansinntekter
finanskostnader
finansposter

regnskap 09
1553
45
1 508

regnskap 08
7039
1
7 038

ÅRSRESULTAT
driftsresultat
finansposter
Årets resultat

regnskap 09
163 575
1 508
165 083

regnskap 08
-35 375
7 038
-28 337
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Balanse Nordtangen speidersenter
Eiendeler
Varige driftsmidler
Tomt og bygninger
Atkomstanlegg- avskrives over 50 år
Sum varige driftsmidler

2009

2008

1 370 776
4 185 989
5 556 765

1 404 576
4 273 635
5 678 211

68 256
68 256

133 247
133 247

5 625 021

5 811 458

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
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
Sum egenkapital

-409 494
165 082
-244 412
1 155 588

-381 157
-28 337
-409 494
990 506

2 526 746
0
0
1 926 575
4 453 321

2 582 778
150 000
470 000
1 604 006
4 806 784

Omløpsmidler
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

Gjeld
Inntekt atkomstanlegg, avskrives over 50 år
Korreksjon fra 2008 i følge revisor
Overført fra årets resultat til atkomstanlegg
Mellomværende forbund
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Påløpte kostnader og forskuddsbetalt
innskudd
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld

0
30 381

4 070
288

-14 269
16 112
4 469 433

9 810
14 168
4 820 952

Sum gjeld og egenkapital

5 625 021

5 811 458
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Sak 4.2

Regnskap 2010

Sak 4.2.1

Årsregnskap 2010 forbund

Vedlegg:
- Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse
- Noter
- Revisors beretning
Landsstyrets kommentarer til resultatregnskapet:
Offentlig støtte (33/43)
Tilskudd fra Kulturdepartementet ble høyere enn ventet (Søndagstipset) og støtte fra
LNU (Demokratimidlene- Ukraina) likeså. Ellers var det flere offentlige instanser som
bidro mer enn ventet. Overgangen til ny MVA-kompensasjonsordningen har derimot
ført til vesentlig nedgang i utbetalingene, siden 2009.
Kirkelig støtte (34)
Forbundet fikk tilført kr 188 000,- i prosjektstøtte fra Opplysningsvesenets fond, og
45 000,- i trosopplæringsmidler.
Inntektsbringende tiltak og gaver (35)
Det meste av differansen, mellom de budsjetterte og faktisk inntektene, skyldes en
aksjegave fra en nedlagt gruppe i Telemark. Disse er øremerket Nordtangen.
Overføring fra Speiderbutikken (37)
Salget på Lista gikk meget godt og Speiderbutikken kunne derfor overføre mer i royalty
og provisjon enn forbundet hadde budsjettert. For 2010 ble det overført kr 600 000,- i fra
Speiderbutikken.
Arrangementer – inntekter/ kostnader (38/48)
Lista 2010- Grønn Action var årets happening og ble styrt til et godt overskudd på ca. kr
2,9 millioner. Arrangementer for øvrig budsjetteres i hovedsak til å gå i balanse.
Andre personalkostnader (56)
Overforbruket skyldes i hovedsak rekruttering av nytt personell, samt opplæring.
Kontingenter (60)
Differansen skyldes kreditering av en kontingentfaktura.
Prosjektgrupper, frivillige, forbundskontoret og komiteer (63-66)
Enhetene har vært nøysomme med forbruk til møtevirksomhet.
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Fremmedtjenester (68)
Opplæring av ny økonomikonsulent har vært mer kostbart enn antatt.
Forbundskontoret (71)
Kostnadsøkningen skyldes hovedsakelig at en del kostnader til kopiering og porto for
landsleiren ikke har blitt viderefakturert. I tillegg har det vært behov for oppgradering av
datautstyr og kontormateriell.
Program og Ledertrening (72/73)
Totalt sett har det vært et lite underforbruk på kontogruppene, som skyldes stor drift på
blant annet Søndagstipset.
Informasjon (74)
Innsparingen skyldes delvis et bedre sluttoppgjør fra nettleverandør enn ventet, og
delvis innsparte kostnader på brekking av bladene- ved å gjøre dette internt. Selv om
sistnevnte har ført til økte lønnskostnader har det ført til netto gevinst.
Internasjonalt (77)
Denne posten inkluderer internasjonale møter, kostnad sekretariat til KFUK-KFUMinternasjonalt og Speidernes fellesorganisasjon.
Størsteparten av kostnadsøkningen kan tilskrives Ukraina-prosjektet, som samtidig har
økt inntektene.
Andre driftskostnader (79)
Posten inneholder blant annet kostnader til medlemsforsikringer (ca. kr 110 000,-) og
medlemsregister (ca. kr 66 000,-).
Renteinntekter (80)
Renteinntektene har i perioden vært noe lavere enn ventet.
Oppsummering
Rammebudsjett
- 74 515,-

Årsresultat
948 046,-

EK 31.12.10
9 567 469,-

EK 31.12.10 inneholder overskuddet fra landsleir (2 860 042), som forvaltes av Grunnfondet.

Et godt resultat for Speiderbutikkens salg på Lista, som medførte at Speiderbutikken så
muligheten for å øke utbetalingen av royalty og provisjon til forbundet, var sammen
med økte tilskudd fra offentlige institusjoner de viktigste årsakene til det positive
resultatet.
Landsstyrets innstilling:
Norges KFUK-KFUM-speideres årsregnskap 2010 godkjennes.
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Resultat 2010
- forbundets drift
Alle tall er i kr 1 000

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

budsjett 10 regnskap 10
3 932
3 922
6 258
6 992
110
235
1 110
1 367
610
639
375
704
11 298
11 334
10
6
23 703
25 199

avvik
-10
734
125
257
29
329
36
-4
1 496

regnskap 09
3 848
5 888
189
1 152
612
512
1 664
346
14 211

4
40
41
43
45
46
48
4

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

budsjett 10 regnskap 10
574
539
119
123
2 378
2 660
166
195
570
602
8 338
8 410
12 145
12 529

avvik
35
-4
-282
-29
-32
-72
-384

regnskap 09
613
119
2 165
154
612
1 641
5 304

1 880

8 907

Til disposisjon etter varekjøp

5
50
53
54
56
5

PERSONALKOSTNADER
lønnskostnader
pensjon og forsikringer, ansatte
godtgjørelser
andre personalkostnader
personalkostnader
Til disposisjon 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

11 558

12 670

budsjett 10 regnskap 10
4 263
4 174
421
395
69
63
90
276
4 843
4 908
6 715

7 762

budsjett 10 regnskap 10
467
404
0
0
205
223
177
101
84
59
65
61
95
55
180
283
1 273
1 186

avvik
89
26
6
-186
-65

regnskap 09
4 306
386
34
134
4 860

1 945

4 047

avvik
63
0
-18
76
25
4
40
-103
87

regnskap 09
498
152
223
123
24
66
61
200
1 347
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7
70
71
72
73
74
75
76
77
79
7

DRIFTSKOSTNADER
kostnader lokaler
drift av forbundskontoret
program
ledertrening
informasjon
medlemsvekst, sentralt
medlemsvekst, regionalt
internasjonalt
andre driftskostnader
driftskostnader

Driftsresultat, inkludert landsleir 2010
8
80
81
84
84
8

budsjett 10 regnskap 10
584
593
395
558
610
635
87
39
290
161
123
75
120
138
222
380
254
204
2 685
2 783

1 925

3 793

avvik
-9
-163
-25
48
129
48
-18
-158
50
-98

regnskap 09
565
378
34
61
315
133
472
364
199
2 521

1 956

179

FINANSPOSTER
finansinntekter
finanskostnader
overført Grunnfond, fra landsleir
landsleirfond 2014, fra landsleir
finansposter

budsjett 10 regnskap 10
130
121
-10
-9
-2 120
-2 860
0
-100
-2 000
-2 848

avvik

ÅRSRESULTAT
driftsresultat
finansposter
Årets resultat

budsjett 10 regnskap 10
1 925
3 793
-2 000
-2 848
-75
945

38

9
-1
740

regnskap 09
142
-10
0

748

132

avvik
-1 868
848
-1 020

regnskap 09
179
132
311
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Balanse forbund
Eiendeler
Anleggsmidler
Finansielle driftsmidler
Aksjer i Speiderbutikken AS
Andre fordringer
Sum finansielle driftsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Mellomregning Nordtangen
Grunnfond
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

2010

400 000
250 600
650 600
650 600

0
400 000
250 600
650 600
650 600

2 860 042
1 621 164
5 131 758

323 437
0
0
1 610 622
1 934 059

324 262
324 262

81 538
81 538

Bankinnskudd
Sum omløpsmidler

7 304 883
12 760 904

7 540 162
9 555 759

Sum eiendeler

13 411 504

10 206 359

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Mellomregning grunnfond
Årets resultat
Sum egenkapital

5 761 948
2 860 042
945 479
9 567 469

5 450 285
0
311 663
5 761 948

Investeringer
Markedsbaserte aksjer
Sum investeringer

650 552

2009
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Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Landsleirfond 2014

0
100 000

31 442
0

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skattetrekk og andre trekk
Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld

431 628
550 914
2 761 493
3 844 035

204 840
515 368
3 692 762
4 444 411

Sum gjeld og egenkapital

13 411 504

10 206 359
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Sak 4.2.2

Årsregnskap 2010 Nordtangen speidersenter

Vedlegg:
- Resultatregnskap og balanse
DRIFTSINNTEKTER
Tilskudd/ avskriving inntekt atkomstanlegg
Nordtangenutleie, medlemmer
Nordtangenutleie, andre
Nordtangen, egne arrangementer
Gaveinntekter
Andre inntekter
driftsinntekter

regnskap 10
50 932
39 871
138 230
27 520
163 352
3 125
423 030

regnskap 09
56 032
33 050
195 442
190 469
92 279
800
568 072

VAREKOSTNADER
Varekostnader
varekostnader

regnskap 10
0
0

regnskap 09
5 328
5 328

DRIFTSKOSTNADER
Eiendommen
Verktøy, inventar og driftsmidler
Reparasjon og vedlikehold
Driftskostnader
Kontorrekvisita og trykksaker
Frivillige: dugnad og driftskomité
Innleid arb. kraft: vaktmester, revisjon, regnskap m.fl.
Forsikringer
Avskrivninger
Driftskostnader

regnskap 10
10 384
48 612
22 224
72 004

regnskap 09
4 546
12 055
30 596
50 119

15 221
137 730
18 584
121 465
446 224

13 818
150 068
16 521
121 446
399 169

Driftsresultat

-23 194

163 575

FINANSPOSTER
finansinntekter
finanskostnader
finansposter

regnskap 10
1 351
44
1 307

regnskap 09
1553
45
1 508

ÅRSRESULTAT
driftsresultat
finansposter
Årets resultat

regnskap 10
-23 194
1 307
-21 886

regnskap 09
163 575
1 508
165 083

41

Landsting
8.-10. april 2011

Balanse Nordtangen speidersenter
Eiendeler
Varige driftsmidler
Tomt og bygninger
Atkomstanlegg- avskrives over 50 år
Sum varige driftsmidler
Omløpsmidler
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Korreksjon fra 2009 i følge landsstyrevedtak
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Udekket tap
Overført fra årets resultat
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Langsiktig gjeld
Inntekt atkomstanlegg, avskrives over 50 år
Korreksjon fra 2008 i følge revisor
Mellomværende forbund
Sum langsiktig gjeld

2010

2009

1 336 966
4 098 334
5 435 300

1 370 776
4 185 989
5 556 765

183 901
183 901

68 256
68 256

5 619 201

5 625 021

1 400 000
105 000
1 505 000

1 400 000
0
1 400 000

-244 412
-21 886
-266 298
1 238 702

-409 494
165 082
-244 412
1 155 588

2 370 814
150 000
1 925 059
4 445 873

2 526 746
0
1 926 575
4 453 321

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Påløpte kostnader og forskuddsbetalt
innskudd
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld

0
-65 374

0
30 381

0
-65 374
4 380 499

-14 269
16 112
4 469 433

Sum gjeld og egenkapital

5 619 201

5 625 021
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Resultatregnskap
Norges KFUK-KFUM-speidere
Driftsinntekter og driftskostnader
Driftsinntekter
Nordtangen
Kontingenter
Momspliktig inntekter
Offentlig støtte
Kirkelig støtte
Inntektsbringende tiltak og gaver
Aksjonsinntekter
Arrangementer
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

Note 2010

1
8

Varekostnader
Kostnader bladene
Solidaritetstier
Kostnader inntektsbringende tiltak og gaver
Aksjonskostnader
Arrangementer
Andre kostnader
Sum varekostnader
Lønnskostnader
Lønnskostnader
Forsikringer
Godtgjøringer
Andre personalkostnader
Sum lønnskostnader
Organisasjonskostnader
Kontingenter
Landsting
Landsstyret
Prosjektgrupper
Forbundets sentrale stab
Komiteer
Sentrale organisasjonsarrangementer
Fremmedtjenester
Sum organisasjonskostnader
Andre driftskostnader
Lokaler
Forbundskontoret
Program
Norges KFUK-KFUM-speidere

2

2009

419 906
3 968 090
1 227 420
4 332 053
190 070
1 366 860
638 870
11 334 160
6 980
23 484 408

567 272
3 847 691
898 095
3 723 614
188 610
1 152 111
612 295
1 664 496
345 900
13 000 083

538 950
122 850
195 157
602 417
8 056 612
66 108
9 582 094

613 232
118 580
154 357
612 295
1 641 297
63 239
3 203 000

5 069 997
394 976
60 431
276 112
5 801 515

4 699 656
386 216
34 526
134 025
5 254 423

404 281
487
222 844
101 220
106 922
60 872
54 989
282 583
1 234 197

497 648
151 627
222 597
123 185
74 871
65 799
61 022
210 958
1 407 705

592 654
558 039
635 605

564 955
377 627
33 748
Side 1
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Resultatregnskap
Norges KFUK-KFUM-speidere
Ledertrening
Informasjon
Medlemsvekst sentralt
Medlemsvekst regionalt
Internasjonalt
Andre driftskostnader
Nordtangen
Sum andre driftskostnader

3

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

Årsoverskudd (Årsunderskudd)
Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

Norges KFUK-KFUM-speidere
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6

38 810
161 197
47 140
149 317
380 260
142 211
390 761
3 095 995

60 684
314 935
101 136
504 591
363 882
140 862
329 599
2 792 018

19 713 802

12 657 145

3 770 607

342 938

155 364
3 228
9 369
149 223

138 882
50
-20 975
159 907

3 919 829

502 844

3 919 829
3 919 829

502 844
502 844

Side 2

Balanse
Norges KFUK-KFUM-speidere

Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Nordtangen
Sum varige driftsmidler

Note

2010

2009

3

5 435 300
5 435 300

5 556 765
5 556 765

4

400 000
250 600
650 600

400 000
250 600
650 600

6 085 900

6 207 365

650 552
1 621 164
2 271 716

323 437
1 610 622
1 934 058

324 262
324 262

81 538
81 538

11 861 077

9 084 476

Sum omløpsmidler

14 457 056

11 100 073

Sum eiendeler

20 542 956

17 307 438

Finansielle driftsmidler
Investeringer i datterselskap
Andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktig fordringer
Sum fordringer

1

Investeringer
Markedsbaserte aksjer
Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

Norges KFUK-KFUM-speidere

5

Side 1
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Norges KFUK-KFUM- Speiderne
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle
poster hvor det foreligger slik valgadgang.
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnader medtas i
samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.
Investeringstilskudd blir inntektsført etter sammenstillingsprinsippet (dvs. i takt med avskrivning av investeringen tilskuddet
relaterer seg til).
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidle r.
Fordringer som skal betales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er
tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigåe nde.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid, avskrives lineært over forventet økonomisk levetid.
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virk elig
verdi som følge av renteendring.
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Kortsiktig og langsiktig gjeld er balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede levetid.
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjør es på
grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene og utover dette foretas det en uspesifisert avsetning for å dekke
påregnelige tap.

NOTE 1: VESENTLIG TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE
Det er beregnet royalty og provisjon fra Speiderbutikken AS til Norges KFUK-KFUM Speidere på kr. 600.000 eksklusiv mva.

NOTE 2: LØNN, ANSATTE, YTELSER TIL LEDENDE PERSONER
Lønnskostnaden består av:
Lønninger
Overført lønn til andre konti/prosjekter
Refundert lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum lønnskostnader

2010
5 510 526
-317 089
-1 056 418
865 980
218 915
579 601
5 801 515

Antall årsverk
Inkluderer ekspansjonssekretær og kretsansatte.

Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonsytelser / premier
Annen godtgjørelse
Utgiftsført honorar revisor

2009
5 887 324
-1 978 797
-112 814
903 943
202 855
351 912
5 254 423

13,05

Daglig leder
525 518
9 262
10 796

Styret
0
0
0

99 525
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Pensjonsforsikring
Selskapet har en ytelsesbasert pensjonsordning.
Ordningen er sikret i Vital.
Forsikringspremien kostnadsføres etter hvert som den betales.
Ordningen omfattet i gjennomsnitt 17 personer i 2010.
Forsikrede pensjonsforpliktelser er ikke balanseført.
Årets pensjonspremie (før trekk ansatte) er på kr 280 602.

NOTE 3: VARIGE DRIFTSMIDLER
Anskaffelseskost 1.1.
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.

Tomt
412 796
0
0
412 796

Nordtangen
1 127 000
0
0
1 127 000

Bro
4 382 758
0
0
4 382 758

Sum
5 922 554
0
0
5 922 554

Akkumulerte avskrivninger 31.12.
Balanseført verdi 31.12.

0
412 796

-202 830
924 170

-284 424
4 098 334

-487 254
5 435 300

Årets avskrivninger

0

33 810

87 655

121 465

Økonomiske levetid
Avskrivningsplan

—

3%
Lineær

50 år
Lineær

NOTE 4: AKSJER I ANDRE SELSKAPER PR. 31.12.
Anleggsmidler
Nr.

Selskap

Speiderbutikken AS

Selskapets
aksjekapital pr
31.12
400.000

Antall aksjer Pålydende
Bokført
50

8.000

400.000

NOTE 5: KONTANTER
Av beløpet er kr 221.386 bundet for betaling av skattetrekk.

NOTE 6: EGENKAPITAL

EK 1.1.
Årets resultat
EK 31.12.
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Forbundet
5 761 948
945 479
6 707 427

Nordtangen
1 260 588
(21 886)
1 238 702

Grunnfond
1 476 057
2 896 236
4 372 293

Landsleirfond
100 000
100 000

Sum
8 498 593
3 919 829
12 418 422

Norges KFUK-KFUM- Speiderne

NOTE 7: FORDRINGER, GJELD OG GARANTIFORPLIKTELSER
Resttilskudd som skal inntektsføres i takt med avskrivninger på broen mer enn
5 år etter regnskapsårets slutt.
Annen gjeld
Sum

2010
2 116 154
2 116 154

NOTE 8: OFFENTLIG STØTTE

I beløpet for offentlig støtte inngår grunnstøtte til nasjonalt arbeid fra Fordelingsutvalget med
kr. 2 515 024,-
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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010
Norges KFUK-KFUM-speidere driver en landsomfattende organisasjon.
Forbundskontoret ligger i Oslo kommune.
Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.
Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om
virksomhetens utvikling og resultat i 2010 og virksomhetens stilling ved utgangen av
regnskapsåret. Det har i 2010 ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning for
virksomheten. Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har
betydning for vurderingen av årsregnskapet.
Norges KFUK-KFUM-speidere driver i gode lokaler og arbeidsmiljøet er tilfredsstillende.
Sykefraværet er minimalt. Det har ikke vært ulykker eller skadetilfeller.
Styret i Norges KFUK-KFUM-speidere består av 50 % kvinner og 50 % menn. Forbundet har 19
ansatte, 13 kvinner og 6 menn. Dette inkluderer ansatte på forbundskontoret, kretsansatte og i
Speiderbutikken.
Norges KFUK-KFUM-speidere har ingen innsatsfaktorer eller produkter som påvirker det ytre
miljø.

Oslo 19.2.2011
I styret for Norges KFUK-KFUM-speidere

Anne Sjømæling

Atle Aas

landssjef

viselandssjef

Solvor Nygård

Dag Espolin Johnson

Anne Hanson

styremedlem

styremedlem

styremedlem

Arne Morten Rosnes

Vemund Ovesen

Maja Leonora Skålvold

styremedlem

styremedlem

styremedlem
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Sak 5: Inger Johanne Amelns legat
Legatets vedtekter og retningslinjer er vedlagt.
5.1 Regnskap og årsberetning for 2009
Regnskap, årsberetning og revisjonsberetning følger vedlagt.
5.2 Regnskap og årsberetning for 2010
Regnskap, årsberetning og revisjonsberetning følger vedlagt.

Legatstyret innstiller:
Regnskap og årsberetning for Inger Johanne Amelns legat for 2009 og 2010 godkjennes.
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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 31.12.2010 på kr 922 426,3. 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
31.12.2010 på kr 922 426,- 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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Inger Johanne Amelns legat til fordel for Norges KFUK-KFUM-speidere
Noter til regnskap for 2010
NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 17. juli 1998. Det er
utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Inger Johanne Amelns legat har endret
regnskapsprinsipper i samsvar med regnskapsloven av 17. juli 1998.
NOTE 2 - Lønnskostnader
Legatet har ingen ansatte, det er derfor ikke bokført lønnskostnader.
Det er ikke utbetalt honorar til styret.
Utgiftsført honorar til revisor kr. 6.250,-
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Sak 6:

Kontrollkomiteens beretning

Kontrollkomiteens beretning ettersendes.
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Sak 7: Strategiplanen Fremtiden - drøftingssak
Landsstyret ønsker å organisere debatten om strategiplanen Fremtiden under
landstinget som en kafédialog - en metode for påvirkning som egner seg godt for store
grupper. Kafédialogen under landsting vil finne sted lørdag ettermiddag, og metoden vil
bli grundig presentert før økta tar til.
Landsstyret vil i denne saken fremlegge følgende dokumentasjon:
- En historisk gjennomgang fra toårsplaner til strategiplan Fremtiden for
perioden 2007-2011, herunder relevante vedtak som opplyser saken.
- Strategiplanen slik den ser ut i dag.
- Status på tiltaksplanen – utdrag.
- Formulerte problemstillinger til kafédialogen under landsting 2011.
Historisk gjennomgang 2007-2011
Landstinget 2007 vedtok toårsplan for forbundet for 2008 og 2009. I 2007 ble denne
formuleringen vedtatt under behandling av sak 7, toårsplan 2008-2009:
“Involvere flest mulig av forbundets medlemmer i en prosess frem til landsting 2009 for å utvikle
en ny langtidsplan for forbundet”.
I perioden mellom LT 2007 og 2009 skjedde dette:
- Opprettelse av, og ni gjennomførte møter i Fremtidskommisjonen.
- Fremtidskommisjonen og administrasjonen utarbeidet to viktige
grunnlagsdokumenter: Omverdensanalysen og internanalysen i 2008-2009.
Disse to dokumentene vil du finne lett tilgjengelig på www.kmspeider.no,
under Fremtiden-banneret på forsiden.
- Stor spørreundersøkelse til alle medlemmer over 14 år høsten 2008 (med 470
oppsummerte svar), brev til kretser til kretsforum 2008, og høring til alle
kretser og grupper høsten 2008 (oppsummert).
- Landsstyret har jobbet systematisk med å hente inn erfaringer fra
organisasjoner som WAGGGS, WOSM (inkludert tailored support), Norges
speiderforbund og Svenska scoutrådet.
- Landsstyret har gjennomført to seminarer om strategiarbeid, ett i samarbeid
med de ansatte.
- Tema på kretsforum i 2007 og 2008.
- Status på tiltaksplanen 2008-2009 ble rapportert i toårsmeldingen for
2007-2008 til LT 2009, og delvis til årets landsting under toårsmeldingen for
2009-2010.
- Landsstyret har hatt strategiplanen opp på alle møter fra høsten 2008.
- Landsstyret vedtok høsten 2008 følgende visjon for Norges KFUK-KFUMspeidere: “ Vi er i 2019 en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og
inkluderende ledere for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere”.
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Landsstyret vedtok at en ny langtidsplan for Norges KFUK-KFUM-speidere
skal vare fram til 2019.

Landstinget i 2009 behandlet strategiplanen Fremtiden som en drøftingssak. Vedtaket
fra LT 2009 innebar en overføring av vedtaksmakt i strategisaker fra landsting til
landsstyret. Landsting 2009 ble invitert til å diskutere hvilke strategiske områder som er
tjenlige å satse på, og som skal underbygge den vedtatte visjonen.
Landsting 2009 fattet følgende vedtak:
“Landsting ber landsstyret jobbe videre med strategiplanen Fremtiden, basert på de innspill som
kom fram i gruppearbeidet på landsting, samt tidligere innspill. Landsstyret vedtar planen etter
høring i kretsene, og iverksetter planen fra 1. januar 2010”.
I perioden mellom LT 2009 og fram til i dag har dette skjedd:
- Landsstyret har – etter høring i grupper, kretsforum 2008 og landsting 2009
vedtatt disse fire satsingsområdene: Vekst, ledere, opplevelser og synlighet.
- For 2010 og 2011vedtok landsstyret at det skal det være et særlig fokus på vekst
og opplevelser.
- Landsstyret bestemte at hele planen skal inn på ett ark – en side – og planen
ble utarbeidet slik vedlegget viser. Planen skal rulleres og justeres.
- Etter landsting 2009 ble Fremtidskommisjonen takket og nedlagt.
- Fra samme tidspunkt ble en arbeidsgruppe bestående av fire
landsstyremedlemmer og generalsekretær etablert for å besørge god framdrift
videre. Denne gruppa har hatt seks møter i tiden juni 2009 – mars 2010.
- I landsstyrets møte i september 2010 ble det vedtatt å opprette to
arbeidsgrupper:
o En midlertidig arbeidsgruppe som skal jobbe med forbundets mål i
2019, samt med landstingsbehandlingen i 2011.
o En permanent gruppe bestående av to medlemmer at styret,
generalsekretær og en ansatt med følgende oppdrag:
 Å sikre gjennomføring av allerede vedtatte tiltak med rett
kvalitet og innen oppsatte frister.
 Å innstille overfor landsstyret endringer i tiltaksplanen.
 Å utvikle et hensiktsmessig monitoreringssystem, inkludert
rullering av kommunikasjonsplanen.
- Det har i 2009 og 2010 vært en nødvendig debatt mellom landsstyret og
administrasjonen i forhold til prioriteringsbehov generelt, og forbundets
arrangementer spesielt. Denne dialogen har vært god.
- Følgende støttedokumenter til strategiplan er vedtatt utarbeidet:
Internasjonal strategiplan, strategiplan for KFUK-KFUM Global, arbeidsplan
for Speidernes fellesorganisasjon (samarbeidsorgan med Norges
speiderforbund) og informasjons- og markedsføringsplan. Ikke alle disse fire
støttedokumentene er ferdige i skrivende stund, men skal være ferdigstilt
høsten 2011. I tillegg er det utarbeidet en kommunikasjonsplan til internt bruk

66

Landsting
8.-10. april 2011

-

-

-

for landsstyret og administrasjonen.
Under kretsforum i 2009 og 2010 har det vært satt fokus på kretsenes eget
arbeid med strategien, og hvordan disse planene skal speile og samstemmes
med forbundets strategi.
Landsstyret har ferdigstilt en tiltaksplan (mars 2010) med totalt 74 tiltak for
perioden 2010-2012. Alle tiltak skal operasjonaliseres (ha egen plan for
realisering), og i skrivende stund er 90 % av tiltakene operasjonalisert.
Samtidig ble generalsekretær gitt et klart mandat og et ansvar for å besørge at
tiltakene prioriteres og gjennomføres med rett kvalitet til rett tid.
I sitt møte i desember 2010 så landsstyret behov for å fastsette tydelig mål for
2019. Dette arbeidet pågår nå, se avsnitt under.
Utsendelse av ledergave vinteren 2011: Putevar med strategiplanen trykket på.
Landsstyret har hatt kontinuerlig fokus på implementering av planen, og
hvordan den skal få relevans i den enkelte krets, i den enkelte gruppe, den
enkelte enhet. Dette er et helt avgjørende område å lykkes med.

Strategiplan Fremtiden slik den ser ut pr april 2011:
Planen er vedlagt sakspapirene og bør tas med til kafédialogen lørdag formiddag.
Status på tiltaksplanen og tiltaksoperasjonaliseringen:
90 % av tiltaksplanens 74 tiltak er operasjonalisert. Operasjonalisering innebærer at
tiltaket er angitt med delmål (der det er hensiktsmessig), delt opp i enkeltoppgaver, og
det er satt en tidsfrist, en ansvarlig og kriterier for ønsket resultat. De øvrige 10 % jobber
administrasjonen for å få inn våren 2011.
Tiltaksplanen er et arbeidsdokument for landsstyret som justeres kontinuerlig.
Eksempler på tiltak i tiltaksplanen (vekst og landsleir):
1.1.1:
Utvikle Veksthåndboka, med tiltak ut i fra ulike situasjoner i ulike grupper.
1.3.2:
Nasjonalt gjensynstreff etter landsleir – ta med en venn!
Oppfordre kretsene til å holde et gjensynstreff for aldersgruppen 13-16 år
etter landsleir.
1.4.1:
Dyktiggjøre kretsleddet som leverandør av attraktive arrangementer for
målgruppa 13-16 år og 17-25 år.

Landsstyrets mål for Norges KFUK-KFUM-speidere i 2019:
Landsstyret jobber nå med å konkretisere og presisere indikatorer for å lykkes med
visjon og mål for 2019. Landsstyret innser at man må jobbe langsiktig for å sikre at alle
mål en har satt seg faktisk nås i 2019. Da må dette arbeidet starte nå.
2019-målene vil landsstyret jobbe mye med i 2011, og imøteser landstingets innspill
under kafédialogen.
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Problemstillinger under kafédialogen lørdag 9. april
1. Hva bør være fokusområdet og førsteprioritet for årene 2012 og 2013? Ledere?
Synlighet? Fortsatt satsing på vekst og opplevelser? Hva vil det si å være et
fokusområde?
2. Landsstyret trenger hjelp fra landstinget til å finne gode indikatorer og
suksesskriterier spesielt til målpunktene 3.4 (miljøvennlige turer og leirer),
4.4 (trosopplæringsarbeidet) og 4.5 (åpne arrangementer).
3. Hvordan kan kretsen utfordre gruppene konkret på å jobbe med målene i
strategiplanen?
4. Hvor mange skal vi være i 2019?
5. Hva vil vi med landsleir i 2014? Hvordan skal vi få til dette?
6. Nye former for KFUK-KFUM-speiding i lys av strategiplanens mål.

Landsstyrets innstilling:
Landstinget ber landsstyret arbeide videre med strategiplanen Fremtiden etter de
signaler som kom fram under kafédialogen.
Landstinget ber landsstyret redegjøre for status og framdrift på strategiplanen under
kretsforum 2011 og kretsforum 2012.
Landsstyret rapporterer på målene i Fremtiden i egen toårsrapport til landsting 2013.
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4.5 Gjennomføre åpne arrangementer

4.4 Menighetene kjenner KFUK-KFUMspeiding som et aktuelt trosopplæringsarbeid

våre kjerneverdier

4.3 Ledere og patruljeførere kjenner

4.2 Øke kalendersalget

4.1 Øke deltakelsen i Globalaksjonen

3.5 Øke antall uteovernattingsdøgn

3.4 Forbund, kretser, grupper og enheter
gjennomfører miljøvennlige turer og leirer

3.3 Øke deltakelsen på Rolandleirer

deltar på internasjonale arrangementer

3.2 Flere unge KFUK-KFUM-speidere

3.1 Stor deltakelse på landsleir

lederkurs program og lederkurs ledelse

2.4 Flere ledere og flere kretser gjennomfører

2.3 Implementere nettkurs for nye ledere

65 % deltar

45% i Globalaksjonen,
60% i Julebukkaksjonen

200 medieoppslag (landsleirår)

Prioriteres ikke i 2010

Vi har ringt 50% av alle
menigheter

60% kjenner kjerneverdiene

50 medieoppslag

1/3 av kretsene gjennomfører ett
åpent arrangement

Vi har ringt 90% av alle menigheter

75% kjenner kjerneverdiene

2019

OPPLEVELSE

Norges KFUK-KFUM-speidere
gir gode og varierte opplevelser til
barn, unge og voksne. Opplevelser
skaper fellesskap, stolthet og identitet.
KFUK-KFUM-speiderne opplever Gud
i naturen og er opptatt av å ta vare på
skaperverket. Organisasjonen jobber
for internasjonal forståelse og gir
medlemmene muligheten til å
oppleve verden.

Å være synlig er å våge å være relevant.
Det er å våge å vise hvem vi er og hva
SYNLIGHET
vi står for, og å gjøre flere kjent med
Norges KFUK-KFUM-speidere
hva KFUK-KFUM-speiding er.
har engasjerte ledere og speidere
Å være aktivt synlige er nødvendig
som er synlige i samfunnet. Ledere
for å kapre omverdenens
og patruljeførere kjenner verdiene
oppmerksomhet, slik at flere
våre og evner å formidle dem til omkjenner oss igjen, flere ønsker
verdenen. KFUK-KFUM-speiderne
å samarbeide med oss, og flere
er en attraktiv samarbeidspartblir KFUK-KFUM-speidere.
ner, og er synlige i media.

KFUK-KFUM-speiding er opplevelser!

LEDERE

VEKST

Norges KFUK-KFUMspeidere har god kvalitet på
arbeidet, med mange store grupper. Vi har vekst i alle kretsene,
og mange speidere fortsetter som
ledere. Vi har også rekruttering av
nye voksne ledere. Forbundet har
en sunn
økonomi.

Norges KFUK-KFUMspeidere har mange gode og
kvalifiserte ledere. Våre ledere
er motiverte og engasjerte, og
skaper gode ledermiljøer. Vi har en
systematisk og god ledertrening,
og er en trygg og god møteplass
for barn og unge.

Det er en hovedgrunn til at så mange
ungdommer og voksne gir av sin tid til
KFUK-KFUM-speiderne: Et ønske om å
gi gode opplevelser til barn og unge.
Opplevelser som gir mestringsfølelse,
fellesskap og identitet, opplevelser som
fyller livet med mening, engasjement
og moro.

Der det finnes gode ledere, finnes
det også fornøyde speidere. En
god ledertrening og lederoppfølging gir flere ledere.
Dette fører igjen til bedre ledermiljøer og økt motivasjon til
ledergjerningen.

En levende organisasjon er en organisasjon
som vokser. Uten nye medlemmer har
KFUK-KFUM-speiderne ingen fremtid.
Hver enkelt krets og hver enkelt gruppe
må gjøre sitt for at organisasjonen skal
vokse, få nye medlemmer og fortsatt være
livskraftig. Flere speidere gir en positiv
spiral: Store grupper gir egenrekruttering
av ledere, bedre kvalitet på arbeidet, bedre
økonomi og flere aktiviteter.
Dette bidrar igjen til flere speidere.

HVORFOR?

KJERNEVERDIENE VÅRE: • fellesskap • friluftsliv • personlig utvikling • samfunnsengasjement • kristen tro

stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere

3 uteovernattinger per medlem per
år

2 uteovernattinger per medlem
per år

3 kalendere per speider

Miljøaktiviteter er implementert på
alle nivå i organisasjonen
(gruppe/krets/forbund)

Miljø- og klimaaktiviteter preger
landsleiren Grønn Action - Lista
2010

2 kalendere per speider

3 fulle kurs

Vi sender unge speidere på minst
4 internasjonale arrangementer

Ikke landsleir i 2012

5 kretser er arrangør av lederkurs

100% av målgruppen
har gjennomført

40% av alle komite-/styremedlemmer er mellom 20 og 30 år

2550 ledere og assistenter

6 nye grupper per år

3,2 år

1600 medlemmer fra 8.-10. klasse

90 grupper

12358 medlemmer

2012

VISJONEN VÅR: Vi er i 2019 en organisasjon som
kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere
for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere.

1 fullt kurs

Vi sender unge speidere på minst
3 internasjonale arrangementer

6000 deltakere

2 kretser er arrangør av lederkurs

50% av målgruppen
har gjennomført

33% økning i forhold til 2009

2443 ledere og assistenter

2.1 Øke antall ledere

2.2 Øke antall ledere mellom 20 og 30
år i sentrale og regionale verv og komiteer

4 nye grupper per år

3 år

1448 medlemmer fra 8.-10.
klasse

1.5 Jobbe systematisk med nystart

1.4 Øke gjennomsnittlig medlemstid

1.3 Øke antall ungdomsskoleelever

4.6 Positive oppslag i media om unge,
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83 grupper

11858 medlemmer

1.1 Øke medlemstallet

1.2 Øke antall grupper som har 50 eller
flere medlemmer

2010
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Sak 8:

Budsjett 2012-2013

Vedlegg:
Landsstyrets forslag til budsjett for 2012 og 2013, fordelt på kontogruppenivå.
Innledning
Landsstyret fremmer med dette forslag til budsjett for forbundets drift i 2012 og 2013,
med et overskudd på kr 5 000,- i 2012 og et underskudd på kr 5 000,- i 2013.
Når det gjelder Nordtangen speidersenter, er målet at driften skal gå i balanse begge
årene.
Overskuddet fra landleiren i 2010, på kr 2 860 042,- er i sin helhet plassert i Grunnfondet.
Fra dette fondet overføres i årene 2011, 2012, 2013 og 2104 25 % av landsleiroverskuddet til
forbundets drift, under finansinntekter (kontogruppe 80).
Landsstyret fremlegger i denne saken et forslag om å åpne for godtgjøring for tapt
arbeidsfortjeneste til nærmere angitte sentralt tillitsvalgte, se kommentarer til konto 54.
Forbundets egenkapital har for årene 2009 (kr 311 663,-) og 2010 (kr 945 479,-) styrket seg
med totalt kr 1 257 142,-, noe landsstyret er svært tilfreds med. I tillegg har vi et
grunnfond med en egenkapital på kr 4 372 293,- (med landsleiroverskudd) pr 31.12.10 (se
to avsnitt over). Likevel fremlegges stramme budsjettforslag for 2012 og 2013, da
egenkapitalen pr 31.12.10 ikke er bedre enn den bør være for å møte fremtidens
utfordringer.
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Kommentarer til de enkelte konti
Driftsinntekter
31

Forbundskontingent
Landsstyret budsjetterer med en vekst i inntekter fra medlemskontingenter, i
tråd med Fremtiden. Medlemskontingenten indeksreguleres i henhold til vedtak
på landsting i 2005 og 2007.

33

Offentlig støtte
Det har kommet signaler fra LNU om at FRIFOND-bevilgningene vil minke de
kommende år. På tross av varslet opptrapping av utbetaling til MVAkompensasjonsordningen, er det ikke budsjettert med større inntekter fra dette.
Det skyldes at det er ventet at flere organisasjoner og lag vil henge seg på
ordningen, og at beløpet som utdeles til organisasjonen dermed vil holde seg i ro.

34

Kirkelig støtte
Det blir søkt om kr 200 000,- til et breddetiltak i 2011, som skal være selvbærende.
Dette blir ikke gjennomført i 2012 eller 2013.

35

Inntektsbringende tiltak og gaver
Det kreves systematisk arbeid å øke inntektene med kr 100 000,- fra 2011.

37

Overføring fra Speiderbutikken
2012 er et kretsleirår. Det er forhåpninger om større overføring av royalty og
provisjon fra Speiderbutikken, som en konsekvens av noe høyere omsetning.

38

Arrangementsinntekter
2013 er et Roverleirår, og det budsjetteres med 10 % overskudd fra dette. Det er
også ventet et overskudd fra Nordtangensommer.

Driftskostnader
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41

Direktekostnad medlemmer
Kontoen inneholdt tidligere kun overføring av solidaritetstier. Nå inneholder den
også kostnader til medlemsforsikring, samt kostnader til medlemsdatabasen. Fra
2012 er det lagt inn en økning av kostnadene, på grunn av muligheten for et nytt
medlemssystem.

43

Overføring FRIFOND-midler og MVA-kompensasjon
Se kontogruppe 33
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50

Lønn
Landsstyret foreslår at det fra 2012 legges til rette for en 100 %
økonomikonsulentstilling i forbundet. Erfaringen fra perioden etter fusjonen i
2003 er at nåværende økonomikonsulentressurs på 60 %, kombinert med å være
daglig leder i Speiderbutikken på 40 %, ikke er tilfredsstillende. Landsstyret
mener at det er et stort behov for at disse to stillingene deles på to personer, og
mener at ansvar og oppgaver som i dag er tillagt økonomikonsulenten krever en
100 % stilling.

53

Pensjon og forsikringer, ansatte
Overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning vil føre til i
størrelsesorden kr 50 000,- i årlige reduserte kostnader, fra 2012.

54

Godtgjøringer
Landsstyret foreslår at det settes av et årlig beløp som skal dekke tapt
arbeidsfortjeneste til utvalgte tillitsvalgte etter fastsatte retningslinjer. Aktuelle
verv kan være landssjef, viselandsjef og landsleirsjef og andre tillitsvalgte der det
forutsettes utstrakt møtetid i normal arbeidstid. Begrunnelsene for forslaget er:
- Slik landsleir og styrearbeid i dag fungerer, forutsettes en betydelig
arbeidsinnsats utenom møter og helger.
- Vi ønsker tillitsvalgte uavhengig av nærhet til Oslo-området. Å reise
tar tid.
- Ikke alt kan løses med telefonmøter, Skype m.m.
- Vi ønsker de dyktigste tillitsvalgte til våre toppverv, uavhengig av
snille arbeidsgivere og lønnsnivå. Ikke alle har råd til å bli trukket i
lønn.
- Landsstyret ønsker et regelverk der en dekker tapt arbeidsfortjeneste
kun ut fra reelt fravær i lønnet arbeid.
- Ordningen skal kun tre i kraft etter at andre muligheter for lønnet
permisjon fra egen arbeidsgiver er utredet.
- Ordningen utformes med utgangspunkt i en fast sum pr dag eller halv
dag.
Landsstyret ser at denne saken åpner for et nytt prinsipp i forhold til godtgjøring
til tillitsvalgte i Norges KFUK-KFUM-speidere, og ønsker fortsatt å føre en
restriktiv praksis i å utbetale godtgjørelse ved frivillige verv. Landsstyret ønsker
med dette å gjøre landsting oppmerksom på saken, og bidrar gjerne til ytterlige
opplysninger og begrunnelser under landstingets behandling av saken.
Beløpet for hele ordningen begrenses oppad til kr 100 000,- pr år for 2012 og 2013.
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Organisasjonsarrangementer
Landsstyret foreslår å gjennomføre et kretsutviklingsprosjekt i 2012. I tillegg
foreslås det samme år å gjennomføre gruppeledersamling, med fokus på
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Fremtiden.
68

Fremmedtjenester
Bruken av fremmedtjenester har vært høyere enn normalt i 2010, grunnet bistand
til nytt personale. Dette skal normaliseres.

72

Program
Mens 2010 var et spesielt år, med mye kostnader knyttet til Søndagstipset (og
tilsvarende med inntekter), er det for 2011 budsjettert med ca. 130 000,- til
konfirmasjonsspeiding. Dette er eksternt finansiert, med trosopplæringsmidler.
For 2012 og 2013 er det ikke budsjettert med prosjekter i samme størrelsesorden.

74

Informasjon
Landsstyret foreslår en økt satsning på informasjon og markedsføring i årene
fremover, i tråd med et av de fire satsningsområdene i Fremtiden.

75

Medlemsvekst, sentralt
Økningen fra 2010 til 2011 skyldes at det er satt av betydelige midler til reising i
forbindelse med gruppesamtaler og nystart i 2011. I tillegg er det i 2011 budsjettert
med et sentralt trosopplæringsprosjekt (breddetiltak) med ekstern finansiering.
Det er også bevilget kr 70 000,- til et nødvendig CRM-system, for effektiv
håndtering av vekstarbeidet i administrasjonen i 2011. Årsaken til reduksjonen fra
2011 til 2012 og -13, skyldes at trosopplæringsprosjektet og investeringen i CRMsystemet kun gjelder i 2011.
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Medlemsvekst, regionalt
Kontogruppen opphørte i 2010, som konsekvens av omlegging av
vekstavdelingen.

79

Andre driftskostnader
2011:
Kr 100 00,- av beløpet skyldes kostnader knyttet til strategiplanen. Kr 90 000,skyldes ledergave. Kr 74 000,- er nødvendig brannsikring og dokumentasjon på
Nordtangen, etter avtale med entreprenør. Forbundet betaler denne kostnaden.
2012 og 2013:
For 2012 og 2013 videreføres kostnader tilknyttet strategiplanen, med kr 100 00,for hvert år. Denne kontoen dekker også gaver, hederstegn, mulige avsetninger til
Nordtangen i 2012 og -13, samt virksomhetssamtaler mellom krets og forbund og
ledergaver.

Vurdering:
Forslaget gir et forventet overskudd på kr 5 000,- i 2012 og et underskudd på kr 5 000,- i
2013.
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Forslag om innføring av 100 % økonomikonsulentstilling, fra sommeren 2012:
Landsstyret foreslår å innføre 100 % stilling for økonomikonsulent, i forhold til dagens
60 % (se forslaget under bemerkning til kontogruppe 50: lønn).
Landsstyrets forventninger om innsparinger/ inntekter:
Innsparing av fremmedtjenester (mindre innleid regnskapshjelp): kr 25 000,- i 2012 og kr
50 000,- fra og med 2013.
Økte inntekter under inntektsbringende tiltak: kr 50 000,- i 2012, kr 100 000,- i 2013 og kr
180 000,- fra 2014 og utover.
Landsstyrets forventninger om kostnader:
Lønnskostnader: kr 115 000,- i 2012, kr 230 000 fra og med 2013.
Totalt sett vil forslaget svekke budsjettet med kr 40 000,- i 2012 og med kr 80 000,- i 2013.
Fra og med 2014 vil den økte stillingsprosenten være fullfinansiert.
Landsstyret innstiller at forslaget blir vedtatt.
Landsstyrets innstilling:
Forbundets budsjett for 2012 og 2013 godkjennes.
Landsstyret støtter forslag om en innfasing av 100 % økonomikonsulent fra sommeren
2012, i henhold til forslaget over.
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Budsjett for 2012 - 2013
- forbundets drift
Alle tall er i kr 1 000

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

regnsk. 10
3 922
6 992
235
1 367
639
704
11 334
6
25 199

budsj. 11
4 178
5 460
386
1 075
520
475
930
10
13 034

budsj. 12
4 295
5 305
185
1 185
550
525
935
10
12 990

budsj. 13
4 495
5 305
185
1 185
550
475
1 005
10
13 210

4
40
41
43
45
46
48
4

VAREKJØP
medlemsblader
direktekostnad medlemmer
overføring frifond-midler, mva.komp
inntektsbringende tiltak og gaver
overf. aksjoner
arrangementskostnader
varekjøp

regnsk. 10
539
299
2 660
195
602
8 410
12 705

budsj. 11
560
321
2 042
169
460
780
4 332

budsj. 12
560
450
1 900
170
500
905
4 485

budsj. 13
560
450
1 900
170
500
905
4 485

12 494

8 702

8 505

8 725

regnsk. 10
4 174
395
63
276
4 908

budsj. 11
4 542
397
105
170
5 214

budsj. 12
4 770
350
205
150
5 475

budsj. 13
4 920
350
205
150
5 625

7 586

3 488

3 030

3 100

regnsk. 10
404
0
223
101
59
61
55
283
1 186

budsj. 11
512
155
160
213
56
77
70
200
1 443

budsj. 12
520
0
220
210
70
70
130
200
1 420

budsj. 13
530
170
220
210
70
70
70
200
1 540

Til disposisjon etter varekjøp

5
50
53
54
56
5

PERSONALKOSTNADER
lønnskostnader
pensjon og forsikringer, ansatte
godtgjørelser
andre personalkostnader
personalkostnader
Til disposisjon 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
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7
70
71
72
73
74
75
76
77
79
7

DRIFTSKOSTNADER
kostnader lokaler
drift av forbundskontoret
program
ledertrening
informasjon
medlemsvekst, sentralt
medlemsvekst, regionalt
internasjonalt
andre driftskostnader
driftskostnader

regnsk. 10
593
558
635
39
161
75
138
380
28
2 607

budsj. 11
614
440
324
92
395
520
0
255
283
2 923

budsj. 12
620
440
150
100
400
300
0
200
225
2 435

budsj. 13
630
440
150
100
400
300
0
200
225
2 445

3 793

-878

-825

-885

FINANSPOSTER
finansinntekter
finanskostnader
overført Grunnfond, fra landsleir
landsleirfond 2014, fra landsleir
finansposter

regnsk. 10
121
-9
-2 860
-100
-2 848

budsj. 11
75
-10
715

budsj. 12
125
-10
715

budsj. 13
175
-10
715

780

830

880

ÅRSRESULTAT
driftsresultat
finansposter
Årets resultat

regnsk. 10
3 793
-2 848
945

budsj. 11
-878
780
-98

budsj. 12
-825
830
5

budsj. 13
-885
880
-5

EGENKAPITAL
inngående kapital
årsresultat
disponibel kapital

regnsk. 10
5 762
945
6 707

budsj. 11
6 707
-98
6 609

budsj. 12
6 609
5
6 614

budsj. 13
6 614
-5
6 609

Driftsresultat, inkludert landsleir 2010
8
80
81
84
84
8
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Sak 9:

Forbundets langtidsbudsjett 2014-2017

Forbundets langtidsbudsjett for 2014-2017 ettersendes.
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Sak 10: Endringer av grunnregler og
organisasjonsbestemmelser
Landsstyret fremmer i sak 10 følgende saker om endring av grunnreglene og
organisasjonsbestemmelsene til landsting 2011:

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.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:
Ovenstående forslag ble vedtatt med mer enn 2/3 flertall på landstinget i 2009.
Samme landsting stemte med overveldende flertall for (i en prøvevotering) at KFUKKFUM-speiderne kun skal ha ett løfte felles for alle medlemmer.
Fra påvirkningstorget under landsting 2009 ble følgende protokolltilførsel bestemt
oversendt til landsstyret: “Det bør utarbeides en veiledning til ledere omkring
speiderløfte og speiderlov og hva dette kan bety, og hvordan det kan presenteres for
medlemmene i ulike aldersgrupper/enheter.”
Landsstyret gjør oppmerksom på at det til dette landstinget i sak 10.2.2 er innkommet et
forslag til en alternativ formulering til grunnreglenes § 6.2 om speiderløftet. Landsstyret
synes at forslaget som ble vedtatt første gang i 2009 er bedre enn det foreliggende forslag
i sak 10.2.2. Landsstyrets syn har ikke endret seg fra 2009, da saken ble grundig utredet av
to religionspedagoger, supplert med en tolkning av speiderløftet fra landsstyremedlem
Vemund Ovesen. Disse utredningene ligger også ved landstingspapirene i 2011.
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Fra landsstyrets begrunnelse for saken i 2009 sakses:
“Når landsstyret 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.
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.”

Landsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
Vedlegg (tre utredninger fra landsting i 2009):
1
2
3
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Kommentarer fra Erling Birkedal (IKO)
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VEDLEGG 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
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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.
Referert litteratur:
Asheim, Ivar og Sverre Dag Mogstad: (1987) Religionspedagogikk. Tolkning, undervisning,
oppdragelse. Universitetsforlaget: Oslo
Dokka, Trond Skard: (2007) ”Dåpsopplæringas sakramentale forankring”. I: Barneteologi og
kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter. Elisabeth Tveito Johnsen (red.)
Det praktisk-teologiske seminars skriftserie 14/2007
Evenshaug, Oddbjørn og Dag Hallen: (2000) Barne- og ungdomspsykologi. 4.reviderte utgave
Gyldendal Akademisk: Oslo
Mogstad, Sverre Dag: Fag, identitet og fortelling. Didaktikk til kristendomskunnskap med religions- og
livssynsorientering. Gyldendal Akademisk: Oslo
Elisabeth Tveito Johnsen, Blindern, 04.11.2008
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VEDLEGG 2:

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 3:

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 10.1.2 2. 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
saken om innføring av politiattest som ble vedtatt i 2009. 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.
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.
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Sak 10.1.3 2. 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 var derfor
oppe på nytt som 1. gangs behandling i 2009, og som 2. gangs behandling i 2011.
Saken har vært til vurdering både i kontrollkomiteen og hos jurister. Ut fra
konklusjonene har landsstyret kommet frem til at det mest korrekte var å fremme saken
for ny 1. gangs behandling i 2009, og 2. gangs behandling i 2011.
Landsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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Sak 10.2
Sak 10.2.1

1. gangs behandling av grunnregelendringer
1. gangs behandling av grunnreglenes
§ 9 – Likestilling

Forslagsstiller: Oslo krets
Sammendrag:
Grunnreglenes § 9 uttrykker en viktig del av forbundets grunnlag. Alle mennesker er
skapt med samme verdi og skal gis like muligheter til å utfolde sine evner og utvikle sine
lederegenskaper.
Forslagsstiller stiller spørsmål ved om dagens ordlyd er den som best ivaretar denne i
intensjonen.
Bakgrunn:
Fusjonsvedtaket 11. oktober 2003 skjedde på grunnlag av en omfattende prosess.
Prosessen skulle videreføres med fusjoner på krets – og gruppeplan (mange hadde rett
nok gjort dette før forbundene fusjonerte). Det var viktig å sikre et grunnlag som sikret
tilgang til hele bredden av menneskelige ressurser i forbundet. Det var også naturlig å se
til Norges KFUK-KFUM og deres lovverk med hensyn til likestilling.
Til § 9 ble det fremmet ett endringsforslag, som falt. Forslagets intensjon var å gi mindre
absolutte føringer for kretsleddet.
Samtidig kom det inn bestemmelser om at kretsstyret skal ha minst en representant
under 26 år (landsting 2005 endret dette til 21 år) og at leder av kretsens rovernemd har
tale – og forslagsrett. Leder av nemda fikk samme rettigheter i landsstyret.
Vi har vært gjennom noen valgperioder, og landsstyret har fått spørsmål fra kretser om
dispensasjon fra grunnreglenes § 9. Styret er ikke gitt fullmakt til å dispensere fra § 9.
§ 9 har følgende ordlyd:
Alle mennesker er skapt med samme verdi. Alle barn og unge skal gis like muligheter til å utfolde
sine evner og utvikle sine lederegenskaper.
Ved valg, representasjon og tilsettinger på alle nivå i forbundet skal en tilstrebe en lik
representasjons – og ansvarsfordeling mellom kvinner og menn. I grupper eller kretser hvor lik
representasjon vil være åpenbart urimelig kan dette fravikes.
I landsstyret, valgkomite, kontrollkomite og kretsstyret skal det være lik representasjon av begge
kjønn. Landssjef og viselandssjef skal være av forskjellig kjønn. Det samme gjelder for kretsleder
og visekretsleder i samme krets.
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Vurdering:
Først en historie fra årsmøtet i Oslo krets for noen år siden. Valgkomiteen hadde gjort sin
jobb og kandidatlisten var lengre enn det antallet som skulle velges. Vi var mange som så
frem til et spennende valg. Hvordan ville kandidatene profilere seg i forhold til kretsens
handlingsplan?
Vi trodde vi hadde et valg!
Når valgkomiteen hadde plassert kandidatene inn i de ulike boksene (rolle, kjønn, alder)
var det ikke nødvendig med flere valgomganger. Bare en kombinasjon var mulig for å
tilfredsstille grunnreglenes § 9 og bestemmelsene i organisasjonsbestemmelsene § 2.2.
Strategisk tenkning i forhold til hvilken kompetanse styret trengte ble underordnet krav
til alder og kjønn. Alle ble ikke gitt like muligheter fordi noen hadde ”feil” kjønn.
Landsting 2009 vedtok endringer i organisasjonsbestemmelsenes § 2.2 slik at kretsting
nå avgjør om hele styret skal velges for to år, eller om halvparten av styret er på valg
hvert år. Denne bestemmelsen gir flere plasser å sjonglere med, men gir ikke hjelp til de
kretser som ønsker å ha valg hvert år.
I denne saken fremmes det ikke forslag om endring av bestemmelsen om at minst ett
styremedlem skal være under 21 år. Denne bestemmelsen sikrer oss unge
kretsstyremedlemmer som kan bli kjent med kretsleddet oppdrag. Dette kan skape en
god plattform for videre engasjement – delegat på landsting, kandidat til ulike verv osv.
Derimot fremmes det endringsforslag til grunnreglenes § 9, siste ledd.
Det foreslås følgende tekst:
I landsstyret, valgkomité, kontrollkomité skal det være lik representasjon av begge
kjønn. Landssjef og viselandssjef skal være av forskjellig kjønn.
I kretsstyrene skal det tilstrebes lik representasjon av begge kjønn. Kretsleder og
visekretsleder i samme krets skal normalt være av forskjellig kjønn.

Forslaget begrunnes slik:
Som delegater på krets-/landsting har vi et ansvar for å tenke helhetlig og strategisk.
Hvilke veivalg må vi gjøre for å kunne tilby best mulig speiding til flest mulig fremover.
Dette argumentet vurderes som så viktig at det gir grunnlag til å myke opp teksten i
grunnreglenes § 9 som refererer seg til kretsleddet. Det understrekes at det foreslås ingen
endring i de innledende leddene i § 9.
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Landsstyrets vurdering:
Landsstyret synes dette er en vanskelig sak, der det finnes gode argumenter både for å
beholde dagens ordlyd, og for å støtte den foreslåtte endring.
Landsstyret ser at det er behov for å gjøre en oppmykning av dagens regelverk for valg av
kretsstyre, samtidig som man ønsker å beholde en kjønnsbalanse i forbundet. Vi er
veldig tydelige på at denne oppmykningen kun gjelder kretsleddet, og at det på
forbundsplan fortsatt vil være et absolutt krav om full kjønnsbalanse. Under landsstyrets
diskusjon ble andre varianter av oppmykning for kretsleddet vurdert, som for eksempel
å innføre en viss minimumsandel av hvert kjønn eller å innføre at landsstyret kan gi
kretser dispensasjon fra å følge regelen.
Når et samlet landsstyre nå går inn for å støtte ordlyden i Oslo krets sitt innsendte
forslag, gjør vi det for å gi kretser den nødvendige frihet til å kunne velge et kretsstyre
som kretsen selv mener vil gjøre den beste jobben. Med denne friheten følger det også et
stort ansvar: At kretsene fortsatt skal tilstrebe så godt de kan å få en kjønnsbalanse i
kretsstyret. Det er et ansvar vi tror kretsene følger opp og tar på alvor.
Om denne lovendringen blir endelig vedtatt på landsting i 2013, ønsker landsstyret å
følge med på utviklingen av kjønnsbalansen i kretsstyrene. Dersom det viser seg at den
friheten kretsene da får blir misbrukt, vil landsstyret raskt foreslå en
innstramming av § 9.
Landsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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Sak 10.2.2

1. gangs behandling av grunnreglenes
§ 6.2 – Speiderløftet

Forslagsstiller: Tor Arne Knutsen, gruppeleder Holmen KFUK-KFUM-speidere
Bakgrunn
Innledningsvis vil jeg understreke at jeg både er klar tilhenger av videreføring av dagens
formålsbestemmelse, ledererklæringen – og også av at speideren skal love å være åpen for
Guds ord. Forslaget fremmes i min rolle som gruppeleder og ikke som kretsleder.
Min begrunnelse for den foreslåtte endringen er fundamentert på:
1. Baden Powell’s tilnærming til ”Duty to God” – ”Tjene Gud ” som norsk oversettelse.
2. Hensynet til barn og unge som føler at de ikke er klare for å avlegge et løfte som etter
ordlyden forutsetter en tro på Gud men som likevel ønsker å være med i KFUK-KFUMspeiderne.
3. Hensynet til foresatte som er opptatt av at deres barn ikke skal presses til å avlegge et
løfte som de ikke er komfortable med.
4. På strategiens mål om vekst og det misjonsarbeidet som ligger i å la flere møte
forkynnelse i KFUK-KFUM-speiderne – også de som ikke føler at de er klare for å avlegge
et løfte som etter ordlyden forutsetter en tro på Gud etter å ha vært i organisasjonen i få
måneder.

Grunnreglene og avleggelse av speiderløftet for speidere som har en annen tro
 I grunnreglenes § 7 “Medlemskap” står det at organisasjonen er åpen for alle uten hensyn
til tro, religion, etnisk tilhørighet eller nasjonalitet. Det er et flott prinsipp – og som
også følger av WOSM’s og WAGGGS’ grunnregler.
 Ettersom formuleringen står under ”Medlemsskap”, må dette forstås slik at
organisasjonen skal være åpen for alle ”uten hensyn til tro og religion” også under og etter
avleggelsen av speiderløftet. Den kan altså ikke forstås slik at vi – selv om vi en kristen
barne- og ungdomsorganisasjon – kan forvente/kreve at en med en annen tro skal
konvertere til kristen tro forut for avleggelsen av speiderløftet.
 I [4], s. 9, understrekes det følgende ift. speiderorganisasjoner knyttet til en religion eller
et livssyn, som KFUK-KFUM-speiderne: “care should be taken to ensure that Scouts who
come from other religious traditions are able to maintain their own beliefs and practices.” Men
selv om speiderbevegelsen er – og skal være – en bevegelse for barn, unge og voksne med
ulike livssyn, er det likevel klart at medlemsorganisasjonene skal bidra til å utvikle den
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tro som speideren har bakgrunn fra:
Scouting is not a kind of religious syncretism where a piece of zest from all the religions are
thrown together higgledy-piggledy! Quite the contrary, the World Constitution makes it
absolutely clear that Scouting helps, motivates and encourages the faithful of each religion to be
“real Catholics”, “real Muslims”, “real Buddhists”, etc.[5], p. 45
 Jeg anser ikke at det fremlagte forslag til alternativ løfteformulering skaper større
utfordringer på dette punktet enn dagens løfte. Det er likevel viktig at dette forholdet tas
med når formuleringen i løftet vurderes.
 Den siste autoriserte tolkningen av speiderløftet ble tatt fram i 1989 (i daværende KFUMSpeiderne). Det er liten tvil om at det kan være behov for en ny tolkning av speiderløftet
til bruk i grupper og kretser. I et slikt arbeid vil det også være viktig å ta hensyn til at
løftet skal kunne avlegges av medlemmer med annen tro enn den kristne.

Nærmere om de ulike begrunnelsene for behovet for en endring
Baden Powell’s tilnærming til ”Duty to God” – ”Tjene Gud ” som norsk oversettelse
 Det opprinnelige speiderløftet utformet av Baden Powell hadde med ”Duty to God” som
et av leddene. Samtidig formulerte Baden Powell seg i andre sammenhenger om dette på
en måte som er vanskelig å forene med den kristne tro: “God is not some narrow-minded
personage, as some people would seem to image, but a vast Spirit of Love that overlooks the
minor differences of form and creed and denomination and which blesses every man who really
tries to do his best, according to his lights, in His service” *5+, p. 32.
a. Gud er her ikke lenger en personlig Gud, men bare ”en ånd”.
b. ”Gud velsigner de som forsøker å gjøre sitt beste i tjeneste for ham”. Den kristne læren
om frelse passer dårlig inn her. Som kristne tror vi nettopp ikke at noen blir frelst
gjennom sine gjerninger, men alene ved troen på Jesus som frelser.
c. ”Gud ser bort fra de mindre nyansene i form og tro/trosbekjennelse og mellom
trossamfunn. “Det har aldri stått i Bibelen at enhver er salig i sin tro. Selv om vi
som organisasjon skal være åpne for medlemmer med en annen tro, betyr ikke
religiøs toleranse at vi må mene at din tro er like sann som min tro.
 Baden Powell fikk også kritikk fra kirkelig hold i sin samtid. Vi skal derfor være
varsomme med å legge for stor vekt på hans syn på tro. Samtidig skal vi forholde oss til
verdensspeiderbevegelsens prinsipper.
 I WOSM’s grunnregler heter det i Art. II.1 om prinsipper: “The Scout Movement is based on
the following principles: Duty to God: Adherence to spiritual principles, loyalty to the religion
that expresses them and acceptance of the duties resulting therefrom...”
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 Etter jernteppets fall, aksepterte WOSM følgende som en alternativ formulering : “To do
my duty to God, that is to accept a Spiritual Reality and to search for its full significance”. Man
så samtidig at dette var en formulering som egnet seg for voksne og derfor måtte
tilpasses medlemmets alder.
 Også i [3+, s. 17, finner vi en tolkning av “Duty to God”: “a person’s relationship with the
spiritual values of life, the fundamental belief in a force above mankind.”
 Utfra dette, er det liten tvil om at ”Duty to God” som et grunnleggende prinsipp for hele
speiderbevegelsen har et helt annet meningsinnhold enn det de fleste vil legge i å ”tjene
Gud” i norsk språkdrakt: ”Å tjene Gud” vil av de fleste vil forstås som langt mer
forpliktende ift. modenhet i speiderens tro enn slik ”duty to God” tolkes av WOSM, se
ovenfor.
Hensynet til barn og unge som føler de ikke er klare for å avlegge dagens
speiderløfte
 Barns religiøse tro går gjennom ulike faser. Den påvirkes i svært stor grad av
omgivelsene. Som det heter i dåpsliturgien om faddernes oppgaver: ”Be for barnet, lære
det selv å be, hjelpe det til å bruke Guds Ord og Herrens nattverd så det kan bli hos Kristus når det
vokser opp”…
 Deler av underlaget til drøftingen av speiderløftet på forrige landsting var riktignok inne
på barn og unges religiøse utvikling og modenhet. Imidlertid gir drøftingen inntrykk av
å forutsette at barnet allerede har – og løpende får – kristen fostring i ulike
sammenhenger, også før de møter KFUK-KFUM-speiderne.
 Vi møter etter hvert mange speidere hvor foresatte har valgt å ikke døpe sine barn, og vi
møter foreldre som har døpt sine barn men som likevel i liten eller ingen grad har gitt
barnet kristen fostring.
 I noen tilfeller møter vi også ungdommer som ønsker å bli/være speidere, men som enten
har et perifert forhold til kristen tro, eller som er klare på at de ikke anser seg som
kristne.
 Samtidig hører vi også i dåpsliturgien: ”Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn,
skal ikke komme inn i det.” Det betyr at vi aldri må komme i en situasjon hvor vi som
organisasjon skal vurdere om en tro er ”god nok” – det å ta i mot Jesus som frelser er et
forhold mellom det enkelte menneske og Gud.
 Dette reiser flere spørsmål:
a. Er vi komfortable med å la en 9-åring som ikke har hatt noen kristen fostring
hjemme avlegge dagens speiderløfte etter 6-8 speidermøter? Noen samtaler jeg
har hatt med rovere, peker i retning av at det bare var noe man måtte si for å bli
med i speider’n – og så lå det ikke noe mer i det. Jeg er redd dette er en vanlig
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utfordring, selv om jeg er sikker på at man i de fleste grupper har samtaler om
løftet og hva det betyr. Bibelen har mange bilder på hvordan troens gave som gis
av Gud, likevel vokser fram over tid. Dersom en del barn og unge opplever at å
avlegge speiderløftet “bare” er noe man sier for å kunne bli med, for egen eller
andres del, så utvannes hele formålet med og betydningen av løftet.
b. Er foresatte, spesielt de med litt eller veldig perifer holdning til kirke og kristenliv
komfortabel med at deres barn skal avlegge et slikt løfte etter 6-8 speidermøter?
c. Er vi komfortable med at en ungdom som ikke føler at vedkommende kan avlegge
et slikt løfte ærlig, enten avlegger det uten å mene det for å kunne bli med – eller
dropper å bli med fordi løftet er som det er?
d. Enkelte grupper praktiserer løfteavleggelse i kor, slik at de som ikke er
komfortable med løftet skal kunne tas opp uten selv å ha avlagt løftet. Er dette en
praksis vi ønsker?
e. Klarer vi - i en situasjon i nær tilknytning til opptakelse og fullt medlemskap - å
forklare et barn som har problemer med å avlegge løftet betydningen av dette uten samtidig å utsette barnet for et press til å avlegge et løfte de ikke føler de kan
stå inne for?
 I [3], s. 17, finner vi en kommentar om hvordan aksepten av speiderbevegelsens
prinsipper, herunder løftet, skal forstås: “This initial acceptance does not, and certainly
cannot in the case of young people, imply in any way an understanding of the full significance of
these values; this can only be acquired through membership of the Movement over a period of
time. By contrast, a rejection by an individual of these principles disqualifies him or her from
membership of the Movement, which is open to all provided they agree with its purpose,
principles and method”. Denne utviklingsorienterte tolkningen av løftet er god, men det er
vanskelig å legge en slik tolkning inn i løftet slik det er formulert – det vil fort framstå
som en bortforklaring av ordlyden.
 Med vår formålsparagraf skal vi fortsette med å la speiderne møte det kristne budskapet.
Det må også både barn/foresatte og ungdom som vurderer medlemskap være kjent med
og være lojal i forhold til.
Hensynet til foresatte til speidere som skal tas opp
Vi vil også være tjent med å se på hvordan et krav om avleggelse av dagens løfte som
forutsetning for medlemskap etter få uker vil framstå for foresatte. Noen grupper velger å
la barnet avlegge løftet uten å gjøre foresatte kjent med løftet i det hele tatt, evt. først ved
selve opptakelsesseremonien. Dette er etter min oppfatning uheldig. For foresatte som er
kristne – og spesielt de som har gitt barnet kristen fostring gjennom oppveksten – vil
løftet være lite problematisk. For svært mange andre foresatte, vil nok dagens
løfteformulering oppleves som komplisert – også av foresatte som ikke har
motforestillinger mot å la barnet møte kristen forkynnelse. Vi kan ikke regne med å få
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foresatte i tale for en lengre drøfting av hvordan speiderløftet skal tolkes. Det har derfor
en egenverdi at ordlyden kommer nærmest mulig det innholdet vi ønsker å legge i løftet.
Forslaget til alternativ løfteformulering er også utformet utfra dette hensynet.
Mål om vekst
Endelig anser jeg at dagens formulering kan være egnet til at potensielle speidere eller
deres foreldre velger bort speideren – på feil grunnlag. Det vil være uheldig både for
KFUK-KFUM-speiderne og i et misjonsperspektiv: Kan en revidert løfteformulering bidra
til at flere barn og unge møter det kristne budskapet i KFUK-KFUM-speiderne, er det i seg
selv et argument for å vurdere ordlyden.
Begrunnelse for forslag til ny tekst
 Det er stor forskjell mellom å forplikte seg til – gjennom et løfte – å være åpen for Guds
ord, og å avlegge et løfte ”I tro på Guds hjelp” eller ”Med Guds hjelp” om å ”tjene Gud”.
Den første formuleringen er et løfte også barn og unge med liten kristen fostring kan
forholde seg til. Det framstår også som mindre dramatisk for foresatte som er opptatte
av at barn ikke skal presses til en løfteavleggelse de ikke har forutsetninger for, men som
er villige til å la sitt barn møte kristen forkynnelse.
 Det er to deler i løftet som kan være vanskelige for en som har kommet kort på sin
trosvandring, eller for deres foresatte: “I tro på Guds hjelp” og ”tjene Gud”.
a. På Wikipedia finnes en omfattende oversikt over speiderløfter i andre land: Det er
kun 3-4 andre land som ”I tro på Guds hjelp” som innledning til løftet, og i et av
disse er det frivillig. I alle andre speiderforbund sier man enten bare ” Jeg
lover…”, eller ”På min ære lover jeg…”, evt. med tillegget ”å gjøre mitt beste for
å:”. ”På min ære” klinger litt underlig på norsk, og det foreslås derfor at man – på
linje med de fleste andre forbund – innleder løftet med kun ”Jeg lover..”.
Innledningene ”Med Guds hjelp” og ”I tro på Guds hjelp” skaper begge en
unødvendig barriere for de som har kommet kort på sin trosvandring. For mange
av disse vil nok ”Med Guds hjelp” oppleves som mer problematisk enn dagens
innledning. Som kristne trenger vi Guds hjelp ikke først og fremst til å leve etter
speiderloven, men til tilgivelse og frelse. Selv om løftet også skal kunne nyttes av
medlemmer med en annen tro, bidrar innledningen til å rette fokus i feil retning
ift. hva som er det viktigste vi som kristne trenger Guds hjelp til. Gud kan også
hjelpe oss til å gjøre de riktige valgene i våre liv her på jorden – men det er frelsen
han gir til dem som tar imot som er det viktigste.
b. De aller fleste forbund har med ”tjene Gud”/”gjøre min plikt mot Gud” som et av
leddene i speiderloven. Denne ordlyden må imidlertid sees i lys av den tolkningen
WOSM har gitt ”Duty to God”. Samtidig er det etter hvert en rekke land som har
åpnet for formuleringer i retning av ”å være sann mot min tro”. I saksframlegget
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til forrige landsting, var det i tolkningen av ”tjene Gud” også en fokus på at vi ved
å tjene våre medmennesker også tjener Gud. Det er et viktig aspekt, men
oppleves dekket ved leddet ”hjelpe andre” og ved at åpenhet for Guds ord også vil
utvikle tjenesten for nesten. For å tydeliggjøre løftets vinkling mot en vandring
på trosveien, foreslås det å endre leddet fra ”tjene Gud” til å ”være åpen for Guds
ord”. Denne ordlyden kan framstå som passiv. Men vi tror at barnet gis troens
gave i dåpen. Og i Jes. 55 leser vi om Guds ord: ”Det vender ikke tomt tilbake til meg,
men utfører det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til.” I 1. Kor 3.6 leser vi: ”Jeg
plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst”.
 Det foreslås ikke å ha ulik ordlyd for de ulike arbeidsgrener

Begrunnelse for å ha to alternative løfteformuleringer
Enkelte grupper og kretser har uttrykt sterkt ønske om å beholde dagens løfteformulering,
evt. med slik innledning som ble førstegangs behandlet på forrige landsting. Det ville ha
vært ideelt å ha ett felles løfte. Likevel foreslår jeg på bakgrunn av ovenstående drøfting og
hensynet til de som ønsker å beholde dagens løfte (evt. innledet med ”Med Guds hjelp”), at
en ny løfteformulering innføres som et alternativ. Det kan være naturlig å trekke parallellen
til ordningen for konfirmasjon i Den norske kirke. Rundt forrige århundreskiftet var det
deler av kirken som mente at konfirmanten etter “kun” et års konfirmantforberedelser og i
en alder av ’bare’ 14-15 år ofte ikke ville være moden nok i troen til å fornye dåpsløftet, og at
det derfor i stedet burde være en forbønnshandling. Andre deler av kirken mente like sterkt
at en slik fornyelse av løftet man hadde hatt var helt nødvendig. Det ble innført to ulike
ordninger i 1912, som eksisterte i parallell helt fram til 1986. Jeg håper at også grupper og
kretser som ikke opplever utfordringer ved dagens løfte, likevel vil støtte dette forslaget for
å gjøre det enklere for flere å bli med i KFUK-KFUM-speiderne. Det bør tilstrebes at ett og
samme løfte brukes innenfor en speidergruppe, eller i alle fall innenfor en enhet, for å
unngå at de to ulike løftene skaper et inntrykk av ulike ”nivåer” av speidere. WOSM har pr.
telefon indikert at det ikke er noe i veien for å ha to alternative løfteformuleringer, så lenge
begge har med elementet ”Duty to God”.

Forslag til vedtak - Endring i § 6.2 i Grunnreglene
Første ledd får ordlyd avhengig av utfallet av andre gangs behandling av forslaget som ble
vedtatt første gang i 2009.
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Nytt annet ledd i § 6.2 Speiderløfte skal lyde:
Følgende alternative speiderløfte kan nyttes i grupper som beslutter dette:

Bokmål:

Jeg lover:
å være åpen for Guds ord,
hjelpe andre
og leve etter speiderloven.

Nynorsk:
Eg lovar:
å vere open for Guds ord
hjelpe andre
og leve etter speiderlova.
Siste ledd blir uendret:
Ved opptakelse i ny arbeidsgren fornyes speiderløftet.
Referanser
[1] WOSM Constitution
[2] WAGGGS Constitution
[3] WOSM ”The Essential Characteristics of Scouting” (1998)
*4+ WOSM “Guidelines on Spritual and Religious Development” (2010)
*5} WOSM “Scouting and Spritiual Development” (2001)
Samtlige dokumenter ligger på organisasjonenes hjemmesider. Jeg har ikke funnet noen
dokumenter hos WAGGGS som drøfter åndelige/religiøse aspekter ved speiding på
tilsvarende måte som de WOSM-dokumenter det er henvist til.
Landsstyrets vurdering:
Landsstyret oppfatter at denne saken har tre elementer som det er viktig å ta hensyn til:
1) Hvorvidt det er noen formell motsetning mellom åpent medlemskap slik det
beskrives i § 7 i Grunnreglene og dagens speiderløfte.
2) Hvorvidt en eventuell endring i teksten vil bedre dette, uten at det forringer
innholdet og verdien av speiderløftet.
3) Hvorvidt det kan være hensiktsmessig at grupper kan velge mellom to ulike løfter.
Landsstyret legger til grunn at speiderløftet som er oppe til andregangsbehandling på
årets landsting, blir vedtatt (sak 10.1.1).
Speiderløftet er en del av speidermetoden, og markerer inngangen i speiderbevegelsen
for barn, unge og voksne som blir med i vår organisasjon. I tråd med de teologiske
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vurderingene som ble gjort i saksforberedelsen til landstingssak 10.2.1 fra 2009 (se tre
vedlegg i sak 10.1.1), ønsker landsstyret å understreke at speiderløftets funksjon ikke er å
måle om den enkelte lever opp til sitt løfte i juridisk forstand. Løftets funksjon er å gjøre
det klart for speideraspiranten hva han eller hun slutter seg til når en velger å bli speider.
Speiderløftet danner videre et felles ideal for alle speidere i organisasjonen, og det peker
ut den veien vi sammen ønsker å gå.

Speiderløftet og åpent medlemskap
Landsstyret mener at løftets innledning, ”Med Guds hjelp, lover jeg”, uttrykker en felles
tillitt til at Gud vil hjelpe speiderne til å leve etter sine løfter. Denne tillitten skal ikke
forstås som et troskrav, men som et løfte fra Gud som vi i speiderfellesskapet står
sammen om å stole på og håpe på. Denne innledningen legger et vesentlig premiss for
hvordan løftet skal forstås: Ikke som en juridisk kontrakt speideren står alene om, men
som et ideal vi strekker oss mot, sammen med Gud.
Når speideren lover ”å tjene Gud”, mener landsstyret at dette skal forstås bredt. Å tjene
Gud innebærer både å møte Gud i gudstjenester, forkynnelse og handlinger, og å gjøre
noe godt i Guds rike. Disse to elementene oppsummeres godt i det dobbelte
kjærlighetsbud (Markus 12,30) og utfylles av paragrafene i speiderloven. Ordet tjeneste (i
motsetning til for eksempel plikt, jf. det engelske ”duty to God”) understreker at dette er
noe man frivillig går inn i, og har et tydelig aktivt preg. I speideren er man ikke en passiv
lytter eller tilskuer til forkynnelse og trosopplæring, man er en aktiv deltaker som lærer
ved å gjøre. Landsstyret vurderer videre at alle kan tjene Gud, uavhengig av tro.
Landsstyret støtter seg til de religionspedagogiske uttalelsene fra landstingssak 10.2.1 fra
2009, og understreker at vi ikke må undervurdere barns evne til å forstå innholdet i
speiderløftet ut fra sine egne forutsetninger og i lys av sin hverdagssituasjon. Barn skal
tas på alvor og vises tillitt, og akkurat som voksne skal barn ha lov til å være underveis
med hvordan de forstår sitt speiderløfte, og sin tro.
Enkelte barn og deres foreldre ønsker ikke å avlegge speiderløftet ut fra en begrunnelse
om at de ikke tror, eller at de tror på en annen gud enn den kristne. Dette skal tas på
alvor, og de skal respekteres ut fra sin overbevisning. Landsstyret er komfortable med at
man i slike situasjoner kan følge verdensorganisasjonenes (WOSM og WAGGGS)
tolkning av løftet, som et løfte om å være tro mot den gud man tror på, og tjene denne i
tråd med sin overbevisning. Barn som ikke tror, bør møte en åpen holdning, og få vite at
vi – lederne, organisasjonen – tror at de fortsatt kan tjene Gud ved å gjøre godt i verden,
og være med i speideraktiviteter som inneholder kristen forkynnelse. I begge tilfeller er
det viktig å være tydelige overfor barn og foreldre på hvilken rolle kristen tro spiller i
organisasjonen, slik at de vet hva de går til når de blir speidere.
Landsstyret konkluderer ut fra dette at det ikke er noen motsetning mellom et åpent
medlemskap og kravet om at medlemmer skal avlegge speiderløftet.
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Endring i teksten
Landsstyret mener ikke at formuleringen som er fremmet i dette forlaget avhjelper
problemstillingen omkring åpent medlemskap og løfteavleggelse i vesentlig grad.
Derimot mener landsstyret at vesentlige elementer i speiderløftet faller bort dersom man
erstatter formuleringen ”tjene Gud” med ”være åpen for Guds ord”. Landsstyret vurderer
at formuleringen ”Guds ord” gjenspeiler en trosopplæringskontekst hvor Bibelen alene
står i sentrum for trosopplæringen. “Guds ord” må forstås som en klar referanse til den
kristne Bibel.
I dag ser vi derimot en langt mer aktiv tilnærming til trosopplæringen, med vekt på aktiv
deltakelse, refleksjon og læring gjennom aktivitet. Dette er perspektiver som har vært
viktige i forbundets arbeid med integrert forkynnelse, og perspektivet bør derfor ikke
svekkes i speiderløftet.

To ulike løfter
Da landsstyret i 2009 fremmet forslaget om ett speiderløfte for alle, var dette blant annet
begrunnet i at to løfter kan gi inntrykk av at noen er bedre, eller mer ekte, speidere enn
andre. Dette er et viktig hensyn også i denne saken. Landsstyret mener at essensen i
ønsket om et felles løfte for alle er at alle er speidere på likt grunnlag og med likt formål.
Da må også innholdet i speiderløftet være det samme.
Landsstyret mener videre at en åpning for ulike løfter i organisasjonen vil kunne
oppleves forvirrende, og pålegge grupper et stort ansvar i eventuelt å skulle velge
mellom ulike løfter. Til dette kommer et ønske om at Norges KFUK-KFUM-speidere skal
fremstå enhetlig som organisasjon, og basere seg på de samme tradisjoner og symboler i
ulike grupper. Landsstyret ser det derfor ikke som ønskelig at grupper kan velge mellom
ulike formuleringer av speiderløftet, og ønsker å opprettholde ett løfte for alle.
Veien videre
Landsstyret ønsker likevel å understreke at vi er klar over at forholdet mellom et åpent
medlemskap og avleggelse av speiderløftet er en utfordring som mange speidergrupper
og ledere møter i sitt daglige arbeid. Landsstyret ønsker derfor å jobbe videre med
aktuelle tiltak som gir hjelp til å tolke og forklare speiderløftet for speidere og foresatte,
samt vurdere lengde og innhold i aspiranttiden.
Det er imidlertid nødvendig å se dette arbeidet i sammenheng med forbundets strategi.

Landsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.
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Sak 10.2.3

1. gangs behandling til endring av grunnreglenes
§ 8.1 - Sikre at medlemmer under 15 år får innflytelse
i organisasjonen

Forslagsstiller: Landsstyret

Bakgrunn:
KFUK-KFUM-speiderne mottok den 10. februar 2010 et tilskuddsbrev fra
Fordelingsutvalget for den nasjonale grunnstøtten – et forvaltningsorgan under Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) - der de uttaler:
“Fordelingsutvalget vil bemerke at det i § 2 første ledd i den nye forskriften (om tilskudd til
frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner) av 2007 heter at tilskudd kan gis til organisasjoner
som ved sine vedtekter sikrer at også medlemmer under 15 år har arenaer der de kan fremme sine
synspunkter, eller øve innflytelse over arbeidet i organisasjonen”. Det vises til NOU 2006:
Fritid med mening, hvor det henvises til artikkel 12 i FNs konvensjon om barns
rettigheter. Der slås det fast at barn har rett til å si sin mening i saker som vedrører dem.
Barn som er i stand til å danne egne synspunkter, har rett til å gi uttrykk for disse
synspunktene. Barnets synspunkter skal gis vekt i samsvar med barnets modenhet og
alder.
Fordelingsutvalget uttaler videre i tilskuddsbrevet av 10. februar 2010:
“Etter å ha satt seg inn i organisasjonens vedtekter, kan ikke Fordelingsutvalget se at vedtektene
viser til dette. Det er pr i dag ikke formuleringer i vedtektene som for eksempel forplikter
organisasjonen til å ta medlemmer under 15 år med på råd, eller på annen måte legge til rette for
arenaer hvor barn kan fremme sine synspunkter eller øve innflytelse. KFUK-KFUM-speiderne gis
derfor frist til første ordinære landsmøte for å endre vedtektene”.
Landsstyret er av den oppfatning at KFUK-KFUM-speiderne i praksis ofte lokalt i
gruppene legger godt til rette for at medlemmer under 15 år får fremmet sine
synspunkter, eller øvet innflytelse. Derimot er dette mangelfullt beskrevet i våre
organisasjonsbestemmelser og grunnregler, der aldersgrensen på 15 år setter
begrensinger både på gruppe-, krets- og forbundsnivå. Det ønsker landsstyret å rette opp
gjennom dette forslaget.
Landsstyret mener det er på enhets-, gruppe- og kretsnivå at det er enklest å legge til
rette for at KFUK-KFUM-speidere under 15 år kan øve reell innflytelse. Samlinger der
aktiviteter, turer og leirer planlegges, gir barn og unge under 15 år gode anledninger til
“å fremme sine synspunkter og øve innflytelse”. Førerpatruljearbeidet er vårt beste
eksempel på demokrati i praksis.
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For at våre medlemmer under 15 år skal oppleve medvirkning i praksis, må lederne våre
bevisstgjøres og trenes i å møte speiderne med likeverd, og utvikle en sans for hvilke
saker som egner seg hvor. Målet er demokrati, engasjement og initiativ fra de unges side.
Vi tror at en tilrettelegging for et lokalt demokrati er det beste.
KFUK-KFUM-speiderne må i tillegg gjennom endringer av grunnreglene og
organisasjonsbestemmelsene (se også sak 10.3.2), sørge for at alle lovbestemmelser som
hindrer medbestemmelse fra medlemmer under 15 år fjernes.

Vurdering:
Landsstyret har i denne saken gått gjennom lovverket (grunnregler og
organisasjonsbestemmelser), og ønsker å endre paragraf 8.1 i grunnreglene –
demokratisk struktur:
1. Aldersbegrensningen på 15 år i første setning i avsnitt to strykes.
2. Det settes inn et nytt avsnitt tre i § 8.1 som lyder slik: “ Medlemmer under 15 år skal
sikres arenaer på gruppe-, krets- og forbundsnivå der de kan fremme sine synspunkter og øve
innflytelse i organisasjonen i samsvar med modenhet og alder”.
Ved å vedta disse to endringene i § 8.1, vil KFUK-KFUM-speiderne gi et klart signal til
egne ledere og besluttende organer at vi ønsker at barn og unge under 15 år skal gis reell
medinnflytelse i våre enheter og grupper, og også på krets- og forbundsnivå der dette er
mulig.
Landsstyret er ikke engstelig for at en fjerning av aldersgrensen på 15 år vil føre til at
10-åringer vil bli gruppeledere eller landssjef.
Landsstyret har også i denne saken vurdert om formuleringen i 2. avsnitt “Det tilstrebes at
alle styrer, utvalg og komiteer også skal ha unge under 26 år” har gått ut på dato. Landsstyret
mener at denne formuleringen fortsatt er viktig, og foreslår ikke en endring eller
innstramming av denne formuleringen til landsting 2011.
Det er praksisen vi skal måles på, og da må lovverket støtte opp om den gode praksis, og
ikke være til hinder for barn og unges demokrati og medvirkning i KFUK-KFUMspeiderne.
Vedtaksforslaget under til endring av grunnreglenes § 8.1 har dette som intensjon.
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Forslag til vedtak:
Grunnreglenes § 8.1, 2. avsnitt lyder:
“Alle medlemmer kan være medlemmer av tingene med stemmerett, og er valgbare til alle
tillitsverv. Det tilstrebes at alle styrer, utvalg og komiteer også skal ha unge under 26 år.”
Grunnreglenes § 8.1, nytt 3. avsnitt lyder:
“Medlemmer under 15 år skal sikres arenaer på gruppe-, krets- og forbundsnivå der de kan
fremme sine synspunkter og øve innflytelse i organisasjonen i samsvar med modenhet og alder”.
Landsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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Sak 10.2.4: Sak fra Roverting - unge på landsting

Forslagsstiller: Rovertinget

Rovertingets begrunnelse:
Norges KFUK-KFUM-speidere er en organisasjon av barn og unge. I følge visjonen i
strategiplanen Fremtiden skal vi i 2019 være en organisasjon som blant annet
kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere.
I strategiplanen vår, under tiltak 2.2.1 står det: “Utrede om hver krets skal ha minst en
landstingsdelegat under 21 år (…)” Dette punktet er gitt høy prioritet av landsstyret.
I dag er unge under 26 år sikret representasjon på Landsting med fire delegater fra
Patruljeførerting, tre representanter fra Roverting samt leder av Rovernemnda. Utover
dette er det opp til kretsene selv å velge og sende unge personer. Roverting ønsker å
lovfeste unges rett til representasjon. Om en ser bort fra delegatene fra PF- og Roverting,
var den resterende prosentandelen av deltakere på Landsting under 26 år i 2009 rett
under 30 %. Roverting mener ung deltakelse i beslutningsprosesser bør gjenspeiles bedre
i forbundets demokratiske organer.
Med bakgrunn i dette mener Roverting at en god løsning vil være å gi en
roverrepresentant fra hver krets under 26 år stemmerett på Landsting. Slik sikrer vi at
ungdom får større innflytelse i organisasjonens øverste beslutningsorgan. Vi foreslår
derfor at hver krets sender kretsleder samt ordinære delegater ut fra medlemstall, i
tillegg til én roverrepresentant under 26 år. Dersom kretsen velger å ikke sende en
roverrepresentant, mister kretsen denne ekstra delegatplassen.

Rovertingets forslag:
Rovertinget foreslår en endring i grunnreglenes § 8.2 Landsting:
(Nye setninger står med fete typer)
§ 8.2 Landsting
Landstinget er forbundets øverste myndighet.
Landstinget består av kretsledere, valgte representanter fra kretsene, landssjef,
viselandssjef, styremedlemmer, fire representanter valgt av Patruljeførertinget, leder av
Rovernemnda og tre representanter valgt av Rovertinget, to representanter for de
ansatte.
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Kretstingene velger kretsenes representanter, i tillegg til kretsleder, etter følgende regler:
Hver krets sender en roverrepresentant under 26 år i tillegg til de faste
representantene. Dersom kretsen ikke sender en roverrepresentant, begrenser
antallet seg til de faste representantene 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.
(fortsettes…)

Landsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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Sak 10.3
Sak 10.3.1

Endringer i organisasjonsbestemmelsene
Vedlegg til § 7 – innlemming av lover for Roverting
og Rovernemnda inn i organisasjonsbestemmelsene

Forslagsstiller: Landsstyret

Landsstyrets begrunnelse:
Landsstyret har registrert at lover for Roverting og Rovernemnda er lite synlig i
forbundets lovverk, og at de lever på siden av forbundets øvrige grunnregler og
organisasjonsbestemmelser.
Landsstyret har i denne saken et ønske om å synliggjøre lovene for Roverting og
rovernemnd bedre enn tilfellet er i dag. Rovernemnda har avgitt uttalelse i saken, og
uttaler at “ lover for Roverting og Rovernemnda må gjerne forankres bedre i lovverket, så lenge
innholdet ikke endres, og det fremdeles er samme bestemmelser for hvem som kan endre dem.”
Landsstyrets intensjon med forslaget er kun økt synliggjøring og forankring.

Landsstyrets innstilling:
§ 7 i organisasjonsbestemmelsene, første avsnitt, 4. og 5. setning endres slik:
”Lover for Roverting og Rovernemnda vedtas av roverting, og godkjennes av landsstyret.
Lover for Roverting og Rovernemnda er vedlegg til organisasjonsbestemmelsene.”
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Sak 10.3.2 Endring av organisasjonsbestemmelsenes §§ 1.3, 2.1.1. og
3.1.1. – Sikre at medlemmer under 15 år får innflytelse i
organisasjonen (se også sak 10.2.3)

Forslagsstiller: Landsstyret

Landsstyrets begrunnelse:
Landsstyret viser her til bakgrunn og vurdering i sak 10.2.3 vedrørende endring av
grunnreglenes § 8.1.
Landsstyret foreslår med dette at andre setning i organisasjonsbestemmelsenes
§ 1.3 endres slik at dagens begrensing på 15 års aldersgrense bortfaller. Landsstyret
ønsker ikke å legge noen begrensninger på den innflytelsen medlemmer under 15 år skal
ha, og mener at det vil være rett å også gi disse medlemmene stemmerett ved
gruppeting.
På samme måte foreslår landsstyret i denne saken at dagens aldersbestemmelse om fylte
15 år for å være valgbar til kretsting (§ 2.1.1) og til landsting (§ 3.1.1) bortfaller.

Landsstyrets innstilling:
§ 1.3 Gruppeting:
Andre setning gis følgende ordlyd:
“Alle medlemmer har møte-, tale-, forslags- og stemmerett.”
§ 2.1.1 Møte- tale-, forslags- og stemmerett (til kretsting):
Første setning gis følgende ordlyd:
“Alle medlemmer kan velges som gruppenes representanter.”
§ 3.1.1 Møte-, tale-, forslags- og stemmerett (til landsting):
Nest siste setning gis følgende ordlyd:
“Landsting er åpent for alle medlemmer.”
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Sak 10.3.3

Endring av organisasjonsbestemmelsenes
§ 2.1.2 og 2.2 – valg på kretsplan

Forslagsstiller: Landsstyret

Landsstyrets begrunnelse:
Mange valgkomiteer i våre kretser melder om en svært krevende jobb for å få besatt
kretsstyret med kompetente kandidater til alle verv. Landsstyret ser at i tillegg til å
vurdere en oppmykning av grunnreglenes § 9 om likestilling, bør vi også se om kretsene
vil være tjent noe mindre rigide regler for valg på kretsplan.
§ 2.1.2 i organisasjonsbestemmelsene regulerer hvilke saker kretstinget (kretsenes
årsmøter) skal behandle. I dette forslaget fremmes et endringsforslag som gjør det opp
til kretstinget å bestemme om – og eventuelt hvor mange (ingen, en eller to)
visekretsledere en krets ønsker å ha. Begrunnelsen for dette ønsket om fleksibilitet er å
gjøre det enklere for kretsenes valgkomiteer å fremme en kandidatliste som ikke strider
med lovverket i forbundet.
Videre er intensjonen å muliggjøre at våre minste kretser kan ha et kretsstyre bestående
av tre personer, altså leder pluss to styremedlemmer.
Landsstyrets innstilling:
§ 2.1.2 Kretsting behandler:
Fjerde strekpunkt gis følgende ordlyd:
“- Valg av kretsleder, eventuelt visekretsleder, styremedlemmer og eventuelt
varamedlemmer.”
§ 2.2 Kretsstyret:
Andre strekpunkt under “Kretsstyret består av” gis følgende ordlyd:
“- Ingen, en eller to visekretsledere. Antallet bestemmes av kretstinget.”
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Sak 10.3.4

Endring av organisasjonsbestemmelsenes § 2.2
– valg på kretsstyre

Forslagsstiller: Landsstyret
Landsstyrets begrunnelse:
Noen kretser delegerer arbeidet med å gjennomføre kretsens arrangementer til en egen
komité. Da det er viktig at en slik komité har et godt og tett samarbeid med kretsstyret,
ønsker landsstyret å åpne opp for at kretsting kan vedta at en representant fra komiteen
kan delta i kretsstyret med fulle rettigheter.
Vi vil presisere at dette kun åpner for at kretsting kan vedta dette, og at det fortsatt er
helt opp til hver enkelt krets å selv bestemme hvordan man ønsker å organisere kretsens
arbeid.
Landsstyrets innstilling:
§ 2.2 Kretsstyret:
“Dersom kretsen har en egen arrangementskomite eller tilsvarende uavhengig av
kretsstyret, kan kretsting vedta at en representant fra denne komiteen deltar i kretsstyret
med fulle rettigheter.”

Sak 10.3.5 Endring av organisasjonsbestemmelsenes
§ 2.2 – aldersgrense for kretsstyremedlemmer
Forslagsstiller: Landsstyret
Landsstyrets begrunnelse:
Hovedintensjonen med dette endringsforslaget er å bringe organisasjonsbestemmelsene i overensstemmelse med det som er gjennomførbart, fordi det har vist
seg svært vanskelig å finne villige kandidater under 21 år på kretsnivå.
Landsstyret vil presisere at forslaget ikke innebærer en svekkelse av ønsket om unge
medlemmer i kretsstyret. Landsstyret mener at det er bedre at alle kretser har minst ett
kretsstyremedlem under 26 år, enn at bare noen få kretser klarer å finne villige
kandidater under 21 år.
Kretsens roverkontakt skal fortsatt ha møte- og talerett i kretsstyret.
Landsstyrets innstilling:
Organisasjonsbestemmelsenes § 2.2, andre avsnitt, endres slik:
”Kretsstyret skal ha minst ett medlem under 26 år”.
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Sak 10.3.6: Sak fra Roverting – nytt hederstegn
(Organisasjonsbestemmelsenes § 15)
Forslagsstiller: Rovertinget

Rovertingets begrunnelse:
“Vi er i 2019 en organisasjon kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og
aktive KFUK-KFUM-speidere”.
Bakgrunn
Hederstegn er en synlig og formell måte for forbundet å anerkjenne innsatsen til sine
frivillige. Å oppleve å få anerkjennelse for den innsatsen en gjør, er en av de viktigste
motivasjonsfaktorene for å fortsette som leder.
På landstinget i 2009 foretok forbundet en viktig endring av hederstegnstrukturen.
Endringen innebar at hederstegn for 10 og 25 år ble tilgjengeliggjort for alle våre voksne
frivillige, uavhengig av ledererklæring. Dette medførte også at disse hederstegnene
skiller seg fra forbundets tredje hederstegn, Hederstegn for særlig fortjenestefullt
arbeid, som fortsatt er forbeholdt godkjente ledere.
§ 15.1.3 andre avsnitt slår fast at det er landsstyret som formelt vedtar tildelingskriteriene
for hederstegnet for særskilt fortjenestefull innsats. Slik disse kriteriene er i dag
forutsettes det 35 års tjeneste for å være kunne vurderes for dette hederstegnet. Ledere
godkjent før Landstinget 2009, jf. endring i Organisasjonsbestemmelsenes § 1.5.1 og
Grunnreglenes § 10, kan tidligst få de forskjellige hederstegnene etter fylte 27, 42 og 52 år,
mens ledere godkjent etter samme landsting kan få disse to år tidligere.
Skulle dette forslaget gå gjennom, vil forbundet ha to tydelige stier for å anerkjenne sine
frivillige. En for lang fartstid, og en for å ha oppnådd resultater av spesiell betydning for
forbundet. Det vil heller ikke forringe hederstegnet for særskilt fortjenestefull innsats
sin høye status. Ved å introdusere et alternativt hederstegn for ekstraordinære resultater
vil forbundets høyeste anerkjennelse fortsatt henge svært høyt, men det vil også være
mulig å gi hederstegn til yngre ledere og ledere som har blitt medlem i voksen alder.

Rovertingets forslag til vedtak:
Rovertinget fremmer sak til landsting 2011 for ny paragraf 15.1.3 i
organisasjonsbestemmelsene slik:
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§ 15.1.3 HEDERSTEGN FOR FORTJENESTEFULLT ARBEID FOR
FORBUNDET
Landsstyret kan hvert år dele ut hederstegn til medlemmer har gjort en fortjenestefull tjeneste for Norges KFUK-KFUM-speidere gjennom arbeid i gruppe-,
krets- eller på forbundsplan.
Landsstyret fastsetter nærmere retningslinjer om merke og utdelingsprosedyrer.
Nummeret på øvrige paragrafer under ”Hederstegn” justeres etter den nye paragrafen
slik at dagens § 15.1.3 blir ny § 15.1.4.

Landsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.

Vedlegg:
1
2

Bestemmelser om hederstegn (organisasjonsbestemmelsene)
Retningslinjer for tildeling av hederstegn
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Vedlegg til sak 10.3.6: Bestemmelser om hederstegn
Hentet fra dagens organisasjonsbestemmelser:
§ 15 HEDERSTEGN
§ 15.1 HEDERSTEGN FOR MEDLEMMER

§ 15.1.1 10 ÅR SOM LEDER
Kretsstyret kan dele ut hederstegn til medlemmer som gjennom 10 år har
gjort en aktiv tjeneste som ledere, tillitsvalgte eller assistenter i gruppe,
krets eller på forbundsplan.

§ 15.1.2 25 ÅR SOM LEDER
Kretsstyret kan dele ut hederstegn til medlemmer som gjennom 25 år har
gjort en aktiv tjeneste som ledere, tillitsvalgte eller assistenter i gruppe,
krets eller på forbundsplan.

§ 15.1.3 HEDERSTEGN FOR SÆRLIG FORTJENESTEFULLT ARBEID FOR
FORBUNDET
Landsstyret kan hvert år dele ut hederstegn til medlemmer som gjennom
mange år har gjort en særlig fortjenestefull tjeneste for Norges KFUKKFUM-speidere gjennom arbeid i gruppe-, krets- eller på forbundsplan.
Landsstyret fastsetter nærmere retningslinjer om merke,
utdelingsprosedyrer og oppretting av en eventuell hederstegnskomité.

§ 15.2 HEDERSTEGN TIL IKKE-MEDLEMMER
Landsstyret kan dele ut hederstegn til personer som ikke er medlemmer av
forbundet, men som har gjort en betydelig innsats for speidersaken.
Grupper og kretser kan foreslå kandidater.
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Vedlegg til sak 10.3.6: Retningslinjer for tildeling av hederstegn
Følgende retningslinjer gjelder for hvert hederstegn:

Retningslinjer for tildeling av hederstegn
Vedtatt i landsstyret 11.-12. mars 2005
Sist endret 15.11.07
Innledning
Utmerkelsen for 10 og 25 år gis for aktiv tjeneste, og denne må nødvendigvis ikke være
sammenhengende i tid. Det er kretsstyret som har ansvar for å se til at aktuelle ledere
mottar hederstegnet.
Det oppnevnes et hederstegnutvalg til å ta hånd om tildeling av ”Hederstegn for særlig
fortjenstfull innsats” og ”Hederstegn for ikke-medlemmer”. Utvalget består av fire
personer som velges for to år om gangen. Komiteen konstituerer seg selv og
generalsekretæren bistår komitéarbeidet.
Hederstegntildelinger for særlig fortjenestefull innsats gjøres kjent i Lederforum.
Frist for søknad om tildeling av Hederstegn for særlig fortjenestefull innsats og for ikkemedlemmer er to ganger pr år: 23. april og 11. oktober. Søknad sendes på eget skjema til:

Norges KFUK-KFUM-speidere
v/generalsekretær
Postboks 6810, St. Olavs plass
0130 OSLO

Hederstegn for 10 års eller 25 års tjeneste:
1. Tegnet tildeles ledere som gjennom 10 år/25 år har gjort en aktiv tjeneste som
ledere i gruppe, på krets- eller på forbundsplan i eget forbund.
2. Beslutning om tildeling foretas av kretsstyret.
3. Til hederstegnet følger et diplom som underskrives av kretsleder (10 år),
generalsekretær og kretsleder for 25 år.
4. Hederstegnet overrekkes av kretsleder eller en annen i dennes sted, fortrinnsvis
på et kretsarrangement eller på et større arrangement i gruppen.
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Hederstegn for særlig fortjenestefull innsats:
1. Tegnet er forbundets høyeste utmerkelse og tildeles medlemmer for særlig aktiv
og fortjenstfull innsats i eget forbund.
2. Beslutning om tildeling foretas av hederstegnsutvalget.
3. Hederstegnsutvalget utarbeider egne kriterier for tildeling av dette hederstegnet.
4. Kretser, grupper og enkeltpersoner kan foreslå kandidater til hederstegnet.
5. Hederstegnet overrekkes av hederstegnsutvalget, eller av landssjefen eller
viselandssjefen, fortrinnsvis på et forbundsarrangement eller et
kretsarrangement. Ved tildelingen bekjentgjøres utvalgets begrunnelse sammen
med presentasjonen av vedkommende.
Kriterier for tildeling av hederstegn for særlig fortjenestefull innsats er:
1. Mer enn 35 år som aktiv leder.
2. Hatt betydning ut over det lokale miljøet.
3. Har bidratt til at KFUK-KFUM-speiderarbeidet i Norge er blitt bedre kjent.
4. Har bidratt til at særskilt mange barn og unge har begynt i KFUK-KFUMspeiderne.
5. Innsats på flere nivåer i forbundet.
Hederstegnkomiteen foretar tildeling av hederstegn for særlig fortjenestefull
innsats 23. april og 11. oktober hvert år.
Hederstegn for ikke-medlemmer:
1. Tegnet tildeles personer som har gjort en betydelig innsats for KFUK-KFUMspeiderarbeidet, lokalt, regionalt eller sentralt.
2. Grupper og kretser sender søknad til hederstegnutvalget som gjør vedtak om
tildeling.
3. Tegnet overrekkes av kretsleder, landssjef/viselandssjef eller av hederstegnsutvalget på et krets- eller et forbundsarrangement.
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Sak 11: Innkomne saker
Ved fristens utløp tre måneder før landsting, hadde landsstyret mottatt kun én
innkommen sak til landsting 2011 – sak 11.1.

Sak 11.1 Forbundskontingent for familiespeidere
Forslagsstillere:
Seks ledere fra Tverved og Søndre Slagen KFUK-KFUM-speidere, Vestfold krets.

Bakgrunn – begrunnelse fra forslagsstillerne:
Søndre Slagen og Tverved KFUK-KFUM-speidere ved familiespeiderlederne synes
kontingenten slik den er nå er for høy. Prisen er for mye i forhold til hva familiespeiderne
får igjen ved å delta på familiespeiding. Slik det er nå får medlemmene ett speiderblad
pr. husstand samt at alle er forsikret når de deltar på møtene. Det er heller ikke kommet
noe oppdatert program siden oppstart av familiespeidergrenen.
I våre grupper ber vi alle som vil delta på familiespeidingen om å ta med for eksempel 1-2
vedkubber, den maten vi skal lage og drikke (varm og kald) samt utstyr som kniv, saks
e.l. Vi ledere stiller stort sett med dessert/kosemat (for eksempel pinnebrød med tilbehør,
marshmellows, popcorn, lapper/pannekaker/vafler), men ofte har også familiene med
seg dessert selv, for eksempel når vi skal grille banan/eple med fyll e.l. Vi ledere føler at vi
ikke kan legge på noe særlig i gruppekontingent så det vi kjøper inn er rent tap for
gruppa. Søndre Slagen KFUK-KFUM-speidere la på kr. 10,- pr. pers i gruppekontingent i
høst, noe mer syntes vi ikke at vi kunne legge på, og gruppa går dermed i realiteten i
minus. Tilbakemeldingene fra deltakerne på våre møter er at kontingenten er for høy og
gruppene har mistet 4-5 familier etter at vi anmodet om betaling av kontingent. Når det
gjelder møtehyppighet så er det både i Tverved og Søndre Slagen KFUK-KFUM-speidere
familiespeding ca en gang pr. mnd i periodene jan – juni og sept – desember. Det er altså
langt færre møter enn hva andre speidergrener har.
Vi mener familiespeiding er og bør være et tilbud til alle og det bør ikke koste mye. De
fleste familier i dag har egen forsikring så det at kontingenten dekker forsikring er ikke
gulrot nok for å betale et såpass høyt beløpt pr. person i hver familie, og det samme
gjelder Speiderbladet, å motta dette bladet kan heller ikke forsvare en såpass høy
kontingent.
Vi mener videre at familiespeiding er en veldig viktig arena for rekruttering av både
speidere og ledere. Flere familiespeidere betyr også noe økonomisk for gruppene ved
støtte for antall medlemmer under 26 år fra kommunen, samt for statsstøtte til
forbundet.
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Kort formulert er vårt forslag som følger:
Familiespeiding er en flott arena for rekruttering av både speidere og ledere som
forbundet bør ta alvorlig. Vår mening og erfaring er at dagens familiespeiderkontingent
er for høy. Tverved og Søndre Slagen KFUK-KFUM-speideres forslag til kontingent er
enten 50,- pr. person i familien eller 200,- pr familie pr. år, uansett antall i familien.

Landsstyrets vurdering:
Det er landsting som i hht organisasjonsbestemmelsenes § 3.1.2 fastsetter forbundskontingenten.
Under landsting i 2007 og ble det vedtatt at forbundskontingenten for familiespeidere
skal være 50 % av ordinær forbundskontingent, og det betales for inntil tre medlemmer
per familie. For 2011 betyr det at en familiespeider betaler kr 180,- i forbundskontingent
(inntil tre medlemmer). I dag har vi en familiemoderasjon der man maks betaler
tilsvarende tre familiespeidere per familie. Denne maksprisen tilsvarer 1,5 ordinær
forbundskontingent.
Landsstyret ser at krets – og gruppekontingenten kommer i tillegg.
Kretskontingenten i vårt forbund varierer mellom kr 20,- og kr 190,- (snitt kr 105,-) og
gruppekontingentene varierer mellom kr 10,- og kr 540,- (snitt kr 275,-). Landsstyret og
landsting har kun myndighet vedrørende fastsetting av forbundets kontingent, og kan
derfor kun oppfordre grupper og kretser å innføre lavere kontingent for familiespeidere.
Landsstyret mener at en debatt om hva som er dyrt eller ikke, er meget krevende å
håndtere og konkludere. Landsstyret erkjenner at selv i verdens rikeste land der
inntektsnivået er mye jevnere fordelt enn i alle andre land, er det likevel endel familier
som sliter med økonomien.
Landsstyret ser at familiespeiderne ofte møtes sjeldnere enn f.eks. oppdagerne, og at det
fram til 2010 har vært lite prioritet i programutviklingen. Landsstyret mener at det er
ivaretatt ved at familiespeiderne i dag kun betaler halv forbundskontingent.
I 2009 vedtok landstinget å la familiespeiding bli en ordinær arbeidsgren i forbundet på
linje med oppdagere, stifinnere, vandrere og rovere. Landsstyret understreket samtidig
at dette ikke automatisk skulle medføre en satsing på programutvikling for denne
aldersgruppa.
Landsstyret erkjenner at det er et behov for å satse på utvikling av mer tilpasset program
for forbundets familiespeidingsgrupper. Dette arbeidet er lagt til program- og
ledertreningsutvalget. I deres mandat står: “Utvikle et nytt program for familiespeiding”.
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Dette arbeidet har utvalget påbegynt.
Samtidig ser landsstyret at målene og metodene i KFUK-KFUM-speiding passer veldig
godt med trenden om at familien skal gjøre aktiviteter sammen, og i friluft. Landsstyret
ønsker å satse på familiespeiding.

Landsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.
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Sak 12: Valg
Landsting 2009 valgte Camilla Kopperud Eriksson, Thomas Aalstad, Tor Marius Dahl og
Kari Wathne Motland (leder) som valgkomité til landsting 2011.

BAKGRUNN:
Landstinget skal i henhold til Organisasjonsbestemmelsenes § 3.1.2. velge
Landssjef (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 25.02.11 er presentert i vedlegget til
saksfremlegget. Kandidatene er også presentert gjennom Lederforum og på
www.kmspeider.no.

12.1

Landssjef

Villig kandidat er:

Atle Aas

Valgkomiteen innstiller:
Atle Aas velges som landssjef for perioden 2011-2013.
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12.2

Viselandssjef

Villig kandidat er:

Maja Leonora Skålvold

Valgkomiteen innstiller:
Maja Leonora Skålvold velges som viselandssjef for perioden 2011-2013.

12.3

Seks styremedlemmer – tre kvinner og tre menn

Villige kandidater pr 25.02.2011 er (alfabetisk og kjønnsfordelt):
Eline Marie Grøholt
Gunvor Meling
Marthe Christine Lunde-Hanssen
Siri Bremdal
Anders Østeby
Dag Espolin Johnson
Øystein Sørgjerd
Valgkomiteen innstiller:
Gunvor Meling
Marthe Christine Lunde-Hanssen
Siri Bremdal
Anders Østeby
Dag Espolin Johnson
Øystein Sørgjerd

12.4

To varamedlemmer til landsstyret – en av hvert kjønn

Villige kandidater pr 25.02.2011 er (alfabetisk og kjønnsfordelt):
Kenneth Jonassen
Valgkomiteen jobber med å finne kvinnelig kandidat, og innstilling ettersendes.
Valgkomiteen innstiller:
Kenneth Jonassen velges som varamedlem til landsstyret for
perioden 2011-2013.
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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
Arne Dahler
Øyvind Valen
Valgkomiteen jobber med å finne kvinnelig kandidat, og innstilling ettersendes.
Valgkomiteen innstiller:
Sylvi Gaut
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
medlem Tor Marius Dahl.
Kandidater er (alfabetisk, kjønnsfordelt):
Gøril Huse
Randi Korsgaard
Tor Marius Dahl
Trygve Michaelsen
Mathias O. Nilssen
Valgkomiteen innstiller:
Gøril Huse
Randi Korsgaard
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 ettersendes.

12.8
Valg av revisor
Etter organisasjonsbestemmelsenes § 3.1.2 skal valgkomiteen innstille på revisor for
regnskapene i 2011 og 2012. Valgkomiteen ønsker å følge landsstyrets innstilling i
saken.
Etter en gjennomgang og vurdering av forbundets revisortjenester før landsting i
2009, ble FMØ Revisjon DA valgt som revisor for regnskapsårene 2009 og 2010.
Forbundet har vært fornøyd med dette valget. Etter en samlet vurdering fremmer
landsstyret i forståelse med valgkomiteen derfor følgende innstilling på revisor for
regnskapsårene 2011 og 2012:
Landsstyret innstiller:
Landsstyret anbefaler at FMØ Revisjon DA velges som forbundets revisor for
regnskapsårene 2011 og 2012.
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Vedlegg til sak 12

Valg

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på
landsting.

Kandidater til landsstyret
Følgende spørsmål ble stilt til kandidatene:
1. Hvilke tre områder ser du for deg at er viktigst å utvikle videre i forbundet vårt,
og hvorfor er disse så viktige?
2. Hvorfor stiller du som kandidat til landsstyret?
3. Hvilke kvaliteter kan du som styremedlem tilføre forbundet?

Stiller til valg som landssjef:

ATLE AAS
Alder: 51 år.
Yrke: Miljøterapeut.
Gruppe og kretstilhørighet: Etne, Haugaland krets.
Speidererfaring: Speider og speiderleder i Skotselv i
Buskerud og speiderleder i Etne i Haugaland. 17. mai
2011 er det 40 år siden jeg ble tatt opp som speider.
Speiderleder og med i kretsstyre. Roverombudsmann
(KFUM-Speiderne) i 82-84. Redaksjonsutvalget i
Speiderhåndboka. Viselandssjef fra 2009. Nestleder og
leder i styret i KFUK-KFUM Global.
1. a) Den enkelte speider og særlig leder (eller voksen) skal kjenne at det godt å være med i
Norges KFUK-KFUM-speidere. "Jeg har noe igjen for det, dette er noe jeg vil". Dette må vi
arbeide med på alle plan.
1. b) Samfunnsansvaret vårt, særlig i samarbeid med KFUK-KFUM Global, bistands- og
solidaritetsorganisasjonen som vi eier sammen med Norges KFUK-KFUM.
1. c) Synlighet på mange måter og områder, det skal være stas å være speider!
2. Jeg har vært viselandssjef i to år. Det er kjekt, og nå kan jeg mer som jeg kan bruke de
neste to årene.
3. Jeg er flink til å se helhet og tenke langt fram. Så tror jeg at jeg er ganske flink til å høre
på andre. Det er viktig.
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Stiller til valg som viselandssjef:

MAJA LEONORA SKÅLVOLD
Alder: 25 år.
Yrke: Teologistudent, studentrådsleder.
Gruppe og kretstilhørighet: Direktemedlem,
opprinnelig fra Nordre Nordland.
Speidererfaring: Speider gjennom 14 år, med funksjoner
som PF, enhetsleder for oppdagere og vandrere,
førerpatruljeleder og trener. Har sittet som
kretsstyremedlem, medlem av Rovernemnda, medlem og
leder av KFUK-utvalget, og i landsstyret siden 2009. Bred
internasjonal deltakelse på kurs og konferanser i flere av
våre verdensorganisasjoner. IC-WAGGGS.
Leder/instruktør på ulike kurs og arrangementer. Har ikke noen fast funksjon i gruppe,
fordi jeg ønsker å fokusere på arbeidet i landsstyret.
1. Jeg er veldig glad for at Fremtiden endelig er på plass, og at vi på Landsting 2011 kan se
konkrete mål for 2019. Jeg tror denne langsiktige tenkningen er avgjørende for å lykkes,
og for å kunne gi bedre speiding til flere. De utviklingsområdene jeg trekker frem
handler derfor om det vi trenger for å kunne lykkes med Fremtiden.
1. a) Ressursutvikling: Vi må bli bedre til å planlegge hvordan vi bruker ressursene våre,
slik at vi som organisasjon får mest mulig igjen for den innsatsen frivillige og ansatte
legger ned. Vår viktigste ressurs er lederne som bruker sin tid på speidermøter, kurs og
annet speiderarbeid. De må oppleve at de får noe igjen, og at de stadig vokser som ledere.
Utvikling og oppfølging av kretsene er et kjempeviktig ledd i dette. Organisasjonen
trenger en stabil, positiv, økonomisk utvikling og vi må frigjøre midler til å prøve ut og
sette i gang nye tiltak.
1. b) Nytenking: Det er viktig for meg at ideer ikke bare kommer "ovenfra", men fra hele
organisasjonen. Det skal være lett å nå fram med en god idé - for det er de gode ideene
som gjør at vi vokser, lærer og utvikler oss som organisasjon. Som leder er det
inspirerende når det kommer nye ideer og nye muligheter som man kan benytte seg av
lokalt.
1. c) Selvforståelse: Hvis vi ønsker å være en organisasjon kjennetegnet av unge,
engasjerte og inkluderende ledere, for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere, må vi
fortsette arbeidet med vår selvforståelse som KFUK-KFUM-speidere. Det er viktig at vi
internt og eksternt er sikre på hva som er våre sterke sider! Vi merker ettervirkningene av
Grønn Action, og at vi nå er kjennetegnet av å være en grønn organisasjon. Vi må jobbe
videre med våre kjerneverdier, så de i enda større grad preger oss, både internt og
eksternt. Akkurat nå betyr det at speiding som trosopplæring, og speidingens verdi som
samfunnsaktør må være på agendaen i den nærmeste perioden.
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2. Jeg stiller til valg fordi jeg har opplevd to svært meningsfulle år i landsstyret så langt.
Det har vært en god opplevelse å jobbe sammen i styret, og å se at organisasjonen vår er i
en positiv utvikling. Dette har jeg svært lyst til å følge videre! I tillegg tror jeg at jeg kan
bidra med en viktig kontinuitet, da vi ved dette valget har en viss utskiftning av
styremedlemmer.
3. Som styremedlem er jeg rolig, metodisk og konsentrert. Jeg er god til å forberede meg,
og til å jobbe mellom møtene. Min styrke er strategiarbeid, og å gi struktur og form til
gode ideer. Jeg er entusiastisk, og bidrar til glød i diskusjoner og drøftinger, noe jeg tror
er veldig verdifullt i et styre. Jeg er teolog, så jeg er opplært til å se nyansene i en sak og til
å jobbe grundig med beslutningsmaterialet i saksforberedelser. Jeg er vant til å jobbe
med mennesker, og jeg ønsker å være en leder som er god til å se dem jeg jobber sammen
med, og dem jeg er oppdragsgiver for. Det er viktig for meg å være lyttende, demokratisk
og lojal overfor felles beslutninger, og å bidra til ryddighet og effektivitet slik at vi får
mest mulig ut av det arbeidet vi legger ned.
Stiller til valg som styremedlemmer:

ELINE MARIE GRØHOLT
Alder: 20 år.
Yrke: Student.
Gruppe og kretstilhørighet: Bryn 1, Oslo krets.
Speidererfaring: Medlem av Rovernemnda fra 2007, leder
av Rovernemnda 2010, medlem av Fremtidskommisjonen
2008-2009, instruktør på Vinter-Roland Ekstrem, sitter i
Planning Team til Jamboreen i Sverige hvor jeg jobber med
ISTene.
1. a) Nå har vi fått en strategi, som fungerer som et kart
mot Fremtiden som vi må gå etter og videreutvikle. Vekst,
ledere, opplevelser og synlighet er hovedveiene, og de
henger veldig godt sammen. Vi må være mer synlige for å
vokse, vi trenger vekst for å dele speideropplevelsene våre
med flere og vi trenger dyktige og motiverte ledere til å
drive godt speiderarbeid.
1. b) Men til syvende og sist er det innholdet det står på. Det er de flotte opplevelsene som
gir oss lyst til å dra rett ut på en ny tur, som sveiser patruljen så godt sammen at de blir
venner resten av livet, og som gjør at speidere blir værende lenge i organisasjonen vår.
1. c) I tillegg til de gode eventyrene, må vi satse enda mer på ledere. Med gode og
engasjerte ledere over hele Norge får vi til mye mer, samtidig som det blir morsommere å
drive speiding etter peff-alder. Selv om det meste speiderarbeidet foregår lokalt, må
landsstyret legge til rette for at vi skal nå de målene vi har satt oss.
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2. Jeg stiller som kandidat fordi jeg har lyst til å være med på å utvikle forbundet videre,
og være med på å styre organisasjonen jeg liker så godt. Gjennom vervet som
rovernemndsleder kjenner jeg godt til måten landsstyret jobber på og har fått et innblikk
i hva det går ut på. Det virker så spennende at jeg melder meg som kandidat.
3. Jeg vil gjerne bidra med min kompetanse om de unge i forbundet, og mine erfaringer
med både rovere og patruljeførere. Som leder av Rovernemnda kjenner jeg godt til hva
som rører seg i Speider-Norge, og jeg kjenner kretsene på en litt annen måte enn
landsstyret. I tillegg har jeg internasjonalerfaring gjennom Globalaksjonstur, WAGGGSkurs og arbeidet mitt i jamboreeorganisasjonen.

GUNVOR MELING
Alder: 22 år.
Yrke: Studerer allmenn litteraturvitenskap ved UiO.
Gruppe og kretstilhørighet: Haugesund 1, Haugaland
krets.
Speidererfaring: Alltid vært speider, slik man ofte er det i
speiderfamilier. De laveste trinnene i Haugesund 1,
stifinner og vandrer i Fetsund 1 (Romerike krets).
Patruljefører, rover og leder i Hgsd 1, var med i
anleggsstaben på Lista. Har også lederkurs fra Norges
KFUK-KFUM.
1. a) Miljø og grønt arbeid: Videre fokus på dette i
forlengelse av arbeidet fra landsleiren på Lista, fordi vi
som speidere må være gode eksempler for oss selv og andre
i bruk-og-kast-samfunnet vi er en del av. Innsats på
grasrotplan nytter, og det kan også påvirke høyere opp.
1. b) Lederarbeid: De lederne vi har må tas vare på og utvikles. Det skal være positivt å
være leder i organisasjonen, både fordi gode og trygge ledergrupper bidrar til
rekruttering til forbundet generelt, og fordi de kan bidra til å øke rekrutteringen av
ledere, ved at det er tydelig for dem som står for tur til å bli ledere at det arbeidet de gjør
blir satt pris på.
1. c) Internasjonalt samarbeid og bevisstgjøring: Norges KFUK-KFUM-speidere er del av
et stort internasjonalt fellesskap som det er viktig å være bevisst på, både i forhold til
samarbeid over landegrenser og bistand gjennom KFUK-KFUM Global. I Haugesund 1 dro
vi årsskiftet 2005/06 til Filippinene, der vi blant annet pusset opp speiderhuset der vi
bodde, og holdt fest for barna i nabolaget.
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2. Det virker spennende å ha muligheten til å påvirke på et høyere nivå, og også formidle
ønsker og forslag videre fra krets- og gruppenivå.
3. Entusiasme og stå-på-vilje. Jeg er fleksibel og får ting gjort.

MARTHE CHRISTINE LUNDE-HANSSEN
Alder: 22 år.
Yrke: Student.
Gruppe og kretstilhørighet: Jessheim, Romerike krets.
Speidererfaring: Patruljefører, Kontaktkonferansen BLD
2007, delegat på Europakonferansen 2010, enhetsleder,
visegruppeleder, valgkomite i Romerike krets, kursleder
på Østlandsprosjektet (forbundets nye peff-kurs),
kursutvikling (forbundets nye peff-kurs), stab på KILT,
stab på Røros 06 og Lista 10, arrangør av nyttårsball på
Akershus festning, ettåring for Østlandskretsene og to år i
Rovernemnda.
1. a) Ledertreningen: Å drive med speiderarbeid gir mye
viktig og allmennyttig kompetanse, som stadig må
utvikles for å møte de økende kravene i samfunnet. Det å være speiderleder må også av
andre omfattes som det kvalitetsstemplet det faktisk er!
1. b) Synlighet: Jeg syns verdiene og aktivitetene vi representerer i speideren er
grunnleggende og viktige, og at det derfor er viktig å kommunisere de ut til flest mulig
på riktig måte - slik at store og små blir klar over hva speideren egentlig handler om.
1. c) Studentspeidere og rovere: Rovere er ikke bare fremtidens ledere, de er en
selvstendig del av speiderarbeidet og en viktig motivasjonsfaktor for yngre speidere. Jeg
tror det er viktig med kontinuerlig utvikling av roverprogrammet, både for de over og
under 20 år.
2. Jeg stiller som kandidat til landsstyret fordi det er en unik mulighet for å gi noe tilbake
til en organisasjon som har formet en stor del av hvem jeg er. Jeg vil lære mer og utvikle
meg som menneske, og være med å utvikle forbundet videre i riktig retning.
3. Jeg er engasjert og motivert for å gjøre Norges KFUK-KFUM-speidere enda bedre enn
organisasjonen allerede er. Jeg studerer jus, og lærer mye om å stille gode spørsmål og
isolere problemstillinger i studiet, noe jeg tror vil være en fordel i vervet som
styremedlem. Jeg har også erfaring fra andre organisasjoner og arrangementer, som jeg
tror vil kunne hjelpe meg til å se nytt på etablerte tradisjoner og arbeidsmåter.
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ANDERS ØSTEBY
Alder: 51 år.
Yrke: Økonomisjef, Kirkens Nødhjelp.
Gruppe og kretstilhørighet: Blakstad, Asker og Bærum
krets.
Speidererfaring: Speider, patruljefører, troppsassistent,
troppsleder og kretsleder. Medlem av prosjektgruppe for
Fremtiden og deltok på reise til samarbeidsorganisasjon i
Ukraina.
1. a) Jesus-forankring: For at Jesu speiderpraksis kan bli
enda tydeligere som forbilde.
1. b) Samfunnsrolle: Fordi vi speidere skal ha et
samfunnsansvar og samfunnet trenger oss.
1. c) Dyktiggjøring: Fordi vi må ha enda mer praktisk å tilføre, som også skaper mestring.
2. Jeg stiller som kandidat til landsstyret fordi barne- og ungdomsarbeid er kjempeviktig.
3. Jeg har lang speidererfaring, lang arbeidsfaring innenfor administrasjon og økonomi
og er god på problemløsning.

DAG ESPOLIN JOHNSON
Alder: 39 år.
Yrke: IT-konsulent i eget firma.
Gruppe og kretstilhørighet: 1- T-banen, Oslo krets.
Speidererfaring: Gikk fra ulvunge til rover og leder i
løpet av mine 25 år i 1. Holmlia speidergruppe. Er nå både
familiespeider og “far til en oppdager”. Har vært
patruljefører, roverleder, troppsleder og gruppeassistent
i 1. Holmlia speidergruppe. For Oslo krets har jeg sittet et
par perioder i kretsstyret, mange år i valgkomité,
arrangert patruljeførerkurs og hatt diverse ansvar på
forskjellige kretsleirer (mest innen programkomité). For
forbundet er jeg nå inne i min andre periode i landsstyret,
har vært ordstyrer på et par roverkongresser, vært med på
å arrangere roverfemkamp, og har på tidligere landsleirer
vært i både programstaber og intendanturstab.
1. I en speidergruppe, trenger man stabile speiderledere. Uten dem hjelper verken
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rekruttering eller synlighet. Dyktige og gode speiderledere er en forutsetning for
medlemsvekst. Derfor ser jeg det som forbundets viktigste jobb å støtte og hjelpe lokale
speiderledere. Med det som bakgrunn vil jeg trekke fram disse tre viktige områdene:
1. a) Hjelp til møte- og turplanlegging: Forbedringer i speiderprogram.no (for eksempel
bedre søk), ferdiglagde forslag til møter og stadig nye tips og ideer.
1. b) Speiderfellesskap: Det skal være hyggelig å være speiderleder med det store ansvaret
det medfører. Hva det vil si er veldig individuelt, men et lederfellesskap i gruppene er
ofte en suksessfaktor. Samarbeid med nabogrupper eller på kretsnivå kan også hjelpe der
avstandene tillater det.
1. c) Synlighet: Å nei, det maset igjen, tenker du kanskje. Men synlighet fører til at vi
synes, at folk vet at vi er der, at vi får et godt omdømme. Det blir lettere å rekruttere.
Speidere må tørre å fortelle vennene sine at de er speidere! Arranger et “ta med en venn”møte. Ha møter ute med speiderskjorten synlig, i alle fall med speiderskjerfet ytterst. Og
kanskje et lite innlegg i lokalavisen med bilde?
2. Jeg er nå inne i min andre periode i landsstyret. Etter å ha rådspurt min kone, svarte
jeg “ja” til å stille som kandidat for en tredje periode i landsstyret. Det vil i tilfelle bli min
siste periode, da det er begrenset av lovene våre. Det å sitte i landsstyret tar en del tid,
men jeg synes fortsatt det i hovedsak er både interessant og inspirerende. Med tre barn
som fortsatt er i familiespeider-alder, er det mer givende for meg å bruke tid på
forbundsplan enn i en speidergruppe der det bare er andres barn. Jeg ser at mine
meninger faktisk gjør utslag i landsstyret og på forbundsplan, og det gir meg god
motivasjon inn i en eventuell tredje periode.
3. Jeg driver mitt eget IT-konsulentfirma, og er interessert i at forbundet har en sunn
økonomi. Jeg bor i Oslo og har anledning til å planlegge møter med de ansatte på dagtid.
Jeg er utdannet innen informatikk på Universitetet i Oslo og klarte kravet til å bli
medlem i Mensa. Jeg har lang speidererfaring som både speiderbarn, rover, lokal
speiderleder i forskjellige enheter og på kretsstyre-nivå i Oslo krets. Nå har jeg i tillegg
også fire års erfaring fra landsstyret. Jeg håper jeg også kan overlevere en del
landsstyreerfaring til nye medlemmer i løpet perioden, da jeg forstår det slik at det
uansett vil bli et flertall av nye speidere i det nye landsstyret. I tillegg liker jeg å tenke ut
og få gjennom både små og store endringer som kan hjelpe kretsarbeidet og det lokale
speiderarbeidet. Min hovedfilosofi er at vårt regelverk skal gi trygghet og lokal frihet,
samt at det vi bruker penger på sentralt skal synes på krets- og gruppenivå.
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SIRI BREMDAL
Alder: 57 år.
Yrke: biolog, studieveileder i realfag og internasjonale
masterprogram ved Fakultet for naturvitenskap og
teknologi, NTNU.
Gruppe og kretstilhørighet: Hoeggen KFUK-KFUM
speidere. Trøndelag krets.
Speidererfaring: Begynte som meis og fortsatte som
speider ut videregående skole, har vært patruljeførerassistent. Begynte på nytt i speideren da jeg fikk barn. Jeg
har vært leder siden 1995 og gruppeleder siden 1999.
Kretstyremedlem 1999-2001 og varamedlem i 2010.
1. a) Jeg ønsker at flere skal bli speidere, fordi det er en
allsidig aktivitet og gir mye kunnskap som kan gi
muligheter til å utvikle mange forskjellige ferdigheter, sosial trening i felleskap og
spennende opplevelser.
1. b) Jeg ønsker at forbundet og speiderarbeidet skal bli ennå mer synlig i det offentlige
rom. Det er viktig med mer bevisstgjøring om at speiderarbeidet er et viktig barne- og
ungdomsarbeid i et moderne samfunn som synes å lete etter livets verdier og trygghet i
tilværelsen, mer enn noensinne.
1. c) Det er viktig at speiderarbeidet er en del av trosopplæringen i kirken og blir en mer
integrert del av menighetsarbeidet ved å utvikle gode samarbeidsformer.
2. Fordi jeg synes at speideren er et viktig barne- og ungdomsarbeid som er inspirerende
arbeid og gir veldig mye tilbake. Jeg tror kanskje at jeg har en del å tilføre siden jeg har
lang fartstid som speider, og har gått alle gradene – fram til det å være leder og
gruppeleder i mange år. Jeg har også fått erfaring med å se speiderarbeidet i et perspektiv
på kretsplan i en periode.
3. Lang speidererfaring, liker å jobbe i teamarbeid, og synes det er inspirerende å jobbe
sammen med andre med forskjellig bakgrunn og erfaring, med strategier for felles mål.
Som studieveileder får man bruk for hele spekteret av seg selv i forhold til det enkelte
mennesket, og i særdeleshet til unge mennesker, noe som jeg tror er verdifullt å ta med
seg inn i speiderarbeidet.
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ØYSTEIN SØRGJERD
Alder: 26 år.
Yrke: Utdannet elektriker. Befalsutdanning i forsvaret fra
2008-2009. Går nå på sjøkrigsskolen på befalsskole, der jeg
utdanner meg til ingeniør i elektroautomasjon.
Gruppe og kretstilhørighet: Varden KFUK-KFUMspeidere i Rogaland krets.
Speidererfaring: Begynte i speideren når jeg var 8-9 år.
Leder fra jeg var 18 år. Jeg var med på å starte Vardeneset
KFUK-KFUM-speidere, og Urburhedleren speidergruppe.
Troppsleder, kursleder, veileder og instruktør i Rogaland.
Medlem av kretsstyret i Rogaland som ungdomsrepresentant, og fullverdig styremedlem i tre år til sammen. Medlem av vaktstab på
Røros. Troppsassistent på Jamboreen i England i 2007. Har gjennomført første del av det
nye trenerkurset. Medlem av PF- og speiderprogram komiteen på Lista 2010, hvor
hovedansvaret var Grønn dag og markedsdag. Instruktør på UFO 2010 i Danmark. Skal i
år til Jamboree i Sverige som troppsassistent.
1. a) Ledertrening. Gode kurs gir dyktige og motiverte speidere/ledere. Det er også en
arena for å utveksle erfaring og knytte nye vennskapsbånd innad og utad i kretsene. Der
det er dyktige og motiverte ledere er det et bra speidermiljø. Det finnes mange utrolig
gode kurs, som unge og eldre kan bryne seg på internasjonalt. Kursarbeid for speidere og
ledere i forbundet og internasjonalt, er noe som jeg synes er utrolig viktig for forbundet
å jobbe videre med. Da får vi dyktige og motiverte ledere/speidere som kan drive fram et
godt speiderarbeid.
1. b) Fellesskap og styrke. Styrke kretsene rundt om i det norske land. Det er gruppene og
kretsene som driver speiderarbeidet. Her ser jeg potensial til forbedringer, der forbundet
kan være et viktigere bindeledd for alle kretsene. Jeg tenker at vi har et felles mål. Det er å
skape trygge og lærerike omgivelser for unge mennesker, samt å ta vare på de
speiderlederne vi har. Dette gjør vi med å styrke hverandre. Her kan forbundet arbeide
med å være motivator for et tettere samarbeid mellom kretsene, slik at vi får et tettere
fellesskap.
1. c) Vekst. Jeg synes det er dumt at vi ikke i større grad greier å konkurrere med andre
aktiviteter innenfor ungdomsarbeid. Vi må jobbe videre med vekst, og det henger litt
sammen med aktivitetsnivå og synlighet. Hvis de unge greier å relatere speiderarbeid til
noe gøy, så vokser vi. Vekst kommer i dag med synlighet og et program som fenger.
Derfor er det viktig å jobbe videre med vekst og de målene vi har for vekst.
2. Jeg stiller til kandidat fordi speiding er noe jeg brenner for. Jeg har vokst opp med
speiding, og speiding i Norge er et utrolig viktig barne- og ungdomstilbud. Barn og unge
lærer felleskap, førstehjelp og andre helt nødvendige kunnskaper som de vil få bruk for
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senere i livet. Og det viktigste er at speiderarbeid fra en tidlig alder utdanner gode ledere.
Jeg føler at jeg kan tilføye mye kunnskaper med den speidererfaringen jeg har tilegnet
meg i de forskjellige vervene jeg har hatt. Jeg ønsker å lære mer om hvordan forbundet
fungerer, samt å bidra til at det fungerer enda bedre.
3. Jeg er av typen som går 100 % inn for en ting og er ikke redd for å si meningene mine.
Jeg har mange gode ider og tenker ofte nytt. Hvis jeg har bestemt meg for et mål, så
jobber jeg for å nå det. Jeg har erfaring fra styrearbeid i kretsen, liker å jobbe med andre
mennesker, og er veldig kontaktsøkende. Dette er ting som kommer godt med i et
eventuelt verv i landsstyret. Jeg har også fått en del ledererfaring fra utdannelsen min
som befal i forsvaret.

Stiller til valg som varamedlem:

KENNETH JONASSEN
Alder: 32 år.
Yrke: IT-Tekniker.
Gruppe og kretstilhørighet: Jeg er medlem av Rælingen i
Romerike krets, og har vært medlem siden en gang i
barneskolealder.
Speidererfaring: Som speider har jeg vært med på mange
gode leirer og turer, i voksen alder har jeg vært
troppsleder. I 2010 var jeg med i programstaben for
landsleiren, Grønn Action – Lista 2010.
Områder jeg mener vi bør få større fokus på er det mange
av, men to av de viktigste er disse:
1. a) Landsleiren er helt klart noe som med fordel kan bli en
enda viktigere del av forbundets arbeid.
1. b) Synligheten vår utad (eksempelvis medieomtale) er også noe jeg føler kan bedres.
Hvis vi er mer synlige vil det også være enklere for andre å se oss, og det tilbudet vi har.
2. Jeg stiller som kandidat fordi jeg har hatt utrolig mange gode opplevelser gjennom
min tid som medlem av forbundet, og nå som jeg har tid og energi vil jeg bidra til å gi
noe til de som er, og skal bli, speidere i årene som kommer.
3. Som styremedlem kan jeg gi av min arbeidskapasitet, bidra med min kunnskap, og
være en bidragsyter i arbeidet for å få forbundet enda mer inkluderende, fremtidsrettet
og nyskapende enn vi er i dag.
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Kandidater til Speidernes fellesorganisasjon (Spf)
Følgende spørsmål ble stilt kandidatene:
1. Hvordan kan du bidra til KFUK-KFUM-speidernes del av ansvaret for ledelsen av Spf?
2. Hva betyr Spf for Norges KFUK-KFUM-speidere?

TOR MARIUS DAHL
Alder: 57 år.
Yrke: Adm. dir i Toyota Material Handling Norway A/S.
Gruppe, krets: 1. Byåsen KFUK-KFUM, Trøndelag krets.
Nåværende speiderfunksjon: Leder i 1. Byåsen KFUKKFUM-speidere, medlem av forbundets valgkomite,
medlem av representantskapet i Spf.
1. Etter mange år sentralt i forbundet, og med 10 år som
landssjef, har jeg mye erfaring og kompetanse som er
nyttig for vårt forbunds delansvar for ledelsen av Spf.
2. Intensjonen med etableringen av Spf var at dette skulle
være vårt tilknytningspunkt mot verdens speiderbevegelse,
WAGGGS og WOSM, både på det nordiske, europeiske og
globale området. Spf er derfor særdeles viktig for den
internasjonale aktiviteten og dimensjon i gruppenes speiderarbeid. I tillegg skal Spf
være et organ for ønsket samarbeid mellom de to speiderforbundene i Norge.

MATHIAS O. NILSSEN
Alder: 19 år.
Yrke: Lærling som barne- og ungdomsarbeider.
Gruppe og kretstilhørighet: Aurskog gruppe og
Romerike krets.
Nåværende speiderfunksjon: Driver Aurskog gruppe og
sitter i kretsstyret til Romerike.
1. Jeg har klare mål om hva som kan gjøres og hva som bør
løftes fram få å få en bedre ledelse.
2. En del da Spf står for en del av de viktige arrangementene
som er i KFUK-KFUM-speiderne.

Presentasjon av innstilte kandidater: Gøril Huse,
Randi Korsgaard og Trygve Michaelsen ettersendes.
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