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Kjære landstingsdelegat 
Oslo, 22. februar 2013 

Velkommen til landsting! 

 
Landsting er KFUK-KFUM-speidernes øverste myndighet og derfor en svært viktig møteplass!  
De siste årene har vi arbeidet mye med strategiplanen Fremtiden, med tydelig fokus på 
målområdene: vekst, opplevelser, ledere og synlighet. Strategien er viktig for hele forbundets 
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.» 
  
Under påvirkningstorget lørdag skal strategien drøftes. Sammen med rådgivende avstemninger 
søndag, blir dette en viktig arena for å gi retning for organisasjonen de neste årene.   
 
På årets landsting vil det bli introdusert en ny måte å stemme på. Landsstyret foreslår å bruke et 
mentometersystem for å sikre resultat og bedre anonymitet, men også for å effektivisere. 
Systemet har blitt utprøvd på Roverkongress, NSF sitt Speiderting og på andre store samlinger 
med svært gode erfaringer. Landsstyret foreslår derfor en endring i organisasjons-
bestemmelsene som gjør det mulig å bruke mentometrene ved personvalg.  
 
Lokalkomité, landsstyre, dirigentskap og ansatte har lagt til rette for et godt landsting. 
Sakspapirene er godt forberedt og gir god og nødvendig bakgrunnsinformasjon. Landsstyret og 
valgkomité har gjort sine innstillinger. Vi ser frem til at du bidrar med konstruktive innspill, 
gode drøftinger og ser nye muligheter. Sammen skal vi gjøre vedtak som er til det beste for 
organisasjonen.  
  
Har du spørsmål knyttet til noen av sakene anbefaler vi at du sender en henvendelse til 
post@kmspeider på forhånd. Da kan saksbehandler forberede seg og gi et best mulig svar under 
saksbehandlingen på landsting. 
 
Velkommen til behandling av viktige saker, konstruktive drøftinger, aktiv deltakelse, 
inspirasjon og sosialt samvær. På landsting har du muligheten til å påvirke KFUK-KFUM-
speidernes fremtid. Bruk den muligheten!  
 
 
  
 
 
Atle Aas      Mats Billermark 
Landssjef     Generalsekretær 
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RAMMEPROGRAM 
 

 

Fredag 12. april: 
16:00-18:00  Registrering og innkvartering             
17:00-18:00 Orientering om Landsting for nye delegater 
17:00-18:00  Landsstyrets mottakelse for gjester 
18:00-18:45  Offisiell åpning av landstinget  
18:45-20:30  Middag 
20:30-21:30  Forhandlinger 
21:30-  Sosialt arrangement 
 
 

Lørdag 13. april: 
07:30-08:30  Frokost 
08:30-08:45 Dagens ord 
08:45-12:30 Strategiarbeid (påvirkningstorg) 
12:30-14:00 Lunsj og lufting 
14:00-17.00 Forhandlinger 
17:00-17:30 Fritid  
17:30-19:30 Middag 
20:00-21:00 Gudstjeneste   
21:30-  Sosialt arrangement  
 
 

Søndag 14. april: 
07:30-08:30 Frokost 
08:30-08:45  Dagens ord 
08:45-12:30  Forhandlinger  
12:30-14:00  Lunsj og lufting 
14:00-16:00  Forhandlinger og avslutning  
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LØRDAG

SØNDAG

PÅVIRKNINGSTORG SAKER TIL
FØRSTEGANGS- 

BEHANDLINGBORD 1: Drøfting av forslag 
til mål og ideer til tiltak

Presentasjon av saker til 
førstegangsbehandling: 

•	 Sak 13.1 Økumenikk

•	 Sak 13.2 Ledererklæringen

•	 Eventuelt andre saker

Landsstyret oppfordrer til at  
eventuelle nye forslag i disse 
sakene fremmes lørdag. 

BORD 2: Speiderledelse om 10 år

BORD 3: Ungt lederskap – hva betyr det?

BORD 1: Drøfting av forslag 
til mål og ideer til tiltak

Samordning og redaksjons- 
arbeid før rådgivende  
avstemning søndag

Samordning og redaksjons- 
arbeid før rådgivende  
avstemning søndag

BORD 1: Drøfting av forslag 
til mål og ideer til tiltak

BORD 2: Synlighet om 10 år

BORD 2: Speideropplevelser om 10 år

BORD 3: Speiding i en ny tid 
– tradisjoner og nytenkning

STRATEGI
Kort debatt
Rådgivende avstemning over 
forslag fra påvirkningstorget

SAKER TIL FØRSTEGANGS- 
BEHANDLING
Debatt
Vedtak

BORD 3: Hvordan er KM-speidere 
samfunnsengasjerte? 

TORG 1
LEDERE
SKAPER
VEKST

TORG 2
OPPLEVELSER

SKAPER
VEKST

TORG 3
SYNLIGHET

SKAPER
VEKST
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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. 15.11.11: 

 
Antall delegater er inkludert kretsleder. 
 

 

Krets Medl. Delegater  Krets Medl. Delegater 

Agder 453 3  Oslo 739 4 

Asker og Bærum 457 3  Rogaland 1979 7 
Bjørgvin 542 3  Romerike 256 2 
Buskerud 360 3  Sogn og Fjordane 397 3 

Finnmark 122 2  Sunnmøre 684 4 
Haugaland 1281 6  Telemark 53 2 
Hedmark og 
Oppland 

139 2  Troms 78 2 

Helgeland 297 2  Trøndelag 413 3 
N. Nordland 334 3  Vestfold 528 3 
Nordmøre og 
Romsdal 

123 2  Østfold 135 2 
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Forslag til forretningsorden 
 

1. Landsting velger: 

 To dirigenter. 

 Tre til å underskrive protokollen på vegne av møtets medlemmer. 

 Ett tellekorps/teknikkorps med seks medlemmer. 

 Fire 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 fremmes skriftlig til dirigentskapet. Forslag presenteres i innlegg når saken behandles. 
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. Trenger vedtak 2013/12.1 
Hvis ja: Valg gjøres med mentometer. Hensikten om hemmelige valg er ivaretatt. Ved votering teller 
blanke stemmer som avgitte stemmer. Kandidater som får over halvparten av de avgitte stemmer, anses 
valgt.  
Hvis nei: 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 2013 skal 
benkeforslag leveres valgkomiteen innen kl. 23 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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2013/1 

GENERELT 
Tittel 

Konstituering 
Vedtakskategori 

 Grunnregler første gang  Grunnregler andre gang  Organisasjonsbestemmelser   
 Valg    Annet 

Forslagsstiller/Saksbehandler Vedlegg, referanse 

Landsstyret       

 
OMRÅDE  
Tekst 

1. Opprop 
 
2. Godkjenning av innkalling 
 Innkalling ble sendt til landstingets delegater i Lederforum nr. 4/12 og per e-post 11. januar 2013.  
 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:  
 
 Stein Robert Osdal. Sogn & Fjordane 
 Synne Lien, Oslo  
 
5. Valg av tellekorps/teknikkorps 
 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.      

 

VEDTAK 
Landsstyrets innstilling Landstingets vedtak 

 Godtas   Avslås   Godtas   Avslås 
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             2013/2 

GENERELT 
Tittel 

Landsstyrets toårsmelding 2011-2012 
Vedtakskategori 

 Grunnregler første gang  Grunnregler andre gang  Organisasjonsbestemmelser   
 Valg    Annet 

Forslagsstiller/Saksbehandler Vedlegg, referanse 

Landsstyret KFUK-KFUM-speidernes toårsmelding 2011-2012 

 
OMRÅDE  
Tekst 

Toårsmelding 2011-2012 gir et godt innblikk i det som har skjedd i forbundet på nasjonalt plan i perioden. 
 
Særlig fokus er lagt på fremdrift og arbeid med strategiplanen Fremtiden og de fire satsningsområdene:  

 vekst 

 ledere 

 opplevelser 

 synlighet  
 
For hvert av satsningområdene beskrives mål, satsninger, aktiviteter, resultater og statistikk. 
 
Videre beskrives andre relevante områder relatert til driften av organisasjonen.  

 

 

VEDTAK 
Landsstyrets innstilling Landstingets vedtak 

 Godtas   Avslås   Godtas   Avslås 
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2013/3 

GENERELT 
Tittel 

Grunnfondet 
Vedtakskategori 

 Grunnregler første gang  Grunnregler andre gang  Organisasjonsbestemmelser   

 Valg    Annet 

Forslagsstiller/Saksbehandler Vedlegg, referanse 

Landsstyret Regnskap og årsberetning 2011/2012 

 
OMRÅDE  
Tekst 

Landsting er Grunnfondets generalforsamling. Generalforsamlingen behandler: 
 
Årsregnskap og årsberetning 2011 
Årsregnskap og årsberetning 2012 
Valg av revisor for 2013 og 2014 
 
For øvrig gjelder for generalforsamlingen bestemmelsene om forbundets landsting, så fremt ikke andre 
bestemmelser er fastsatt gjennom fondets statutter. Revisjonsberetningene for 2011/2012 er integrert i forbundets 
regnskap, sak 5.  
 
Forslag: 
Grunnfondets regnskap og årsberetning for 2011 godkjennes. 
Grunnfondets regnskap og årsberetning for 2012 godkjennes. 
Norges KFUK-KFUM-speideres revisor oppnevnes til revisor for Grunnfondet for regnskapsårene 2013 og 2014. 

 

VEDTAK 
Grunnfondstyrets innstilling Landstingets vedtak 

 Godtas   Avslås   Godtas   Avslås 
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2013/3 
 

VEDLEGG 1(4) 
Tekst 
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2013/3 
 

VEDLEGG 2(4) 
Tekst 
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2013/3 
 

VEDLEGG 3(4) 
Tekst 
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2013/3 
 

VEDLEGG 4(4) 
Tekst 
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2013/4 

GENERELT 
Tittel 

Inger Johanne Amelns Legat 
Vedtakskateg ori 

 Grunnregler første gang  Grunnregler andre gang  Organisasjonsbestemmelser   
 Valg    Annet 

Forslag sstiller/Saksbehandler Vedleg g , referanse 

Landsstyret Regnskap, års- og revisjonsberetning 2011/2012 

 
OMRÅDE  
Tekst 

Landsting er er Inger Johanne Amelns legats generalforsamling og behandler: 
 
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning 2011 
Årsregnskap og årsberetning 2012 (revisjonsberetning 2012 ettersendes) 
Valg av revisor for 2013 og 2014 
 
For øvrig gjelder for generalforsamlingen bestemmelsene om forbundets landsting, så fremt ikke andre 
bestemmelser er fastsatt gjennom fondets statutter. 
 
Forslag: 
Legatets regnskap og årsberetning for 2011 godkjennes. 
Legatets regnskap og årsberetning for 2012 godkjennes. 
Norges KFUK-KFUM-speideres revisor oppnevnes til revisor for legatet for regnskapsårene 2013 og 2014. 
 

 

 

VEDTAK 
Leg atstyrets innstilling  Landsting ets vedtak 

 Godtas   Avslås   Godtas   Avslås 
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2013/4 
VEDLEGG 
Tekst 
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2013/4 
VEDLEGG 
Tekst 
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2013/4 
VEDLEGG 
Tekst 
 

 

 

19



2013/4 
VEDLEGG 
Tekst 
 

  

20



2013/4 
VEDLEGG 
Tekst 
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2013/4 
VEDLEGG 
Tekst 
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2013/4 
VEDLEGG 
Tekst 
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2013/4 
VEDLEGG 
Tekst 
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             2013/5-6, 8-9 

GENERELT 
Tittel 

Regnskap, Budsjett, Langtidsbudsjett, Kontrollkomiteen 
Vedtakskategori 

 Grunnregler første gang  Grunnregler andre gang  Organisasjonsbestemmelser   
 Valg    Annet 

Forslagsstiller/Saksbehandler Vedlegg, referanse 

Landsstyret/kontrollkomiteen         

 
OMRÅDE  
Tekst 

Følgende sakspapir med tilhørende vedlegg ettersendes: 
 
Sak 5 Regnskap 2011/2012 
Sak 6 Kontrollkomiteens beretning 2011/2012  
Sak 8 Budsjett 2014 og 2015  
Sak 9 Langtidsbudsjett 2016-2019 

 

VEDTAK 
Legatstyrets innstilling Landstingets vedtak 

 Godtas   Avslås   Godtas   Avslås 
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2013/7 

GENERELT 
Tittel 

Strategiplanen Fremtiden 2009-2019  
Vedtakskateg ori 

 Grunnregler første gang  Grunnregler andre gang  Organisasjonsbestemmelser   
 Valg    Annet 

Forslagsstiller/Saksbehandler Vedleg g , referanse 

Landsstyret   

 
DRØFTING  
Tekst 

 
Forbundets langtidsstrategi vedtas av Landsstyret og behandles av Landsting.  
 
Landsstyret er opptatt av å få en mest mulig relevant behandling av strategiplanen på Landsting 2013. En relevant 
behandling sikrer demokratisk innflytelse, et bredt eierskap til strategien i hele organisasjonen og at resultatene 
av landstingsbehandlingen er nyttige for det nye Landsstyret.  
 
Landsstyret har derfor lagt opp til en todelt saksbehandling. Lørdag vil vi arrangere et påvirkningstorg hvor 
sentrale problemstillinger kan drøftes i dybden, ideer kan utveksles og delegatene kan fremme forslag til 
målsetninger, satsninger eller aktiviteter. En redaksjonskomite vil bearbeide disse forslagene til presentasjon i 
plenum for en rådgivende avstemming i plenum på søndagen. Avstemmingen er rådgivende for Landsstyrets 
videre arbeid med strategien, og har til formål å hjelpe styret med å gjøre riktige prioriteringer i neste 
styreperiode.  
 
Påvirkningstorget vil være delt i tre, og delegatene roterer fra torg til torg etter en viss tid. På hvert torg finnes tre 
bord, hvert med en problemstilling og en moderator. Delegatene drøfter problemstillingene, og skriver ned sine 
kommentarer og forslag underveis. Moderatoren har ansvar for å hjelpe diskusjonen til å komme videre, og for å 
hjelpe delegatene med å skrive ned konkrete forslag slik at disse kommer med videre. 
 
Torg 1: Ledere skaper vekst 
Bord 1 – Drøfting av forslag til mål og ideer til tiltak  
Bord 2 – Speiderledelse om 10 år  
Bord 3 – Ungt lederskap – hva betyr det?  
 
Torg 2: Opplevelser skaper vekst 
Bord 1 – Drøfting av mål og ideer til tiltak 
Bord 2 – Speideropplevelser om 10 år 
Bord 3 – Hvordan er KM-speidere samfunnsengasjerte? 
 
Torg 3: Synlighet skaper vekst 
Bord 1 – Drøfting av til mål og ideer til tiltak  
Bord 2 – Synlighet om 10 år 
Bord 3 – Speiding i en ny tid – tradisjoner og nytenking? 

 

 

VEDTAK 
Landsstyrets innstilling  Landsting ets vedtak 

 Godtas   Avslås   Godtas   Avslås 
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2013/7 
 

BAKGRUNN 1(3) 
Tekst 
I 2019 er vi en organisasjon kjennetegnet av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive  
 KFUK-KFUM-speidere.  
 
Forbundets felles visjon peker ut retningen for det strategiske arbeidet. Siden visjonen ble vedtatt i 2009 har vi 
jobbet med å konkretisere den i mål for konkrete satsningsområder. Strategiplanen Fremtiden ble presentert i 
2010, og vi er nå i gang med arbeidet for å nå målene vi har satt oss. Men viktige veivalg ligger stadig foran oss, og 
vi ser at det stadig er behov for å tilpasse planen ettersom landskapet endrer seg og nye behov og muligheter 
kommer til syne.  
 
Landsstyret behandlet sist strategiplanen på sitt møte 8.-9. februar 2013. På dette møtet ble noen mål justert  
(1.3: fra antall til andel ungdomsskolealder; 3.2: fra internasjonale arrangement til reiser utenlands; 3.4 fra miljø 
til samfunnsengasjement), og langsiktige satsninger ble drøftet. Noen mål er oppnådd med gode resultater, noen 
satsninger er vedtatt i budsjett for 2013, noen kommer inn fra 2014, og andre ikke er ferdigtenkte.  
 
Til behandlingen av langtidsstrategien, ønsker landsstyret å trekke frem noen sider ved vår nåværende situasjon, 
og å peke på noen mulige retninger for veien videre. Dette vil, sammen med toårsmeldingen, være nyttig 
bakgrunnsinformasjon for diskusjonene lørdag formiddag.  
 
 
Vekst 
Toårsmeldingen viser at KFUK-KFUM-speiderne fortsatt har et synkende medlemstall.  Vi har prøvd ulike tiltak 
for å snu denne trenden, men ser at vi ikke er i mål. Vi starter for få nye speidergrupper, og selv om vi ser en 
positiv utvikling med tanke på gjennomsnittlig medlemstid og andel medlemmer i  ungdomsskolealder, har vi få 
vandrere (29 % av medlemsmassen, fordelt på fem årskull) i forhold til oppdagere og stifinnere (41 % av 
medlemsmassen, fordelt på fire årskull). Vi ser også en forskyvning i forholdet mellom gutte - og 
jentemedlemmer, hvor andelen gutter øker.  
 
Landsstyret vurderer at organisasjonen har behov for mer kunnskap om ulike faktorer som spiller inn på 
medlemsutviklingen, og foreslår å gjøre en stor undersøkelse ved hjelp av eksterne aktører i 2014. Basert på 
kunnskap fra en slik undersøkelse, kan riktige beslutninger treffes, både med tanke på program, ledertrening, 
nystart og organisasjonsutvikling.  
 
Noen viktige spørsmål er:  

 Hvor mange skal vi være? 
 Hvordan identifisere lokalmiljøer med mulighet for nystart? 

 Hvordan lykkes i de store byene? 
 Hvordan kan vi gjøre KM-speiding mer relevant for 13-19-åringer? 

 
Ledere 
Toårsmeldingen viser stor oppslutning om tiltak for ledere, slik som Gruppelederkonferansen, Eventyr utland 
for ledere og lederkurs. Dette reflekterer et behov for et fortsatt fokus på forbundets viktigste ressurs og 
premissleverandør, både når det gjelder omsorg, fellesskap og inspirasjon, og når det gjelder faglig utvikling og 
ny læring. Landsstyret har vedtatt å gjøre Gruppelederkonferansen til et fast arrangement so m erstatter 
Kretsforum i oddetallsår. 
 
Kjerneverdien «personlig utvikling» minner oss om at ledertrening er en bærebjelke i alt arbeidet vi driver, fra 
familiespeidere til voksne ledere. Et ungt, engasjert og inkluderende lederskap skal bli en særlig styrk e for KFUK-
KFUM-speiderne, men her er vi ikke i mål. Vi er ikke i mål med tenkningen omkring våre lederidealer, letingen 
etter mer fleksible måter å være leder på, og jakten etter nye ledere.  
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BAKGRUNN 2(3) 
Tekst 
Det er også behov for en enda mer helhetlig tankegang om ledertreningen, med større fokus på ledelsesfaglig 
utvikling, trenernettverket, toppledertreningen og forbundets samlede kurstilbud. Landsstyret har vedtatt en 
større satsning på ledertrening gjennom oppbygningen av «Speiderakademiet» som får ansvar for å jobbe med 
disse spørsmålene.  
 
Noen viktige spørsmål er:  

 Hvem har lyst til å bli leder hos oss?  
 Hvordan forstår vi målsetningen om ungt lederskap? 
 Hvordan sikre høy kvalitet i speiderarbeidet? 

 Hva gjør speiding til ledertrening? 
 Hvordan sikre både fornyelse og kontinuitet i gruppe- og kretsledelse? 
 Hvordan gjør vi det mer fleksibelt å være leder i KFUK-KFUM-speiderne? 

 Hvordan ivaretar vi ledere som er kort tid i organisasjonen? 
 Hvordan sikre at speiderne selv bestemmer over sin ukentlige aktivitet? 

 
 
Opplevelser 
Mye har lykkes i satsningen på opplevelser. Toårsmeldingen viser at særlig Norsk Roland, etableringen av 
Haikeligaen og fokuset på internasjonale muligheter har lykkes godt. Dette må det bygges videre på.  
 
Landsstyret har justert mål 3.4 slik at det nå fokuserer på samfunnsengasjement. Dette er en av våre kjerneverdier 
og tema for Landsleir 2014 skal handle om samfunnsengasjement. Mange opplever dette som et vanskelig tema å 
jobbe med, og organisasjonen har behov for å definere og aktualisere innholdet i sitt samfunnsengasjement.  
 
Satsningen på internasjonale opplevelser har stått sentralt for å oppnå vekst blant ungdomsskoleelever og rovere. 
I etterkant av en landsleir vil dette være særlig viktig, da vi vet at mange slutter etter landsleir. Landsstyret m ener 
man bør søke stor internasjonal deltakelse på landsleiren, og hjelpe grupper med å planlegge besøk til nye 
vennskapsgrupper i etterkant av leiren. Spf har vedtatt å søke om å arrangere Europakonferanse for WAGGGS og 
WOSM i 2016. Et slikt stort arrangement må involvere mange norske speidere, og bør inngå i en langsiktig 
strategi om å hjelpe speidergrupper til i større grad å reise til utlandet med unge speidere.  
 
En hyppig tilbakemelding i møte med ledere er at speiderprogrammet ikke er godt nok. Det pågår et kontinuerlig 
arbeid med å sikre dette, men Landsstyret har også bedt om at man i 2013 og 2014 evaluerer programmet med 
tanke på å gjøre nødvendige forbedringer. 
 
Noen viktige spørsmål er:  

 Hvordan sikre at vi fortsetter den positive utviklingen med hensyn til Norsk Roland og Haikeligaen? 
 Hvordan kan vi hjelpe flere speidergrupper med å reise til utlandet?  

 Hvordan videreutvikler vi speiderprogrammet? 
 Hva bør KFUK-KFUM-speidernes samfunnsengasjement bestå i?  
 Hvilke opplevelser  og ferdigheter er viktige for morgendagens speidere?  

 
 
Synlighet 
Også synlighet er et område som har lyktes godt. Toårsmeldingen viser gode relasjoner til Den norske kirke, og 
godt nedslag i media. Økt bruk av sosiale medier gjør det lettere å komme raskt ut med tips og nyheter , og er et 
viktig element for å styrke medlemmers identitet og tilhørighet til organisasjonen.  
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BAKGRUNN 3(3) 
Tekst 
Etableringen av Unge talspersoner har skapt en ny ressurs i organisasjonen, som kan benyttes enda bedre. Det 
kan være ved at kretser og grupper bruker lokale ressurser, eller ved større målrettede framstøt på enkeltsaker. I 
medie- og pressestrategien nevnes det en rekke områder KFUK-KFUM-speiderne kan profilere seg på: 
Miljøengasjement, friluftsliv, ungt lederskap og samfunnsengasjement. Dette må jobbes videre med lokalt og 
nasjonalt.   
 
I tråd med strategiens mål om å være en inkluderende organisasjon, ser Landsstyret behov for å jobbe mer med 
hvordan vi kan være åpne for nye medlemmer og ledere, og i møtet med samarbeidspartnere. Organisasjonen må 
våge endring for å være aktuell i en ny tid, og det er behov for å drøfte balansen mellom tradisjoner og 
nytenkning.  
 
Viktige spørsmål er:  

 Hvem er viktige samarbeidspartnere for KFUK-KFUM-speiderne? 
 Hvilke saker bør vi være kjent for?  
 (Og hvordan sikrer vi at vi er gode nok på dem selv?)  

 Hvordan bør relasjonen til KM-Global være? 
 Hvordan bør fremtidens Globalaksjon se ut? 
 Hvor skal speiderskjorten være om ti år?  
 Hva kjennetegner moderne speiding i Norge? 

 Hva med KFUK-KFUM-speiderne er du stolt av?     
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SAK 2013/10.1 

GENERELT 
Tittel 

§8.1 Demokratisk struktur - Ung innflytelse   
Vedtakskategori 

 Grunnregler første gang  Grunnregler andre gang  Organisasjonsbestemmelser   

 Valg    Annet 
Forslagsstiller/Saksbehandler Vedlegg, referanse 

Landsstyret       

 
FORSLAG  
Tekst 

Forslag til ny tekst, førstegangsvedtatt i 2011 
 
§ 8.1 DEMOKRATISK STRUKTUR 
Norges KFUK-KFUM-speidere består av grupper lokalt 
og kretser regionalt. Gruppeting, kretsting og 
landsting er øverste besluttende organ for henholdsvis 
gruppe, krets og forbund. 
 
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.  
 
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. 
 
Gruppetinget velger gruppestyret og gruppens 
representanter til kretstinget. Kretstinget velger 
kretsstyret og kretsens representanter til landstinget. 
Landstinget velger landsstyret. Kretsstyrer og 
landsstyret leder arbeidet på krets- og forbundsplan 
mellom kretsting og landsting. Kretsstyrer og 
landsstyret skal ha minst to møter pr år. 
 
Valgperioden til alle verv på krets- og forbundsplan, 
hvor annet ikke er nevnt særskilt, er to år. Maksimal 
sammenhengende funksjonstid er tre perioder (seks år) 
i samme valgte verv på krets og forbundsplan. 
 
Hvor spesielle grunner tilsier det, kan landsstyret for 
en valgperiode om gangen dispensere fra 
bestemmelsen om sammenhengende funksjonstid på 
kretsplan. 

Nåværende tekst 
 
§ 8.1 DEMOKRATISK STRUKTUR 
Norges KFUK-KFUM-speidere består av grupper lokalt 
og kretser regionalt. Gruppeting, kretsting og 
landsting er øverste besluttende organ for henholdsvis 
gruppe, krets og forbund. 
 
Alle medlemmer som er fylt 15 år 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.         
 
 
 
 
 
 
Gruppetinget velger gruppestyret og gruppens 
representanter til kretstinget. Kretstinget velger 
kretsstyret og kretsens representanter til landstinget. 
Landstinget velger landsstyret. Kretsstyrer og 
landsstyret leder arbeidet på krets- og forbundsplan 
mellom kretsting og landsting. Kretsstyrer og 
landsstyret skal ha minst to møter pr år. 
 
Valgperioden til alle verv på krets- og forbundsplan, 
hvor annet ikke er nevnt særskilt, er to år. Maksimal 
sammenhengende funksjonstid er tre perioder (seks år) 
i samme valgte verv på krets og forbundsplan. 
 
Hvor spesielle grunner tilsier det, kan landsstyret for 
en valgperiode om gangen dispensere fra 
bestemmelsen om sammenhengende funksjonstid på 
kretsplan. 

 
VEDTAK 
Landsstyrets innstilling Landstingets vedtak 

 Godtas   Avslås   Godtas   Avslås 
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SAK 2013/10.1 

 

BEGRUNNELSE 
Tekst 
Votering på Landsting 2011: 
 
75 stemte for, 1 avholden. Forslaget ble vedtatt.  
 
Bakgrunn 
KFUK-KFUM-speiderne mottok i 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”. 
 
Vurdering 
Landsting 2011 vedtok å gjøre endringer i grunnreglene for at organisasjonen fortsatt skulle kunne motta støtte 
fra BLD gjennom Fordelingsutvalget. Landstinget vedtok samtidig å ta bort den nedre aldersgrensen på 15 år for å 
kunne delta på tingene og velges til tillitsverv. Dette innebærer at alle medlemmer kan møte på gruppeting, og at 
alder ikke skal kunne forhindre et medlem i å kunne velges til kretsting, og eventuelt videre som 
landstingsdelegat. Alle medlemmer vil med dette også være valgbare til alle verv. 
 
Landsstyret mener at dette var en klok avgjørelse, og innstiller på at Landsting 2013 2. gangsvedtar den samme 
ordlyden. Selv om dette i teorien åpner for at vi kan få en 13-årig kretsleder, eller et landsstyre bestående av 7-
åringer, så anses ikke dette som en reell problemstilling. De to yngste gruppelederne vi har i dag, er 18 og 21 år 
gamle, og våre to yngste kretsledere er 24 år. 
 
Vi har tillitt til at alle organisasjonsledd alltid vil velge godt egnede ledere. 
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SAK 2013/10.2 

GENERELT 
Tittel 

§8.2 Landsting - Unge tilleggsrepresentanter   
Vedtakskategori 

 Grunnregler første gang  Grunnregler andre gang  Organisasjonsbestemmelser   

 Valg    Annet 

Forslagsstiller/Saksbehandler Vedlegg, referanse 

Rovertinget       

 
FORSLAG  
Tekst 

Vedtatt av Landsting 2011 
 
§ 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. 
 
Kretstingene velger kretsenes representanter, i tillegg til 
kretsleder, etter følgende regler: 

 kretser med inntil 300 medlemmer, 1 valgt representant 

 kretser med inntil 600 medlemmer, 2 valgte 
representanter 

 kretser med inntil 900 medlemmer, 3 valgte 
representanter 

 kretser med inntil 1200 medlemmer, 4 valgte 
representanter 

 kretser med inntil 1500 medlemmer, 5 valgte 
representanter 

 
Kretser med mer enn 1500 medlemmer velger ytterligere en 
representant for hver påbegynte 500 medlemmer. 
 
For kretser som kan velge to eller flere 
tilleggsrepresentanter, skal minst 1/3 av 
tilleggsrepresentantene være 26 år eller yngre ved 
utgangen av det kalenderåret landstinget møtes. 
Dersom kretsen ikke har slik(e) representant(er) mister 
kretsen denne /disse stemmen(e). 
 
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.  

Nåværende tekst 
 
§ 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. 
 
Kretstingene velger kretsenes representanter, i tillegg til 
kretsleder, etter følgende regler: 

 kretser med inntil 300 medlemmer, 1 valgt representant 

 kretser med inntil 600 medlemmer, 2 valgte 
representanter 

 kretser med inntil 900 medlemmer, 3 valgte 
representanter 

 kretser med inntil 1200 medlemmer, 4 valgte 
representanter 

 kretser med inntil 1500 medlemmer, 5 valgte 
representanter 

 
Kretser med mer enn 1500 medlemmer velger ytterligere en 
representant for hver påbegynte 500 medlemmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landstinget er vedtaksdyktig når mer enn 50 % av mulige 
representanter og minst 2/3 av kretsene er tilstede. 
 
Nærmere bestemmelser om landstinget fastsettes i 
organisasjonsbestemmelsene. 

 
VEDTAK 
Landsstyrets innstilling Landstingets vedtak 

 Godtas   Avslås   Godtas   Avslås 
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BEGRUNNELSE 
Tekst 
Votering på Landsting i 2011: 
 
72 stemte for, 1 avholden. Forslaget ble vedtatt.  
 
Bakgrunn 
Denne saken kom til Landsting 2011 fra Rovertinget. Forslaget var at hver krets skulle kunne velge å sende en 
tilleggsrepresentant under 26 år. Dette kunne medført en utvidelse av landstinget opp til 20 representanter. 
 
Landsting 2011 ønsket ikke slik utvidelse, men støttet intensjonen om at flere av tingets medlemmer burde være 
under 26 år. Dette ble løst ved å stille krav om at en viss andel av kretsenes representanter skal være under 26 år.  
 
Dette vil i praksis innebære kretsene kan sende mandater etter følgende nøkkel: 
 

Størrelse Kretsleder Valgfri alder Under 26 Totalt 

0 - 299 1 1  2 

300 – 599 1 1 1 3 

600 – 899 1 2 1 4 

900 – 1199 1 2 2 5 
1200 – 1500 1 3 2 6 

1501 – 2000 1 4 2 7 

2001 – 2500 1 4 3 8 

 
Det totale antallet delegater en krets kan sende, forblir uendret. Dersom kretsleder er under 26 år, kan denne ikke 
telles med i "ungdomskvoten". Det gis ikke dispensasjoner fra alderskravet, noe som innebærer at en krets som 
ikke fyller kravet om ung representasjon, kan miste disse stemmene. 
 
Vurdering: 
Landsstyret anbefaler Landsting 2013 å gjøre et andregangsvedtak i denne saken. 
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SAK 2013/10.3 

GENERELT 
Tittel 

§9 Likestilling 
Vedtakskategori 

 Grunnregler første gang  Grunnregler andre gang  Organisasjonsbestemmelser   

 Valg    Annet 

Forslagsstiller/Saksbehandler Vedlegg, referanse 

Rovertinget       

 
FORSLAG  
Tekst 

Vedtak fra Landsting 2011 
 
§ 9 LIKESTILLING 
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, oppnevninger 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, 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.   

Nåværende tekst 
 
§ 9 LIKESTILLING 
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, oppnevninger 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, valgkomité, kontrollkomité og 
kretsstyrer 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
VEDTAK 
Landsstyrets innstilling Landstingets vedtak 

 Godtas   Avslås   Godtas   Avslås 
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BEGRUNNELSE 
Tekst 
Votering på Landsting i 2011: 
 
Enstemmig. Forslaget ble vedtatt.  
 
Bakgrunn 
Oslo krets fremmet et forslag for Landsting 2011 om å myke opp det absolutte kravet til at et kretsstyre skal ha lik 
representasjon av begge kjønn. Forslaget kommer av en opplevd virkelighet der det kan være vanskelig å finne 
godt egnede og villige kandidater til et kretsstyre. Krav til riktig kjønn kan gjøre det krevende å finne kandidater, 
og i verste fall medføre vakante kretsstyreposter eller at ikke de sterkeste kandidatene blir valgt inn. Kretsen 
mener at speidingen vil være bedre tjent med en oppmykning. 
 
Landsstyrets framlegg til Landsting 2011 
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 til kretsleddet.  
 
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. 
 
Vurdering 
Landsstyret anbefaler Landsting 2013 å gjøre et andregangsvedtak i denne saken. 
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SAK 2013/10.4 

GENERELT 
Tittel 

§6.2 Speiderløfte 
Vedtakskategori 

 Grunnregler første gang  Grunnregler andre gang  Organisasjonsbestemmelser   

 Valg    Annet 

Forslagsstiller/Saksbehandler Vedlegg, referanse 

Torunn Nesse, Trøndelag 

Mona S. Årdalsbakke, Sogn og Fjordane 

Astrid L. Johansen, Nordre Nordland 

Inger Skjold Bratli, Asker og Bærum 

Hanne F. Weider og Ingeborg K. Hessevik, ansattrep. 

      

 
FORSLAG  
Tekst 

Vedtatt av Landsting 2011 
 
§6.2 SPEIDERLØFTE 
 
Bokmål: 
 
 
 
 
 
I tro på Guds hjelp lover jeg: 
å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven. 
 
Nynorsk: 
 
 
 
 
 
 
I tru på Guds hjelp lovar eg: 
å tene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderlova. 
 
Ved opptakelse i ny arbeidsgren fornyes speiderløftet. 
 

Nåværende tekst 
 
§6.2 SPEIDERLØFTE 
 
Bokmål:  
Speiderløftet for oppdagere: 
I tro på Guds hjelp lover jeg:      
å hjelpe andre og alltid gjøre mitt beste. 
 
Speiderløftet for stifinnere, vandrere, rovere og ledere:    
I tro på Guds hjelp lover jeg: 
å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven.       
 
Nynorsk:  
Speidarlovnaden for oppdagarar: 
I tru på Guds hjelp lovar eg: 
å hjelpe andre og alltid gjere mitt beste. 
 
Speidarlovnaden for stifinnarar, vandrarar, roverar og 
leiarar: 
I tru på Guds hjelp lovar eg: 
å tene Gud, hjelpe andre og leve etter speidarlova. 
 
Ved opptakelse i ny arbeidsgren fornyes speiderløftet  

 
VEDTAK 
Landsstyrets innstilling Landstingets vedtak 

 Godtas   Avslås   Godtas   Avslås 
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BEGRUNNELSE 
Tekst 
Votering på Landsting i 2011: 
 
Forslag:74 stemte for, 2 avholdne, ingen imot. Forslaget ble vedtatt  
 
Bakgrunn: 
Landsstyret innstilte overfor Landsting 2007 at alle medlemmer skulle ha det samme speiderløftet. Tinget ønsket 
imidlertid et eget, todelt løfte for de yngste, og debatterte om dette skulle gjelde bare oppdagere, eller om det 
også skulle gjelde stifinnere. Det ble vedtatt at dette bare skulle gjelde for oppdagere. 
 
Landsstyret innstilte overfor Landsting 2009 en endring av ordlyden i speiderløftet. Dette ble vedtatt, men 
forkastet av Landsting 2011 under andregangsbehandlingen. 
 
Til Landsting 2011 forelå også et innsendt forslag til endring av speiderløftet. Heller ikke dette ble vedtatt. 
 
I diskusjonen ble det imidlertid fremmet forslag om å ta bort det todelte løftet for oppdagere, slik at alle 
medlemmer avlegger det samme tredelte speiderløftet. Dette ble vedtatt, og skal andregangsbehandles av 
Landsting 2013. 
 
Vurdering:  
Debatten omkring speiderløftet har dreid seg om flere problemstillinger. Er det riktig å avkreve en 
trosbekjennelse fra alle speidere når vi samtidig har et åpent medlemskap? Innebærer formuleringen "I tro på 
Guds hjelp" en bekjennelse av tro? Er medlemmer under ni år (oppdagere) i stand til å skjønne innholdet i og 
rekkevidden av det løftet de avgir? Er ordlyden god, klar og i takt med tiden? I debatten er det også stilt spørsmål 
om hvorvidt dette oppleves som en viktig problemstilling hos barna, eller om det er et "voksenkonstruert" 
problem. 
 
Debattene vitner om en organisasjon med høy grad av bevissthet og et levende engasjement. 
 
I løpet av perioden som er gått siden forrige landsting, er det utviklet et veiledningshefte og et programhefte om 
speiderløftet. Heftet gir nyttig bakgrunnsinformasjon og konkrete tips til hvordan slike problemstillinger og 
spørsmål kan tas på alvor og håndteres på en god måte. 
 
Vurdering 
Landsstyret støtter forslaget og anbefaler Landsting 2013 å gjøre et andregangsvedtak i denne saken. 
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GENERELT 
Tittel 

§3.1.2 Landsting behandler - Hemmelige valg 
Vedtakskategori 

 Grunnregler første gang  Grunnregler andre gang  Organisasjonsbestemmelser   

 Valg    Annet 

Forslagsstiller/Saksbehandler Vedlegg, referanse 

Landsstyret       

 
FORSLAG  
Tekst 

Forslag til ny tekst 
 
§3.1.2 LANDSTING BEHANDLER 
 
Etter innstilling fra valgkomiteen ved hemmelige valg 
velge: 

 Landssjef. 

 Viselandssjef. 

 Seks styremedlemmer. 

 To varamedlemmer. 

 Leder og tre medlemmer til kontrollkomité. 

 Forbundets representanter til 
representantskapet i Speidernes 
fellesorganisasjon. 

 Revisor. 
 
Etter innstilling fra landsstyret, ved anonymt valg, 
velge leder og tre medlemmer av valgkomiteen. 

Nåværende tekst 
 
§3.1.2 LANDSTING BEHANDLER 
 
Etter innstilling fra valgkomiteen ved skriftlig valg 
velge: 

 Landssjef. 

 Viselandssjef. 

 Seks styremedlemmer. 

 To varamedlemmer. 

 Leder og tre medlemmer til kontrollkomité. 

 Forbundets representanter til 
representantskapet i Speidernes 
fellesorganisasjon. 

 Revisor. 
 
Etter innstilling fra landsstyret, ved skriftlig valg, velge 
leder og tre medlemmer av valgkomiteen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VEDTAK 
Landsstyrets innstilling Landstingets vedtak 

 Godtas   Avslås   Godtas   Avslås 
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BEGRUNNELSE 
Tekst 
Bakgrunn 
 
Hensikten med skriftlige valg har vært å sikre anonymitet slik at delegatene kan gjøre de personvalg de ønsker 
uten å risikere å føle seg presset eller oppleve ubehagelige etterspill. 
 
I dag kan anonymitet sikres på flere måter enn ved skriftlige valg.  
 
Landsstyret ønsker å kunne bruke elektroniske løsninger ved avstemninger. Dette kan gi tydeligere og mer 
effektive valg. 
 
Vurdering: 
Ved dette landsting brukes et mentometersystem for avstemninger der vi tidligere har praktisert 
håndsopprekning. Det samme systemet kan brukes til personvalg, og anonymitet kan sikres.  
 
Systemet ble prøvd med godt resultat ved Rovertinget i februar, og brukes også av andre organisasjoner. Også 
ved kommunevalget i 2011 ble det gjort forsøk med elektronisk stemmegivning, da over internett. Regjeringen 
ønsker å inkludere enda flere kommuner i "e-valgforsøket" til høstens Stortingsvalg. 
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GENERELT 
Tittel 

§15 Hederstegn 
Vedtakskateg ori 

 Grunnregler første gang  Grunnregler andre gang  Organisasjonsbestemmelser   

 Valg    Annet 

Forslag sstiller/Saksbehandler Vedleg g , referense 

Landsstyret       

 
FORSLAG  
Forslag til ny tekst 
 

§ 15 HEDERSTEGN 

 
 

§ 15.1 10 ÅR SOM LEDERE 

Kretsstyret kan dele ut hederstegn til medlemmer som 

gjennom 10 år har gjort en aktiv tjeneste som ledere, tillits-

valgte eller assistenter i gruppe, krets eller på forbundsplan 
 

§ 15.2 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. 

 

§ 15.3 SØLVKNOPEN 

Landsstyret kan dele ut Sølvknopen for fortjenestefull 

innsats for KFUK-KFUM-speiderne.  
 

§ 15.4 GULLKNOPEN 

Landsstyret kan dele ut Gullknopen for særlig 

fortjenestefull innsats for KFUK-KFUM-speiderne. 

 

§ 15.5 NÆRMERE RETNINGSLINJER 
Landsstyret fastsetter nærmere retningslinjer om merke og 

utdelingsprosedyrer. 

 
 

Nåværende tekst 
 

§ 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, tillits-

valgte 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 FORTJENESTEFULLT ARBEID FOR 

FORBUNDET 
Landsstyret kan hvert år dele ut hederstegn til medlemmer 

som 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. 
 

§ 15.1.4 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 KFUK-KFUM-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 hedersteg n til personer som ikke er 

medlemmer av forbundet, men som har gjort en betydelig 

innsats for speidersaken. Grupper og kretser kan foreslå 

kandidater. 
 

VEDTAK 
Landsstyrets innstilling  Landsting ets vedtak 

 Godtas   Avslås   Godtas   Avslås 
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BEGRUNNELSE 
Tekst 
Bakgrunn 
Forbundets organisasjonsbestemmelser omtaler fem hederstegn. Den eksiterende modellen for hederstegn er 
ikke helt hensiktsmessig. To av modellene brukes ikke og den høyeste blir utdelt veldig sent i livet.   
 
Hederstegnene for 10 og 25 år som leder, ble av Landsting 2009 utvidet fra å være et hederstegn forbeholdt 
godkjente ledere, til å være et hederstegn for alle medlemmer som har gjort en ledergjerning gjennom 10 og 25 år. 
 
Vurdering 
Hederstegnene for 10 og 25 års ledergjerning foreslås videreført som beskrevet i dagens organisasjons-
bestemmelser. De øvrige hederstegnene foreslås endret. Målet er at det skal deles ut flere hederstegn. 
 
Vi ønsker å etablere en forenklet modell der hensikten primært er å vise at vi setter pris på våre medlemmer slik 
at de får motivasjon og inspirasjon til å fortsette å gjøre fantastiske ting i forbundet vårt. Viktige ord som ligger 
til grunn for våre hederstegn skal være: 
 
Inspirasjon - Fleksibel vurdering - Tidlig - Identitet 
  
Inspirasjon 
Hele begrunnelsen for endringsforslaget er basert på hvorfor vi har hederstegn. Vi ønsker selvfølgelig å gi en takk 
og sende et svært sterkt signal: Vi setter pris på det du gjør og den du er, og ønsker at du fortsetter å gjøre 
fantastiske ting for barn og unge i organisasjonen vår. 
 
Fleksibel vurdering 
Hvis vi er positivt sikre --> Gi hederstegn 
Hvis vi er usikre --> Gi hederstegn (denne holdningen mener vi er i speiderånd) 
Hvis vi er negativt sikre --> Gi ikke hederstegn 
 
Generøsitet 
Forbundet skal ha en generøs holdning når det kommer til hederstegn. Kan vi komme til å dele ut for mange? Vil 
det redusere motivasjon og engasjement? Er det en risiko at det går inflasjon i dette slik at folk som ikke har gjort 
seg fortjent til hederstegn, likevel får?  – Nei, det er minimal risiko forbundet med å si takk for ofte. Kan noen bli 
skuffet fordi de ikke har fått hederstegn til tross for en flott innsats over lang tid? – Ja, det er fullt mulig!  
 
Tidlig 
Når hensikten med hederstegn er å gi inspirasjon til å fortsette å gjøre flotte ting i forbundet, så skal den gis så 
tidlig som mulig. I dag har det vært praktisert at hederstegn for særlig fortjenestefullt arbeid har forutsatt minst 
35 års virke som leder. Denne tiden ønsker vi å redusere. 
 
Identitet 
Det finnes mange organisasjoner som har hederstegn. I flere organisasjoner mangler dette tegnet en tydelig 
identitet. Vi ønsker å markere en tydelig speideridentitet i våre to hederstegn for fortjenestefull innsats. Ved å 
bruke en knop som symbol og i navn, viser vi en tydelig kobling til speiding, fellesskap, styrke, samhold med 
mere. 
 
Konklusjon  
Vi mener at hederstegn bidrar til å gi motivasjon og engasjement for videre arbeid med barn og unge i 
organisasjonen vår!  
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GENERELT 
Tittel 

§11 Speiderdrakt og banner  
Vedtakskategori 

 Grunnregler første gang  Grunnregler andre gang  Organisasjonsbestemmelser   

 Valg    Annet 

Forslagsstiller/Saksbehandler Vedlegg, referense 

Landsstyret       

 
FORSLAG  
Tekst 

Forslag til ny tekst 
 
§ 11 SPEIDERDRAKT OG BANNER 
Speiderdrakten består av skjorte og skjerf. Landsstyret 
vedtar draktreglement med bestemmelser om 
utforming, tilleggsutstyr og distinksjoner.    
         
Medlemmer i speiderdrakt kan delta i markeringer og 
lovlige demonstrasjoner etter beslutning i gruppe, 
krets eller nasjonalt utvalg/ting. Deltakelse skal 
skje i tråd med forbundets bestemmelser for 
uttalelser. 
 
Gruppe, krets eller nasjonalt utvalg/ting kan vedta 
bestemmelser om banner og annen symbolbruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nåværende tekst 
 
§ 11 SPEIDERDRAKT OG BANNER 
Speiderdrakten består av skjorte og skjerf. Landsstyret 
vedtar draktreglement med bestemmelser om 
utforming, tilleggsutstyr og distinksjoner.    
         
Medlemmer i speiderdrakt kan ikke delta i politiske 
møter eller demonstrasjoner uten tillatelse fra 
landsstyret.         
         
 
 
Landsstyret kan vedta bestemmelser om banner og 
annen symbolbruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
VEDTAK 
Landsstyrets innstilling Landstingets vedtak 

 Godtas   Avslås   Godtas   Avslås 
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BEGRUNNELSE 
Tekst 
Bakgrunn 
En av KFUK-KFUM-speidernes kjerneverdier er samfunnsengasjement. I strategien Fremtiden har vi synlighet 
som ett av fire strategiske områder.   
 
Landsstyret ønsker at speidere skal være mer synlige i samfunnsdebatten. Det er landsstyrets oppfatning at det er 
et større problem i dag at speidere ikke deltar tydelig i samfunnet, enn at for mange deltar, eller at en deltar på 
uheldige områder eller måter. Vi foreslår derfor at også grupper, kretser og nasjonale utvalg skal kunne 
bestemme seg for å delta i markeringer og demonstrasjoner. Landsstyret ønsker å signalisere dette ved å foreslå å 
endre organisasjonsbestemmelsene.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fra vedtatt Medie- og pressestrategi, kapitel 2.2 "Uttalelsepolitikk": 
 
I mange samfunnsaktuelle spørsmål ønsker vi både nasjonalt og lokalt å være en synlig aktør. For KFUK-KFUM-
speiderne er dette å frivillig gjøre noe for andre, både lokalt og globalt, og å delta aktivt for å påvirke samfunnet 
vi lever i. Samfunnsengasjement er viktig for å bevisstgjøre ansvaret vi har for andre mennesker, og for å 
synliggjøre vårt verdigrunnlag. 
 
Temaer (og eksempler) KFUK-KFUM-speiderne skal profilere seg på: 

 Miljøengasjement (klimapolitikk og miljøansvar, strandrydding, miljøsertifisering) 

 Friluftsliv (opplevelser i naturen, praktisk kunnskap, folkehelse, friluftsliv er gratis) 

 Ungt lederskap (ungt ansvar, tidlig ledererfaring, speidererfaring gir fortrinn i arbeidslivet) 

 Samfunnsengasjement (Globalaksjonen, bekjempelse av fattigdom, rent vann, FNs tusenårsmål) 
 
Kriterier: 
Tiltak på eget og andres initiativ skal vurderes opp mot følgende kriterier: 

 Skal ikke være i strid med KFUK-KFUM-speidernes verdier, formål eller grunnprinsipper. 

 Skal ikke være partipolitisk. 

 Skal være i tråd med verdensforbundenes policyer, FNs konvensjoner og menneskerettighetene. 

 Skal ikke stride mot norsk lov. 

 Skal ikke delta i boikott eller sivil ulydighet. 

 Skal som hovedregel alltid søke dialog rundt uenighet, fremfor å komme med motaksjoner. 

 Ved usikkerhet skal generalsekretær/landsstyret gjøre en vurdering for det aktuelle tiltaket 
 
Mulige handlingsalternativer/metoder: 

 Delta aktivt og støtte opp om andres initiativ: støtte opprop, underskriftskampanjer etc. for prioriterte 
temaer. 

 Innarbeide aktiviteter i speiderprogrammet gjennom utvikling av nye merker for prioriterte temaer. 

 Utfordre unge talspersoner til å ta initiativ (tiltak) på aktuelle temaområder. 

 Uttalelser i egne kanaler om aktuelle temaer (nettsider/blader/blogg/Facebook etc.). 

 Skrive leserbrev og delta i diskusjonsfora. 

 Delta i arbeidsgrupper for særlig prioriterte temaer. 

 Videreformidle informasjon. 
 
I særlige tilfeller kan landsstyret beslutte å benytte metoder som har større omfang enn beskrevet over. 
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GENERELT 
Tittel 

§3.3 og §4.3 Økumenisk organisasjon 
Vedtakskategori 

 Grunnregler første gang  Grunnregler andre gang  Organisasjonsbestemmelser   

 Valg    Annet 

Forslagsstiller/Saksbehandler Vedlegg, referanse 

Oslo KFUK-KFUM-speidere        

 
FORSLAG 
Tekst 

Forslag til ny tekst 
 
§ 3-3 Kristen tro 
 
Norges KFUK-KFUM-speidere er en kristen 
økumenisk organisasjon som har Bibelen som 
kilde, og som tilber og bekjenner en Gud – Faderen, 
Sønnen og den Hellige Ånd – som skaper, frelser og 
livgiver.  
 
§ 4-3 Forholdet til kirken 
 
Norges KFUK-KFUM-speidere ønsker å drive 
speiderarbeid i nær kontakt med Den norske kirke og 
andre kristne kirker og trossamfunn. 
 

Nåværende tekst 
 
§ 3-3 Guds ord og Den norske kirkes bekjennelse 
 
Norges KFUK-KFUM-speidere er forpliktet på Guds ord 
og Den norske kirkes bekjennelse.  
 
 
 
 
§ 4-3 Forholdet til kirken 
 
Norges KFUK-KFUM-speidere ønsker å drive 
speiderarbeid i nær kontakt med Den norske kirke. 
Forbundet kan også oppta speidergrupper uten 
tilknytning til Den norske kirke. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VEDTAK 
Landsstyrets innstilling Landstingets vedtak 

 Godtas   Avslås   Godtas   Avslås 
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BEGRUNNELSE 1(3) 
Tekst 
Hva er økumenikk? 
Økumenikk (fra gresk oikoumene, «den bebodde verden») er et begrep som dekker både arbeid for økt forståelse 
og samarbeid mellom forskjellige kristne kirker, og det teologiske studiet av forholdet mellom kirkene. Det 
brukes av enkelte også feilaktig om samarbeid mellom forskjellige religioner. Dette kan mer korrekt betegnes 
som interreligiøsitet. 
 
Sammendrag 
Vårt formål er beskrevet i grunnreglenes § 2 
 
Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro 
og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for 
naturens verdi.  
 
Dagens §§ 3-3 og 4-3 tydeliggjør vår sterke relasjon til Den norske kirke. Forslagsstiller stiller spørsmål ved om 
disse formuleringene gir oss best mulighet til å nå flest mulig med et speiderarbeid med tydelig kristen profil. 
 
Bakgrunn 
Frem til 11. oktober 2003 var vi Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere, to forbund med ulike historier – 
selv om det var mange fellespunkt.  
 
Litt speiderhistorie er nyttig å ta med seg som bakteppe i denne saken. Norges speiderforbund(NSF) ble etablert 
23. april 1978 da Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speiderguttforbund fusjonerte. Frem til etableringen av 
NSF var følgende korps tilsluttet KFUK-speiderne: 
 

 Metodistkirkens speiderpikekorps 

 Blå Kors speiderpikekorps 

 Frikirkens speiderpikekorps 
 
Flere grupper hadde tilknytning til Misjonsforbundet uten at det var etablert eget korps.  
Korpsene hadde mange aktive og dyktige ledere som engasjerte seg utover egen gruppe og korpset. Slik sett var 
de med og preget forbundets arbeid.  
 
Frelsesarmeens speiderpiker var ikke korps, men var medlemmer i Fellesrådet for speiderpiker i Norge og 
WAGGGS via KFUK-speiderne. Frelsesarmeens speiderpiker fusjonerte med Frelsesarmeens speidergutter og 
gikk over til NSF i 1983.  
 
KFUM-speiderne hadde ikke tilsvarende kontaktflate til andre kristne trossamfunn i Norge. 1978 betydde at 
KFUM-speiderne ble et selvstendig forbund etter å ha vært korps i Norsk Speiderguttforbund siden 1947. Med 
selvstendigheten forsvant medlemskapet i WOSM og muligheten til å bruke de formelle internasjonale 
møteplassene. KFUM-speiderne satset bevisst på å bygge opp et internasjonalt nettverk via den internasjonale 
KFUM-bevegelsen. 
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BEGRUNNELSE 2(3) 
Tekst 
Ved fusjonen i 2003 var det viktig å legge til rette for speidergrupper som ikke hadde en naturlig tilknytning til 
Den norske kirke (grupper med tilhørighet i andre kristne trossamfunn eller mer selvstendige speidergrupper). 
Dette er synliggjort i § 4-3, andre ledd. Intensjonen er videreført i vårt endringsforslag, men språklig ønsker vi å 
være tydeligere.  
 
Vi driver et kristent speiderarbeid med sterkt fokus på internasjonalt samarbeid. Dette utfordrer oss til hvordan 
vi forankrer vårt arbeid videre.  
 
Den norske kirke (Dnk) har 3,8 millioner medlemmer. I enkelte lokalsamfunn er det fortsatt slik at «alle» er 
medlemmer av Dnk. Oslo har bydeler hvor medlemstallet er godt under 50 %. Det betyr ikke nødvendigvis at godt 
under halvparten er kristne. Den katolske kirke og ulike migrant-menigheter samler mange. Mange 
minoritetsgrupper er aktive i kristne migrantmenigheter (slik som norske innvandrere til USA i sin tid dannet 
egne norske menigheter). 
  
Alt arbeid i regi av Norges KFUK-KFUM-speidere er i henhold til grunnreglenes § 3-1 forpliktet på den 
internasjonale speiderbevegelsens grunnleggende prinsipper. Siden de foreslåtte endringene ikke berører 
formålsparagrafen, speiderløftet, speiderloven eller andre elementer av speidermetoden medfører de heller ingen 
endringer i forhold til den internasjonale speiderbevegelsens grunnleggende prinsipper. 
 
Videre er vi i henhold til grunnreglenes § 3-2 forpliktet på KFUKs basis og KFUMs idégrunnlag uttrykt gjennom 
Pariserbasis. De foreslåtte endringene er på ingen måte påkrevd, men de vil bringe oss nærmere vedtatte tillegg 
til Pariserbasis, først og fremst Challenge 21 fra verdensrådet i 1998, men også Kampala-prinsippene fra 
verdensrådet i 1973. De foreslåtte endringene medfører ingen endringer i forbundets forhold til KFUKs basis. 
 
Vurdering 
 
Hva denne saken ikke handler om 
Denne saken handler ikke om å prioritere ned den kristne siden av arbeidet vårt.  
Denne saken handler ikke om å endre formålsparagrafen eller rekkefølgen i § 3 som viser hvem vi er.  
Denne saken handler primært ikke om å tilrettelegge lovverket slik at kirkesamfunn som i dag driver et 
speiderlignende arbeid vil melde det inn i KM-speiderne og på denne måten sørge for medlemsvekst.  
 
Hva denne saken handler om 
Denne saken handler om å tydeliggjøre vår kristne forankring uten å begrense den til Den norske kirke.  
 
Det ligger et potensiale for nystart i alle menigheter uten en speidergruppe. Velger vi ikke bare å fokusere på Den 
norske kirke blir potensialet større, og vi får også de med speiderbakgrunn fra andre land som mer naturlig 
målgruppe. Der hvor det er naturlig kan en speidergruppe samarbeide med flere menigheter. 
 
Nytt forslag til § 3-3 er sterkt inspirert av Norges Kristne Råd sine vedtekter. Norges Kristne Råd har 19 
medlemssamfunn (blant dem Den norske kirke) og 8 medlemssamfunn/organisasjoner som observatører. Denne 
formuleringen vil gi oss en solid og bred kristen plattform.  
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BEGRUNNELSE 3(3) 
Tekst 
Ønsker vi å etablere korps? 
Det er ikke noe mål i seg selv å etablere korps. Speidergrupper tilknyttet samme kirkesamfunn må selv være 
premissleverandører for hvordan de ønsker å samarbeide. Det kan være i form av uformelle nettverk eller mer 
formalisert samarbeid i korps. Det foreslås ikke å legge noen føringer, og dermed ligger disse spørsmålene 
utenfor rammen av denne landstingssaken.  
 
Alle kristne kirker er velkomne 
I vårt program og vår ledertrening er integrert forkynnelse en av bærebjelkene. Gjennom vårt arbeid skal vi 
fremme kristen tro, gi kjennskap til den treenige Gud og gi hjelp til livstolkning og livsmestring. Forkynnelse er 
formidling av kristen tro til hele mennesket. Som i all annen speiding er det viktig at speiderne får delta aktivt, 
oppleve gjennom alle sanser og gjøre erfaringer knyttet til eget liv. 
 
Vi skal bli tydeligere på at vi ønsker grupper og medlemmer som tilhører andre kristne kirker velkommen. 
Program og ledertrening vil til enhver tid være preget av oss som er aktive i organisasjonen. Aktive medlemmer 
fra andre kirkesamfunn vil over tid prege vårt program og vår ledertrening. Dette gir oss spennende muligheter 
og tilgang til ressurser og erfaringer som vi kan lære mye av. De foreslåtte grunnregelendringene betyr ikke at vi 
må revidere alt vårt materiell slik at det passer for alle. Vi har et fleksibelt program som lett kan tilføres nye 
alternativer i tråd med nye medlemsgruppers behov og ønsker. 
 
Praktiske konsekvenser av medlemmer fra andre kristne kirkesamfunn 
Bibelen som kilde, og det at vi tilber og bekjenner en Gud – Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd – som skaper, 
frelser og livgiver binder oss sammen. 
 
Dåp og nattverd 
Dåp og nattverdfeiring er svært sentrale deler av en menighets liv. Synet på dåp og nattverd er også noe av det 
som skiller kristne kirker fra hverandre.  
 
Vi har arbeidet bevisst for å synliggjøre speiding som en viktig del av menighetens trosopplæring. Vi tror at 
speiding som en unik metode i trosopplæringen vil samle oss mer enn dåpssynet vil skille oss. Det må være en 
grunnleggende forutsetning at vi anerkjenner hverandres dåp.  
 
Den katolske kirke og Den norske kirke har ikke nattverdfellesskap. Den norske kirke ønsker alle velkommen til 
sin nattverdfeiring. Nattverden i Den katolske kirke er kun åpen for kirkens medlemmer. Dette krever en 
bevissthet og respekt for hverandre. Katolske messer er ikke noe nytt på våre landsleire. Med internasjonale 
gjester har det vært en naturlig del av programmet på mange leire. På større samlinger bør dette være enkelt å 
tilrettelegge. 
 
Økonomisk/administrative konsekvenser 
Vi "risikerer" å få nye grupper og flere medlemmer! 
Dette forslaget vil på sikt utfordre oss til å ha vervemateriell som ikke kun adresserer seg til Den norske kirke.  
Forslaget krever ikke revisjon eller oppdatering av program og ledertrening, men krever kompetansebygging hos 
våre trenere og andre ressurspersoner. Alle som skal gi opplæring til eller veilede andre må ha en bevissthet på at 
det som binder oss sammen er viktigere enn det som skiller.  
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GENERELT 
Tittel 

§3.4 Ledererklæring  
Vedtakskategori 

 Grunnregler første gang  Grunnregler andre gang  Organisasjonsbestemmelser   

 Valg    Annet 

Forslagsstiller/Saksbehandler Vedlegg, referanse 

Landsstyret       

 
FORSLAG  
Tekst 

Forslag til ny tekst 
 
§ 3.4 LEDERERKLÆRING  
 
Bokmål: 
 
I tro på Gud vil jeg hjelpe barn og unge til å utvikle 
kristen tro og leve etter sitt speiderløfte.  
 
Jeg kjenner Norges KFUK-KFUM-speideres 
grunnregler og organisasjonsbestemmelser og vil 
som leder arbeide i samsvar med disse. 
 
Jeg er kjent med mitt ansvar for å ivareta 
trygghet og sikkerhet i speiderarbeidet. 
 
 
Nynorsk: 
Landsstyret får fullmakt til å sørge for nynorsk oversettelse 
etter vedtak i Landsting som legges fram for Landsting ved 
andre gangs behandling av saken. 

Nåværende tekst 
 
§ 3.4 LEDERERKLÆRING  
 
Bokmål: 
 
Jeg kjenner Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler 
og vil som leder arbeide i samsvar med disse. 
 
Jeg tror på Jesus Kristus, min Herre og Frelser, og ser 
min lederoppgave som en kristen tjeneste. I tro på 
Guds hjelp vil jeg søke å lede mine speidere til en 
kristen tro og hjelpe dem til å leve etter sitt løfte. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
VEDTAK 
Landsstyrets innstilling Landstingets vedtak 

 Godtas   Avslås   Godtas   Avslås 
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BEGRUNNELSE 
Tekst 
Bakgrunn 
Ledererklæringen har røtter fra internasjonalt KFUM, som slår fast prinsippet om åpent medlemskap og kristent 
lederskap for KFUM. 
 
Det er i ulike sammenhenger pekt på at den eksisterende ledererklæringen til KFUK-KFUM-speiderne har 
formuleringer som mange kristne i dag ikke finner naturlig å bruke for å beskrive sin tro. 
 
Det har også tidligere vært gjort noe arbeid med dette i forskjellige komiteer. I tillegg ønsker styret å tydeliggjøre 
at ledere har et særlig ansvar for trygg og sikker speiding. Det er viktig for landsstyret at ledererklæringen skal ha 
en tydelig kristen forankring. Den nye formuleringen er ment å ta vare på innholdet i den tidligere leder-
erklæringen, men å beskrive kristen tro og tjenesten som speiderleder, på en måte som flere vil kjenne seg igjen i. 
Det er også bevisst at den "kristne" delen er flyttet fram, som første ledd. 
 
Referanse til organisasjonsbestemmelsene er tatt inn i ledererklæringen, fordi det her ligger bestemmelser blant 
annet om politiattest. 
 
Begrunnelse 
"Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro 
og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for 
naturens verdi" (Formålsparagrafen). 
 
Ledererklæringen skal sikre et lederskap i samsvar med denne. 
 
Landsstyret har vurdert ulike formuleringer. Innledningsvis er hovedalternativene ”Jeg tror på”, ”I tro på Gud” 
eller "I tro på Guds hjelp". Videre et spørsmål om vi skal bruke formuleringen Gud, den treenige Gud eller Far, 
Sønn og Hellig ånd. 
 
Når Landsstyret har falt ned på dette korte forslaget, er dette fordi vi mener det ivaretar det sentrale innholdet, 
troen og tjenesten, formulert som å hjelpe barn og unge til en kristen tro. Det er samtidig kort, enkelt å forstå og 
viser både til formålsparagrafen og speiderløftet. 
 
Det er viktig at ledererklæringen skiller seg fra speiderløftet ved at den skal bekreftes formelt med underskrift. 
Selv om det ikke er en juridisk bindende avtale, styrker det den moralske forpliktelsen for våre ledere. 
 
Ledersamtalen er fortsatt en viktig del av forberedelsen til det å bli leder, og organisasjonen må arbeide videre 
med gode måter å gjennomføre denne på. 
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GENERELT 
Tittel 

Valg  
Vedtakskategori 

 Grunnregler første gang  Grunnregler andre gang  Organisasjonsbestemmelser   
 Valg    Annet 

Forslagsstiller/Saksbehandler Vedlegg, referanse 

Valgkomiteen/landsstyret   Presentasjon av kandidater  

 
FORSLAG  
Tekst 

INNSTILLINGER FRA VALGKOMITEEN (per 25.02.2013):  
 
Valgperiode: Frem til neste landsting. 

Kandidatene er presentert alfabetisk og kjønnsfordelt. 
 
13.1 Landssjef  
Kandidat:   Anders Østeby  
Valgkomiteen innstiller:  Anders Østeby velges som landssjef. 
 
 
12.2 Viselandssjef 
Kandidat:   Gunvor Meling  
Valgkomiteen innstiller: Gunvor Meling velges som viselandssjef. 
 
 
12.3  Styremedlemmer  
Valg av seks medlemmer til landsstyret, tre kvinner og tre menn.  
 
Kandidater:    Henrik Vagle Dalsgaard 
    Kenneth Jonassen  

   Even August Bremnes Stokke 
   Steinar Stornes 
   Harald Undheim 
   Øyvind Øygarden 
   Eline Marie Grøholt 

 
Valgkomiteen jobber med å finne flere kvinnelige kandidater, og innstilling ettersendes. 

 
Valgkomiteen innstiller: Henrik Vagle Dalsgaard 

   Steinar Stornes 
   Øyvind Øygarden 
 
 

12.3  Varamedlemmer til landsstyret  
Valg av to varamedlemmer til landsstyret, en av hvert kjønn. 
Valgkomiteen jobber med å finne kandidater, og innstilling ettersendes. 
 
 
 
 

 

 

VEDTAK 
Landsstyrets innstilling Landstingets vedtak 

 Godtas   Avslås   Godtas   Avslås 
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Tekst 

 
12.5 Kontrollkomiteen 
Det skal velges leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen.  
Under denne saken fratrådte valgkomiteens medlem Tor Marius Dahl. 
 
Kandidater:   Tor Marius Dahl      

   Arne Dahler  
   Anne Hanson 
   Dag Espolin Johnson 
   Tor Einar Lande 
   Mary Anne Rasmussen Vestre  

 
Valgkomiteen innstiller:  Dag Espolin Johnson (leder) 

    Tor Marius Dahl  
    Anne Hanson 
    Mary Anne Rasmussen Vestre  

 
 
12.6 Representantskapet til Speidernes fellesorganisasjon 
Valg av fire representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.  

 
Kandidater:    Gøril Huse  

    Randi Korsgaard  
   Bjarne Lohmann Madsen 
   Vemund Ovesen 

 
Valgkomiteen innstiller:  Gøril Huse  

    Randi Korsgaard  
   Bjarne Lohmann Madsen 
   Vemund Ovesen 

 
 
INNSTILLINGER FRA LANDSSTYRET (per 25.02.2013):  

 
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.  

 
På landsting i 2011 ble FMØ Revisjon DA valgt som revisor for regnskapsårene 2011 og 2012. Forbundet har vært fornøyd med 
dette valget. Landsstyret ønsker derfor følgende innstilling på revisor for regnskapsårene 2013 og 2014: 
 
 
Landsstyret innstiller: 
Landsstyret anbefaler at FMØ Revisjon DA velges som forbundets revisor for regnskapsårene 2013 og 2014. 
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BEGRUNNELSE 
Tekst 
Bakgrunn 
 
Landsting 2011 valgte Camilla Kopperud Eriksson (leder), Henning Helgøy, Tor Marius Dahl og Nina Hestad som 
valgkomité til landsting 2013. 
 
 
Landstinget skal i henhold til Organisasjonsbestemmelsenes § 3.1.2. velge  

 Landssjef (13.1) 

 Viselandssjef (13.2) 

 Seks medlemmer til landsstyret (13.3) 

 To varamedlemmer til landsstyret (13.4) 

 Leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen (13.5) 

 Fire medlemmer til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon (13.6) 

 Leder og tre medlemmer til Valgkomiteen (13.7) 

 Revisor (13.8) 
 
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 25.02.13 er presentert i vedlegget til saksfremlegget. Kandidatene er også 
presentert på www.kmspeider.no. 
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VEDLEGG: PRESENTASJON KANDIDATER 1(9)  
Tekst 
 

Kandidater til landsstyret 
 
 
Følgende spørsmål ble stilt 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: 
 
Navn:   Anders Østeby 
Alder:   53 år. 
Yrke:   Økonomisjef i Kirkens Nødhjelp/Siviløkonom. 
Gruppe: Blakstad, Asker og Bærum krets. 
Speidererfaring: Speider siden 1969, peff, troppsleder, kretsleder, 
landsstyret. 
 
1. Ledermiljø: Et godt miljø gir ledertrivsel. Det skaper aktivitet som 
igjen når flere speidere. 
 
Kunnskapsprogram: Mer fokus på kunnskap i programmet. 
Speiderferdigheter gir læring som igjen gir mestring. Denne 
kunnskapen gir respekt og innflytelse i samfunnet. 
 
Jesus-fokus: Fordi det styrker kjærligheten, gleden og freden i 
fellesskapet mellom oss. 
 

2. Jeg stiller som kandidat til landssjef fordi speideren gir meg energi, fordi besøk i kretser og grupper lærer meg 
mye, og fordi jeg ønsker mindre papir og mer speiding.  
 
3. Mine gode egenskaper er langsiktig analytisk, godt humør og utholdenhet. I tillegg har jeg lang ledererfaring 
fra organisasjoner og næringsliv. Kolleger kan også oppleve meg som for utålmodig, for lite grundig og for å ta 
for mye på sparket. 
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VEDLEGG: PRESENTASJON KANDIDATER 2(9) 
Tekst 

 
Stiller til valg som viselandssjef: 
 
Navn:   Gunvor Meling 
Alder:   23 år. 
Yrke:   Studerer tysk litteratur på Universitetet i Oslo. 
Gruppe: Direktemedlem.  
Speidererfaring: Speider hele livet i Haugesund 1 og Fetsund 1, med 
roller som peff, rover og leder. Med i anleggsetaten på Lista, og har 
sittet i landsstyret siden 2011. Deltatt på lederkurs i regi av Norges 
KFUK-KFUM og KFUK-KFUM-speiderne. Internasjonal erfaring fra  
kurs og arrangementer på Europa- og verdensnivå fra de fire 
verdensorganisasjonene våre. 
 
1. Ledere: Visjonen vår handler om ledere, om ledermiljø, lederomsorg 
og ledertrening. Lederne våre skal føle seg verdsatt, inkludert og 
utfordret, og vi trenger et fortsatt fokus på dette.  Ikke bare fordi gode 
og trygge ledergrupper bidrar til rekruttering av nye speidere og ledere, 

men fordi det øker lysten yngre har til å fortsette oppover i gradene, og fortsatt være en del av 
speiderfellesskapet. 
 
Identitet og stolthet: Vi driver et barne- og ungdomsarbeid som er unikt, både med tanke på lederutvikling fra 
tidlig alder, og de mangfoldige aktivitetene vi tilbyr. Det gjør også at det kan være vanskelig å forklare hva vi 
egentlig driver med. Vi har de siste årene jobbet med identitet og selvforståelse, nå må vi rette fokus utover og bli 
flinkere til å kommunisere dette på en måte som gjør at også de som ikke er speidere forstår hvor unikt det vi 
driver med er. Vi må skape øyeblikk som speiderne er stolte av og ønsker å dele, som gjør det enkelt å fortelle hva 
speiding er, og som gjør oss mer synlige der vi er. 
 
Internasjonalt fellesskap: Vi er en del av et stort internasjonalt fellesskap. Gjennom vår internasjonale tilknytning, 
og eierforholdet til KFUK-KFUM Global har vi muligheter til å øke vårt samfunnsengasjement og internasjonale 
orientering gjennom bl.a. leirer og kurs. 
 
2. Jeg føler tiden jeg har brukt på landsstyret har vært svært givende, men at jeg fortsatt har mye å bidra med etter 
å ha blitt enda mer kjent med organisasjonen. Jeg har fått møte engasjerte mennesker fra ulike steder, og for hver 
gang jeg forteller om arbeidet vårt blir jeg enda stoltere av det vi driver med. Dette er noe jeg vil være med å 
arbeide videre for at skal kunne utvikles, i tråd med den retningen vi har satt for forbundet. 
 
3. Jeg har jobbet mye med Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global, men har også internasjonal erfaring fra 
speiderbevegelsen, og ser derfor arbeidet vårt fra begge sider. Jeg er rolig og strukturert, og liker å ha oversikt 
over så mye som mulig, slik at vi får mest mulig ut av innsatsen til frivillige og ansatte.  Jeg er engasjert og 
positiv, og forsøker etter beste evne å ta med meg det jeg lærer i ulike sammenhenger inn i forbundet slik at vi 
kan dra nytte av det i en større sammenheng, og vise at de innspill som kommer blir tatt hensyn til.  
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VEDLEGG: PRESENTASJON KANDIDATER 3(9) 
Tekst 
 
Navn:   Øyvind Øygarden 
Alder:   23 år. 
Yrke:   Studerer internasjonal markedsføring. 
Gruppe: 25. Stavanger, Rogaland krets. 
Speidererfaring: Oppdager- og stifinnerleder siden 2007, medlem i 
Rovernemnda fra 2010 til 2013, leder fra 2011 til 2013, medlem av 
Speiderlovskomiteen, ungdomsdelegat til Nordisk speiderkonferanse i 
2012, medlem av hovedkomiteen til roverlandsleiren i 2011 og deltatt i stab 
på flere Norsk Roland. 
 
1. Programmet. Et godt speiderprogram er veldig viktig for organisasjonen. 
Vi kan bli flinkere til å la det gå en rød tråd gjennom programmet vårt, at 
en kjenner seg igjen i det selv etter å ha gått fra stifinnere til vandrere. 
Den kommende programrevisjonen er derfor veldig viktig i tiden som 
kommer. Et godt program fører til mer aktivitet og engasjement, som 
igjen fører til glade speidere og vekst! 
 
Ungt lederskap. Som barne- og ungdomsorganisasjon er det viktig at vi klarer å få fram og støtte de unge lederne 
våre. Vi må vise at speideren er en av de beste arenaene for ung ledertrening. For å kunne gjøre dette må vi både gi 
dem tillit, men også den riktige treningen og kursingen.  
 
Rekruttering. Vi må bli enda bedre på å rekruttere nye medlemmer, for uten nye medlemmer dør vi ut. Vi må finne 
nye metoder, tenke utenfor boksen, og på denne måten gjøre det mulig for enda flere barn og ungdom (og 
voksne) til å ta del i det flotte arbeidet vi gjør! 
 
2. Jeg stiller til valg fordi jeg ser på det som en flott utfordring, og noe som er veldig spennende. I tillegg til at 
speiding er utfordrende og lærerikt, er det også veldig kjekt, noe jeg tror det også vil være å sitte i landsstyret. 
Muligheten til å få møte nye personer fra ulike kretser og land er også noe jeg setter pris på.  
 
3. Etter å ha deltatt på landsstyrets møter de siste to årene som leder av Rovernemnda har jeg tilegnet meg en del 
erfaringer som er relevante i forhold til å sitte i landsstyret. Jeg er også åpen i møte med andre mennesker, og 
liker å få fullført saker eller prosjekter som har blitt påbegynt.  
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VEDLEGG: PRESENTASJON KANDIDATER 4(9) 
Tekst 
 

Navn:   Eline Marie Grøholt 
Alder:   22 år. 
Yrke:   Studerer økonomi og ledelse. 
Gruppe: Bryn 1, Oslo krets. 
Speidererfaring: Tre år som medlem og ett år som leder av 
Rovernemnda, to år i landsstyret hvor jeg har vært International 
Commissioner for WAGGGS, speiderleder i Bryn 1. 
 
1. Inkludering: Inkludering er et av ordene i visjonen som ikke har vært 
så mye i fokus til nå. Vi må ha en lav terskel for å bli medlem både 
som barn og som voksen, og vi må se på hva som oppleves som 
barrierer for å være med hos oss. 
 
Ungt lederskap: Hvis vi har gode utviklingsmuligheter for unge ledere, 
vil vi være en organisasjon som er attraktiv å være aktiv i. Vi er 

allerede gode på å gi patruljeførere ledererfaring, men kan bli bedre på å gi unge ledere riktige utfordringer og 
trening. 
 
Internasjonale muligheter: Vårt store internasjonale nettverk er helt unikt for speideren, og en stor mulighet til å 
gjøre tilbudet vårt spennende for speidere og ledere. Jeg ønsker at vi skal åpne opp og synliggjøre dette, slik at 
gruppene kan gi speiderne sine flere gode opplevelser. 
 
2. Å jobbe i landsstyret er både spennende og krevende, og de to årene jeg har vært med i styret har gitt meg 
motivasjon til å fortsette. Min rolle som internasjonal kontakt til WAGGGS har lært meg mye om speiding i andre 
land og gitt meg erfaringer som er nyttige i arbeidet med strategien. Samtidig er jeg aktiv i egen gruppe, som gir 
meg påfyll og viktig input til styrearbeidet. 
 
3. Jeg forsøker å se en sak fra flere sider, og jeg mener at jeg har det overblikket som trengs for å være med å ta 
gode beslutninger for hele organisasjonen.   
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VEDLEGG: PRESENTASJON KANDIDATER 5(9) 
Tekst 
 
Navn:   Henrik Vagle Dalsgaard 
Alder:   24 år. 
Yrke:   Studerer master i produktutvikling og  
  produksjon ved NTNU. 
Gruppe: Gråkallbanen studentspeidergruppe, Trøndelag krets.  
Speidererfaring: Patruljefører og leder i Madlamark. Deltatt på så 
godt som alle de forskjellige kursene arrangert av krets og forbund, 
og vært på mange leirer nasjonalt og internasjonalt. Arrangert kurs, 
med fokus på Vinter-Roland, Eventyr fjell, gutte- og ledertur til Sveits 
og Unge talspersoner. Bred erfaring fra organisasjonen og har vært 
aktivt med på roverarrangementer, verdensjamboree i Sverige samt 
vært komitéleder i landsleirstab. 
 
1. Fellesskap: Speiding gir mange opplevelser som styrker fellesskap, 
og fellesskap gir trygghet. I et land som Norge, hvor det er langt fra 
bygd til bygd, er fellesskap viktig. Det er en stor motivasjonsfaktor å 
vite at en er del av noe større enn sin egen gruppe. Det internasjonale  
fellesskapet kan vi også bli flinkere til å bruke. Med fellesskap kommer  
de gode opplevelser og med fellesskap kommer stolthet. Stolte speidere er det vi vil ha. 
 
Samfunnsengasjement: I speiderloven sier vi at vi kjenner ansvar for andre og samtidig er hjelpsomme. Dette er en 
viktig del av det å være speider og noe vi kan bli flinkere til som organisasjon. Speiding er en viktig ingrediens i et 
hvert godt samfunn, og samfunnsengasjement er mer enn demonstrasjonstog og paroler. Engasjement er 
ansvarsbevissthet som igjen gir bærekraftighet. Speiderarbeid er fredsarbeid, og gjennom forståelse mellom 
mennesker jobber vi for et bedre samfunn både lokalt og globalt. Samfunnsengasjement gir synlighet. 
 
Ledere: Vi har mange dyktige ledere, men potensialet er enda større. Gjennom 100 år har speiding fostret opp 
dyktige ledere; unge og voksne, lokale og globale, dagens og morgendagens ledere. Organisasjonen og samfunnet 
trenger gode ledere for å gi utvikling og skape gode rammer. Dette må vi fortsette med. Gjennom 
patruljearbeidet gir vi speidere ansvar tilpasset modning slik at de utvikler seg og blir beredt til å ta ansvar i eget 
liv og i samfunnet. 
 
2. Det å sitte i landsstyret er noe jeg har sett opp til siden helt siden jeg var liten speidergutt og nå er jeg klar til å 
stille til valg. Jeg ønsker å gjøre en innsats og mener jeg har mye positivt og konstruktivt å komme med. Jeg er 
glad i organisasjonen min og gleder meg til å ta fatt på en oppgave som kan gi enda flere barn og unge gode 
opplevelser. 
 
3. Jeg er reflektert, strukturert og løsningsorientert. Som styremedlem med disse kvalitetene mener jeg at jeg kan 
sørge for at vi ved viktige veivalg stopper opp og spør oss om hva vi egentlig vil. Som styre og som organisasjon 
er det viktig at vi jobber sammen, og at vi vet og er enige om hva vi jobber mot. Det nytter ikke at alle bidrar om 
ikke alle trekker i samme retning. 
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Navn:   Harald Undheim 
Alder:   19 år. 
Yrke:   Vernepliktig, student på NTNU fra neste år. 
Gruppe: Førre, Haugaland krets. 
Speidererfaring: Har 14 års speidererfaring. Har vært instruktør på diverse 
kurs, sittet i kretsstyret, leda roverombud, starta roverkretsarbeid som 
roverkontakt og deltatt på mentorprogrammet. 
 
1. Roverkretsarbeidet: Det kan fort bli små miljø av roverar i gruppene, og det 
er vanskelig å halde oppe eit stabilt roverarbeid i grupper der dei eldste 
flyttar vekk. Det blir fort dyrt å reise på nasjonale arrangement, og dette er 
kanskje ikkje nok til å holde interessen for speidaren oppe. Roverarbeid på 
kretsnivå kan gi fleire engasjerte roverar, som kan være ein stor ressurs for 
gruppene, både no og i vaksen alder. 

 
Leiarprogrammet: Det finnes både program og kurs for leierar, men mange som kjem inn i speidaren som vaksne, 
eller som ikkje har vært med svært lenge, kvir seg for å delta. Eg trur forbundet hadde hatt mykje å tene på å få 
fleire vaksne på kurs. 
 
Rekruttering: Viktigast av alt er det å sørge for at KFUK-KFUM-speidarane er ein levande organisasjon med god 
rekruttering av yngre speiderar og kanskje viktigast av alt, sørge for at dei vil fortsette i gjennom 
ungdomsskolen. Då er speidaren nødt til å ha eit bra program, og gode leierar i alle ledd. 
 
2. Eg har sittet i kretsstyret, der eg trivdes godt og følte eg fekk tilført noko til kretsen. No har eg flytta frå  
kretsen og føler meg klar for nye utfordringar. 
 
3. Eg har fersk erfaring frå alle aldersgrupper i speidaren, og særleg rovermiljøet. Eg brenn for speidaren, og 
jobbar hardt for ting eg er engasjert i. Til tross for min unge alder er eg van med å ha ansvar og likar å løyse 
problem saman med andre. 
 
 
Navn:   Even August Bremnes Stokke 
Alder:   20 år. 
Yrke:   Student (friluftsliv+realist+historie). 
Gruppe: Søndre Slagen, Vestfold krets.  
Speidererfaring: Startet som ulvunge og jobbet meg oppover til  
leder for rovere (kretsplan) og for vandrere. Ca. 14 år i speideren. 
 
1. De tre hovedfokusene mine er synlighet i samfunnet (lokalt og 
regionalt), videreutvikle programmet for vandrere og ivareta KFUK-
KFUM-speidernes kjerneverdier. 
 
2. Jeg stiller fordi jeg er opptatt av KFUK-KFUM-speiderens fremtid, og 
jeg vil veldig gjerne være en del av utviklingen av speideren. Jeg er en ivrig rover og leder, samt at jeg føler jeg har 
mye å bidra med. 
 
3. Min beste kvalitet er at jeg er veldig glad i å prate og bli sett. Jeg er en veldig sosial person og en person man 
fort legger merke til. Jeg er ung i kropp og sjel og føler jeg har det som skal til for å prate for og representere de 
unge i vår organisasjon. 
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Navn:   Kenneth Jonassen 
Alder:   33 år. 
Yrke:   Teknisk infrastrukturkonsulent innen IT. 
Gruppe: Rælingen, Romerike krets. 
Speidererfaring: Sitter i dag i driftskomiteen for Nordtangen.  
Med i teknisk stab for landsleir i 2014. Medlem av programstaben i 
planlegging og gjennomføring av landsleir 2010, har vært 
troppsleder i Rælingen. 
 
1. Jeg mener satsningene fremover primært må være på å beholde 
medlemmer lenger enn i dag, medlemstap er slik jeg ser det en stor 
utfordring for forbundet. 
  
En klar satsing som viser hva vi vil videre med både Nordtangen og 
landsleirene våre er veldig viktige områder å jobbe med. 
 
2. Jeg vil ganske enkelt bidra til at andre kan få gode opplevelser i fremtiden slik jeg har fått gjennom mer enn 20 
år som medlem. 
  
3. Som styremedlem vil jeg kunne bidra med mye engasjement og innsatsvilje for en god sak. 
 

 
Navn:   Steinar Stornes 
Alder:   49 år. 
Yrke:   Bank, har jobbet som leder, kasserer og   
  finansrådgiver. 
Gruppe: Sokndal 2, Rogaland krets. 
Speidererfaring: Har vært speider fra 8-årsalderen, leder f.o.m. 17 år. 
Til daglig leder for stifinnerne i Sokndal 2. Har sittet en  
periode i kretsstyret og en periode i landsstyret tidligere. 
 
1. Den kristne profilen i speiderarbeidet. Den kristne profilen i 
speiderarbeidet er den viktigste arbeidsoppgaven KFUK-KFUM-
speiderne har.  Vi må påse og hjelpe slik at andakten er en fast del  
av speider- og ledermøtene. Vi må være med å utvikle et nytt og 
moderne materiell til hjelp i dette arbeidet. 
 
Forbundskontoret, en verktøykasse for grupper og kretser. 
Forbundskontoret må bli en større del av arbeidet ute i gruppene  
og kretsene, og være en resurs for det lokale arbeid. Det er viktig at 

terskelen for å ta kontakt med forbunds- og kretskontorene blir redusert.   
 
Lederrekruttering. Flere speidergrupper sliter med lederrekruttering. De får ikke nye unge ledere som ønsker å ta 
ansvar. Her må krets og forbund sette inn støtet. 
 
2. og 3. Jeg har vokst opp og vært med i speiderarbeidet hele livet. Brenner for sammensetningen av et kristent 
arbeid og benyttelsen av naturen som et møtested. Kjenner det lokale arbeidet fra innsiden. Har også brukt mye 
tid på økonomi i frivillig arbeid. Tror fortsatt at jeg har noe å gi tilbake til arbeidet som medlem av landsstyret. 
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Kandidater til Speidernes fellesorganisasjon (Spf) 
 
Følgende spørsmål ble stilt til kandidatene:  
1. Hvorfor stiller du som kandidat til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon? 
2. Hva betyr Spf for KFUK-KFUM-speiderne? 
 

 
Navn:   Randi Korsgaard 
Alder:   27 år.  
Yrke:  Kontorleder på kommunal Osloskole. 
Gruppe:  Bryn 1, Oslo krets.  
Nåværende speiderposisjon: Gruppeleder. 
 
1.  Jeg har vært medlem av representantskapet i Spf siden forrige 
landsting, og synes det har vært spennende å få innblikk i sakene som 
behandles der. Det har tatt litt tid å få grep om sakene som behandles i 
Spf; derfor ønsker jeg å sitte i en periode til.  
 
2. Spf er et viktig samarbeidsorgan mellom de to speiderforbundene i 
Norge. I tillegg er det porten til det internasjonale speiderarbeidet, noe 

jeg blant annet har fått erfare gjennom vervet som kontingentleder til World Scout Moot i Canada i 2013. Spf er 
også viktig for bygging av merkevaren speiding i Norge, at vi som to ulike speiderforbund samarbeider når det 
kommer til synlighet, og sammen skaper et godt inntrykk utad av hva speiding i Norge er og står for.   
 
 
 
Navn:   Vemund Ovesen 
Alder:   26 år. 
Yrke:  Student. 
Gruppe:  Vadsø, Finnmark krets. 
Nåværende speiderposisjon: Youth Advisor to the World Scout 
Committee, visekretsleder i Oslo krets, leder i tropp i Ullern (har 
vært IC og medlem av landsstyret tidligere). 
 
1. Jeg stiller som kandidat til representantskapet i Speidernes 
fellesorganisasjon fordi det er her de mest interessante 
diskusjonene og vedtakene av speiderfaglig art skjer. Jeg tror jeg 
kan representere forbundet på en god måte her da jeg er trygg på 
hva som tilhører speiderbevegelsen og hva som er unikt for vårt 
forbund. I tillegg kan jeg tilby kontinuitet i representantskapet 
hvor det ellers ligger an til å bli en del utskiftninger. 
 
2. Spf betyr at vi er en del av det internasjonale 
speiderfellesskapet! Spf er også en god mulighet for oss å tydeliggjøre, for oss selv og resten av landet, hva som er 
speiding. Det burde gi oss overskudd til å, i egne fora, fokusere på hva vi  
tilfører speiding med vår KFUK-KFUM-tilknytning. 
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Navn:   Bjarne Lohmann Madsen 
Alder:   37 år.  
Yrke:  Kontaktlinse-optiker. 
Gruppe:  Sørreisa, Troms krets. 
Nåværende speiderposisjon: Stifinnerleder i Sørreisa. 
 
1. Min motivasjon for å stille til valg til Spf er at jeg ønsker å legge godt 
til rette for samarbeid i Speider-Norge på det som er fornuftig å 
samarbeide om. Jeg tror det kommer noen utfordringer fremover - 
ikke bare internasjonalt, men også nasjonalt - med fortsatt fokus på 
NM, speiderlov, politiattest og mht. støtteordninger og mye mer. Her 
ønsker jeg å bidra til et fruktbart samarbeid på våre premisser, på de 
steder og områder hvor vi er sterke sammen. 
 
2. Spf betyr for mange i KFUK-KFUM-speiderne nok først og fremst 
NM i speiding, jamboree – og internasjonal speiding. Men her ligger 
også en del av vår basis – speiderloven og alle offisielle kontakter til 
speiderverdenen, dvs. våre medlemskap i WAGGGS og WOSM. Viktige 
emner for norsk speiding som vi må sette vårt preg på.   

 
 
 
Navn:   Gøril Huse 
Alder:   35 år 
Yrke:  Journalist.  
Gruppe:  Grunerløkka, Oslo krets  
Nåværende speiderposisjon: Familiespeider. 
 
1. Speidernes fellesorganisasjon (Spf) er et viktig samarbeidsorgan 
mellom KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund. Som 
tidligere International Commissioner for begge forbund og tidligere 
styremedlem i vår organisasjon, så mener jeg at jeg kan være en tydelig 
stemme i Spf for vår organisasjon. Jeg har bred erfaring, med drift av 
gruppe, roverarbeid, trenerarbeid og landsstyrearbeid. Jeg brenner for 
speideren, hele familien er med, inkludert min fem måneder gamle 
datter. I Spf diskuteres små og store saker, både hva som er viktig for 
hver enkelt organisasjon, for speidingen i Norge og for norsk speiding i 
utlandet. Derfor mener jeg at jeg har noe viktig å bidra med. Jeg har 
sittet i Spf siden jeg gikk ut av landsstyret i KFUK-KFUM-speiderne. 
 
2. Spf er et formelt forum der saker tas opp som fremmer speidingen i begge forbund. Det er viktig for 
speidingen i Norge, og kan bidra til flere speidere. Sammen kan vi også fronte saker som er viktige for 
organisasjonene når det er nødvendig. Spf er også forumet for å initiere fellesarrangementer for speiding i Norge 
og i utlandet. I Spf kan vi diskutere, og beholde forbundenes egenart. Det er viktig. 
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