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Denne håndboka er tenkt å være et 
hjelpemiddel til lederne i en speidergruppe. 
Alle ledere, både nye og erfarne skal kunne 
finne nyttig informasjon her. 

Håndboka er ment å kunne brukes som et 
oppslagsverk når det er noe en er usikker på. 
Nye ledere kan med fordel lese hele håndboka. 

Du finner hele håndboka våre nettsider: 
kmspeider.no/gruppehandbok. Her finner du 
også mange nyttige lenker og dokumenter til 
nedlasting. 
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Det første kjennetegnet på en god speider-
gruppe er at lederne trives i gruppa. Trivsel og 
godt samhold er selve grunnlaget for å få til 
noe bra sammen.Dernest er det viktig å få til 
en bra struktur på driften av gruppa. 
S t i k ko rd   he r  k an  væ re : 

Semesterprogram 
Lag semesterprogram i god tid. Sjekk aktivite-
tene opp mot menighet, krets og forbund, og 
få dette med i semesterprogrammet. Dette 
deles ut/sendes til ledere, medlemmer og 
speiderforeldre. 

Økonomi 
Ha en god plan for økonomien. Lag en plan 
for hvor og når en kan søke om økonomisk 
støtte.

Kurs
Det er viktig å sende ledere og patruljeførere 
på aktuelle kurs. Det er også greit å ha en 
oversikt over de ressursene som finnes i 
gruppa.

Noe å strekke seg etter 
Det kan være bra for speidergruppa å ha noe 
å ”strekke seg etter”. Eksempler på dette kan 
være en utenlandstur med deltakelse på en 
leir eller besøk til en utenlandsk speider-
gruppe. Uansett hva dere velger å ”strekke 
dere etter” kan dette være med på å øke sam-
holdet og entusiasmen i gruppa.

1.1 HVA KJENNETEGNER EN GOD SPEIDERGRUPPE?

1. Introduksjon 
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1.2 SPEIDERGRUPPA         

I følge Norges KFUK-KFUM-speideres organ-
isasjonsbestemmelser er gruppa det laveste 
organisasjonsledd i forbundet som er pålagt å 
ha selvstendig økonomi og administrasjon. 
Speidergruppa er normalt delt inn i forskjellige 
enheter. Organisasjonsbestemmelsene finner 
du på forbundets internettsider, under 
kmspeider.no/omoss. 

Alt etter hva som er naturlig i den gruppa du 
er i kan enhetene være f.eks.:

• Familiespeiding – 0 år til 1. klassetrinn 
(rettet mot hele familien)

• Oppdagerflokk – 2. og 3. klassetrinn
• Stifinnertropp – 4. og 5. klassetrinn
• Vandrertropp – 6. – 10. klassetrinn
• Roverlag – fra fullført 10. klassetrinn

Hver av disse enhetene skal ha en ansvarlig 
leder som må være fylt 18 år. Hver enhetsleder 
kan (i samråd med gruppeleder) oppnevne flere 
medledere og assistenter. Disse må være fylt 
15 år.

1.3 ENHETSINNDELING
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• Alle nye ledere og assistenter må gjen-
nomføre nettkurs (se punkt 5.4)

• Politiattest (se punkt 1.6)
• Ledersamtale (se punkt 1.5)
• Enhetsledere må være fylt 18 år

Hensikten med kvalifikasjonskravene er å sikre 
et akseptabelt nivå på kvaliteten og kunns-
kapen til våre ledere og assistenter før de beg-
ynner å praktisere. 

1.4 KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEDERE OG TILLITSVALGTE         

Vårt siktemål med disse kravene er at de skal 
være obligatoriske, forståelige og samtidig ikke 
mer omfattende enn at de er rimelige å kreve 
og samtidig gjøre det enkelt å være leder.

Vi mener at en organisasjon som stiller noen 
minimumskrav til sine ledere, assistenter og 
tillitsvalgte fremstår seriøs og tillitvekkende. 
Dessuten mener vi at vi skylder våre speidere 
kvalifiserte lederkrefter.



7

KFUK-KFUM-speiderne har en tydelig kristen 
formålsparagraf:
 
“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, selvsten-
dighet, samfunnsmessig engasjement, mel-
lomfolkelig forståelse og respekt for naturens 
verdi.” 

KFUK-KFUM-speidere utøver ledelse ved å 
bruke speidermetoden. Dette innebærer blant 
annet bruk av patruljesystemet, friluftsliv og 
å ”lære ved å gjøre”.

Vi ser på ledelse som en kristen tjeneste. Dette 
betyr at vi med Guds hjelp og med Jesus som 
forbilde møter mennesker som likeverdige, 
viser evne til tilgivelse, utfordrer, og har kjær-
lighet til våre medmennesker.

KFUK-KFUM-speiderne har bestemt at alle 
17-åringer i forbundet skal få tilbud om en 
ledersamtale. Ledere og assistenter som kom-
mer inn etter fylte 17 år, bør også få tilbud 
om denne samtalen. 

Det er kretsen som er ansvarlig for at tilbudet 
gis, men det er gjerne i gruppa at en finner en 
aktuell samtaleholder. Krets og gruppe må 
derfor holde god kontakt om ledersamtalene, 
slik at alle får tilbudet.

1.5 KRISTENT LEDERSKAP- ÅPENT MEDLEMSSKAP          

Forbundet ser på ledersamtalen som en viktig 
del av lederomsorgen. Samtalen gir gode 
muligheter til å se den enkelte og bli kjent 
med vedkommendes tanker, forventninger og 
visjoner for ledertjenesten. 

LEDERSAMTALEN  
Det finnes et eget hefte 
“Veiledning for gjennom-
føring av ledersamtalen”. 
Dette heftet kan lastes 
ned fra: kmspeider.no/
materiell
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Norges KFUK-KFUM-speidere ønsker å være 
et trygt sted å være for alle barn, ungdom og 
voksne. Derfor har organisasjonen innført et 
krav om politiattest. Attesten viser om en per-
son er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle 
overgrep, og kun dette. Et påbud om politiat-
test er ingen garanti mot overgrep, men virker 
forebyggende.

Alle ledere, assistenter og tillitsvalgte i Norges 
KFUK-KFUM-speidere “som påtar seg opp-
gaver eller verv som innebærer et ansvars- eller 
tillitsforhold overfor mindreårige eller personer 
med utviklingshemming”, skal fremvise poli-
tiattest til gruppeleder.

Gruppeleder selv fremviser sin attest til kret-
sleder. Fremviste, rene attester skal registreres 
elektronisk i medlemsdatabasen uten opphold. 

Attester med anmerkning skal umiddelbart 
meldes inn til generalsekretær.

Med mindreårige menes barn og unge under 
18 år. Ledere og assistenter mellom 15 og 18 
år skal også fremvise politiattest om de kom-
mer inn under ordningen. Patruljeførere er 
unntatt ordningen. 

Som gruppeleder har du taushetsplikt overfor 
den informasjon du blir forevist, og du må 
underskrive egen taushetserklæring. 
Politiattesten skal aldri oppbevares av deg som 
gruppeleder, den er den enkeltes eiendom.

Alt du behøver å vite om denne ordningen, 
inkludert aktuelle skjema, finner du på 
kmspeider.no/politiattest

1.6 POLITIATTEST
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Gruppeleder har hovedansvaret for gruppa, og 
er ansvarlig for gruppas ”daglige” drift. 
Gruppelederen er bl.a. ansvarlig for gruppas 
øvrige ledere, gruppas økonomi og regnskap 
(se kap. 6), medlemsregisteret (se punkt 2.13) 
med mer. 

Det er gruppelederen som er gruppas kontakt 
med kretsstyret og andre samarbeidspartnere 
som for eksempel menigheten, kommunen, 
andre grupper og andre organisasjoner. Det er 
normalt at det er gruppelederen som er grup-
pas postmottak. Derfor er det viktig at grup-
pelederen er snar til å sende aktuell 
informasjon videre til de andre lederne i 
gruppa.

Det kan være en god ide å dele gruppelederop-
pgavene med en gruppeassistent. Vi har ulike 
styrker og svakheter. Også i speiderarbeidet er 
det lurt om vi får gjøre det vi trives med og 
behersker.

Som alle andre foreninger og lag må speider-
gruppa ha et styre. Dette styret har ansvar for 
gruppas administrasjon og økonomi. 
Gruppestyret ledes av gruppeleder, og bør 
bestå av representanter fra alle enhetene i 
gruppa. Det er gruppestyret som leder gruppa 
mellom gruppetingene, som avholdes en gang 
i året. 

Mellom gruppestyremøtene er det gruppeleder 
som leder gruppa. 

Noen grupper vil allikevel være så små at det 
er umulig å etablere et gruppestyre. I slike 
grupper er det naturlig at gruppeleder innehar 
alle disse vervene selv. 

Hvordan skal man best organisere arbeidet i 
gruppestyret? Det som er viktig er at gruppas 
forskjellige oppgaver blir fordelt på flere. Det 
er oftest ingen god idé at gruppelederen gjør 
alt. Dette sliter ut gruppeleden samtidig som 
de andre medlemmene ikke helt skjønner hvor-
for de er med i gruppestyret. 

Det vil være naturlig å skifte ut medlemmer 
av gruppestyret etter som tiden går. Forsøk å 
planlegge dette slik at ikke alle medlemmene 
i styret skiftes ut samtidig. På den måten 
oppnås det bedre kontinuitet i det viktige 
arbeidet som gruppestyret gjør.

Her er noen eksempler på oppgaver som kan 
fordeles på medlemmene i gruppestyret:

Kasserer – fører gruppas regnskap
Materialforvalter – holder oversikt over gruppas 
utstyr
Sekretær – skriver referater og søknader
Web-ansvarlig – oppdaterer gruppas internett-
sider
Infoansvarlig – gir informasjon til menighets-
blad, lokalavis, foreldre med mer.

2. Oppgaver i en speidergruppe

2.1 GRUPPELEDER 

2.2 GRUPPESTYRET
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2.3 LEDERFLYT

Det er svært trist å måtte legge ned en 
speidergruppe fordi en eller flere av grup-
pas ”ildsjeler” slutter. Det aller beste er å 
ha så mange erfarne ledere at det alltid er 
minst en som er klar til å ta over når f. eks. 
gruppelederen eller en annen sentral leder 
slutter. Dette er ofte lettere sagt en gjort, 
men det er viktig at lederne i gruppa prater 
om dette en gang i blant. Ledere som 
ønsker å trekke seg tilbake bør også gi de 
andre lederne i gruppa beskjed om dette 
i god tid, slik at der er mulig å ”lære opp” 
en ny leder som kan overta oppgavene til 
den som slutter.

2.4 ÅRLIGE GRUPPETING

Det er gruppelederes privilegium å avholde 
gruppeting etter behov, og minst en gang pr 
år. Gruppetinget er gruppas formelle beslut-
tende organ, ledes av gruppeleder, og fatter 
beslutninger med alminnelig flertall. 

Alle medlemmer har fulle rettigheter ved  
gruppeting, og skal innkalles. I organisasjons-
bestemmelenes § 1.3 finner du gruppetingets 
oppgaver. 

Gruppetingets oppgaver: 
• Avholde årsmøte, behandle regnskap og 

årsmelding. 
• Velge gruppestyre med gruppeleder og 

eventuelt visegruppeleder. 
• Velge revisor. Den som velges trenger ikke 

å være utdannet revisor, men må være en 
person som er villig, og som gruppa har 
tillit til. Medlemmer i gruppa kan ikke 
velges som revisor. Revisor skal være myn-
dig. 

• Planlegge gruppas arbeid og budsjett. 
• Fastsette gruppekontingent. 
• Ha ansvar for at det skapes et godt 

speider- og ledermiljø i gruppa. 
• Oppnevne enhetsledere i gruppas enheter. 
• Ha ansvar for gruppas økonomi og eien-

deler. 
• Velge gruppas representanter til kretsting. 
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2.4 ÅRLIGE GRUPPETING
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2.5 JEVNLIGE LEDERMØTER

Enhetene (oppdagerflokken, stifinnertroppen, 
vandrertroppen og roverlaget) skal ha jevnlige 
planleggingsmøter der de planlegger og evalu-
erer de ukentlige møtene, turer og andre 
arrangementer.

I tillegg vil det være en stor fordel om gruppas 
ledere samlet satt seg ned 1- 2 ganger pr år 
for å drøfte lederkabalen framover, økonomi, 
samstemme terminlister, bedrive nytenking, 
samstemme planer med Fremtiden (forbundets 
strategiplan) m.m. 

Dette kan godt være et gruppeting. Det er ofte 
fornuftig å avholde disse møtene i november 
og mai, før planer for neste semester legges.
På slike møter kan alle lederne få være med 
å si sin mening om ”saker og ting” som rører 
seg i gruppa for tiden. Det er viktig at alle 
lederne føler at de hører hjemme i gruppa. 

Godt fellesskap blant lederne er med å bidra 
til at gruppa fungerer godt. Kombiner gjerne 
slike møter med god mat og hyggelig samvær.

Ledere som trives, deler på arbeidet og ans
varet, og blir sett og anerkjent for den jobben 
de utfører, forblir lenger og vil trives som ledere 
i gruppa di. Det er gruppeleders ansvar å sørge 
for at lederne har noe å se fram til for egen 
del også.

Kan det være en idé å arrangere en årlig led-
ertur, eller en ledermiddag med sosialt pro-
gram? Finn gjerne på noe som kan styrke 
båndene mellom lederne i nettopp din spei-
dergruppe.

Din gruppe er aktivt medlem i en krets. Denne 
kretsen arrangerer ofte gode og nødvendige 
kurs og arrangementer som vil styrke og lette 
arbeidet i gruppa di.

Det kan være alt fra kretskonkurranse, felles 
markering av St.Georgs dag eller Tenkedag, 
temakurs, patruljeførerkurs (oppdrag nord og 
oppdrag sør) og lederkurs (program og ledelse). 

På kretsens årsmøte er det en selvfølge at det 
stiller representanter for gruppa.

Hvert fjerde år arrangerer de fleste kretser 
kretsleir, og dit bør gruppas vandrere og ev 
stifinnere reise!

De gruppene som bevisst og aktivt deltar i 
kretsen, vil ofte styrke seg selv og oppleve 
vekst. Når gruppas terminliste legges, ha alltid 
kretsens terminliste liggende og legg inn aktu-
elle kretsarrangementer i gruppas og enhetenes 
terminliste. 

2.6 ÅRLIGE 
LEDERARRANGEMENT 

2.7 KRETSENS 
ARRANGEMENTER
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Norges KFUK-KFUM-speidere arrangerer en 
rekke relevante arrangementer for gruppas 
speidere, rovere og ledere. Hvert år utgir 
forbundet en egen arrangementskatalog som 
sendes ut med Lederforum, og som gjelder 
for 1,5 år fremover. 

Arrangementene holder høy kvalitet, og 
gruppa får tilbake motiverte og skolerte del-
takere. Særlig aktuelle arrangement er:

Globalaksjonen
Globalaksjonen starter i andre halvdel av 
september og avsluttes i januar påfølgende 
år. Gruppene velger selv tidspunkt for gjen-
nomføring av aksjonen innen dette tidsinter-
vallet. Aksjonsheftet for Globalaksjonen blir 
normalt sendt ut som innstikk i Lederforum 
nummer 2. I dette heftet finnes mange aktiv-
itetstips, fortellinger, informasjon om aks-
jonen og materiell til aksjonen. Aksjonspakke 
med informasjon og materiell sendes også 
til gruppene rundt uke 33. 

Tema for aksjonen er prosjekter i samar-
beidslandene til KFUK-KFUM Global, som 
er vår egen bistandsorganisasjon. Norges 
KFUK-KFUM deltar også i aksjonen.

Aksjonene har et eget deltakermerke. Dette 
sys på speiderdrakten under årsmerket, over 
høyre brystlomme. Bestilles av leder i 
Speiderbutikken. Merket er gratis.

Speidergruppa tar i mot og teller opp pengene 
som blir samlet inn. Videre settes pengene inn 
på speidergruppas bankkonto, og overføres 
straks til Norges KFUK-KFUM-speidere på 
konto 3000.16.88487. 

Hvis gruppa har spørsmål, trenger flere bøsser 
eller mer materiell, er det bare å sende en 
e-post til post@kfuk-kfum-speiderne.no eller 
ringe 22 99 15 50. Informasjon om aksjonene 
ligger også på Speiderprogram. 

Speiderkalenderen
Mens Globalaksjonen samler inn penger til 
samarbeidspartnere i andre land, går inntek-
tene av kalendersalget til vår egen organisas-
jon. Kalendersalget er en årlig tradisjon, og 
forbundets eneste inntektsbringende tiltak. 

Kalenderen er en praktisk planleggingskalen-
der for familier og har flotte bilder av 

2.8 FORBUNDETS ARRANGEMENTER 



14

KM-speiding, turtips og informasjon om 
speiderarbeidet. 

Av utsalgsprisen går 63% av inntektene til 
forbundet sentralt, og 37%  beholdes i grup-
pen. 

Det legges opp til at alle medlemmer må selge 
minimum 3 stk kalendere, og kalenderne 
sendes til gruppeleder i posten medio oktober.
Forbundet er helt avhengig av inntekten fra 
kalendersalget, og speidergrupper kan ikke 
returnere kalendere til forbundskontoret. 

Landets to beste kalenderselgere vinner en 
premie som er et forbundsarrangement eller 
varer i speiderbutikken til en verdi av 1000,-.

Det er utarbeidet egne spesialistmerker knyttet 
til kalendersalget:

• Selger (oppdager)
• Butikksjef (stifinner)
• Gründer (vandrer)

I tillegg gis Kalendersalgmerket til alle som 
selger tre eller flere kalendere. Merket bestilles 
gratis i Speiderbutikken av gruppeleder.

Kalendersalget handler ikke bare om å selge 
kalendere. Det handler like mye om den flotte 
muligheten til å gjøre KFUK-KFUM-speiderne 
synlig, og for speiderne til å lære seg nyttige 
og morsomme ferdigheter!

Andre arrangement:
• Vinterroland i påsken for aldersgruppa 

13-16 år.
• Kurs i leirteknikk (KILT) i pinsen for 

12-16 år.
• NM i speiding i juni – kvalifisering  

gjennom kretskonkurransen.
• Norsk Roland i sommerferien for patrulje-

førere (praktisk ukeskurs for  
patruljeførere)

• Tråkk om høsten
• Roverkongress, roverfemkamp og rover-

landsleir 
• I fyr og flamme – inspirasjonshelg for 

ledere og trenere, høst
• Lederkurs ledelse
• Landsleir hvert fjerde år

Hold deg hele tiden oppdatert på 
speiderprogram.no. 
Alle forbundets arrangementer har gode støt-
teordninger gjennom Frifond-ordningen.

Årshjul og erfaringsperm
Alle organisasjoner har store fordeler av å plan-
legge arbeidsåret. Et verktøy for å få oversikt 
over speideråret, er å sette opp et årshjul.

Speidergrupper skal avholde faste møter, 
arrangementer, turer og har administrative 
oppgaver. Av og til kan tiden bli for knapp til 
å se på den langsiktige planleggingen. 

Årshjulet synliggjør når ulike aktiviteter og 
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oppgaver skal gjennomføres og når beslut-
ninger bør tas.

På kmspeider.no/blimed finner du en mal for 
årshjul som kan hjelpe deg i gang med å lage 
et eget årshjul for din egen gruppe. Hva som 
passer for din speidergruppe, må gruppestyret 
selv finne ut av. Årshjulet kan uansett om din 
gruppe er liten eller stor, brukes som et 
utgangspunkt for god planlegging.

I en erfaringsperm kan gruppa samle erfaringer 
fra arrangementer som gjentar seg.

Gruppene i Norges KFUK-KFUM-speidere er 
i den unike og heldige situasjon å være 
medlem i både den internasjonale speiderbe-
vegelsen (WAGGGS og WOSM), og i den inter-
nasjonale KFUK/KFUM-bevegelsen (YWCA og 
YMCA).

Dette gir våre medlemmer og speidere en flott 
mulighet til å delta på en rekke internasjonale 
arrangementer. Benytt denne muligheten til å 
samle gruppa til et motiverende arrangement 
i utlandet!

Aktuelle internasjonale arrangement finner du 
på speiderprogram.no

2.9 INTERNASJONALE 
ARRANGEMENTER
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KFUK-KFUM-speidernes program skal speile 
og styrke vårt formål og våre kjerneverdier:
Fellesskap, friluftsliv, samfunnsengasjement  
og personlig utvikling. Det kristne budskapet 
skal formidles i rammen av disse kjerneverdi-
ene.

KFUK-KFUM-speiderne lanserte nytt program 
i 2008, fem år etter fusjonen mellom Norges 
KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere i 
2003. Dette programmet inviterer til å ta bort 
de tradisjonelle skillene mellom andakt, 
instruksjon og lek. Det inviterer til en helhet-
lig tenkning, og derfor inneholder programmet 
forslag til komplette møte- og turprogram bygd 
opp rundt en ramme eller et tema. Programmet 
legger bevisst opp til mye uteaktivitet, og mat 
på bål er et sentralt programelement. Bruk 
programmet!

Det er utarbeidet egne programbøker til ALLE 
arbeidsgrenene som du også finner på 
speiderprogram.no. Bøkene kan kjøpes i 
Speiderbutikken. 

Vi har et ønske om at den kristne tro skal være 
en naturlig del av det vi ellers holder på med 
i speideren, at det skal være integrert. Når ting 
griper inn i hverandre, blir summen større enn 
delene. Tanken med integrert forkynnelse er 

2.10 PROGRAM 

2.11 INTEGRERT 
FORKYNNELSE

å kople aktiviteter til temaer fra den kristne 
tro som vi ønsker å formidle. 

Det er to innfallsvinkler til denne måten å 
jobbe på: Enten ta utgangspunkt i en aktivitet 
og finne et tema som passer til den valgte 
aktiviteten, eller velge et tema som man ønsker 
å formidle og finne en aktivitet som kan belyse 
og forsterke budskapet. 
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Noe av det fineste speiderne kan være med på 
er en speiderleir. Her får speiderne oppleve 
speiderfellesskapet i opp til en hel uke i 
strekk. Oppgavene til speidergruppa vil variere 
etter hva slags leir dere skal delta på. Skal 
dere arrangere en gruppeleir selv, må dere 
både planlegge og gjennomføre leiren selv. På 
krets og landsleirer er det andre som gjør de 
fleste av disse oppgavene. Men også på krets- 
og landsleir er arrangøren helt avhengig av at 
gruppas ledere tar et medansvar for konkrete 
oppgaver.Uansett hvilken type leir dere skal 
delta på er det viktig å starte forberedelsene 
i gruppen tidlig, gjerne over et år i forveien. 

Gruppeleir
Her er det gruppa selv som bestemmer når, 
hvor og om det skal arrangeres en gruppeleir. 
Vanligvis er speiderleirer for stifinnere og 
oppover. På en gruppeleir kan det være aktuelt 
å ha med både oppdagere og familiespeidere. 
Disse yngste kan for eksempel være med et 
døgn, mens de eldre speiderne er med en uke. 

Stikkord:
• Start planleggingen tidlig – tidspunkt, 

leirsted, utstyr, program/aktiviteter, antall 
ledere

• Informasjon til speidere, ledere og forel-
dre – første info ca. et år i forveien

• Inspirere/oppfordre til å være med
• Forberedelser i gruppen – forskjellige pr 

ogramaktiviteter om leirliv med mer. 

2.12 SPEIDERLEIR

* Involver foreldrene! Spør tidlig om de kan 
bidra med konkrete oppgaver på gruppeleiren, 
f.eks matansvar og programaktiviteter. Mange 
foreldre har tatt varig lederansvar etter å ha 
startet som medhjelpere på en leir.

Kretsleir
Dette er en leir for speidergruppene i den kret-
sen dere tilhører. Noen ganger arrangerer 
enkelte kretser leir sammen. Det er viktig å 
huske på at kretsen består av mange enkelt-
grupper, slike som den gruppen du tilhører. Å 
arrangere kretsleir er et stort dugnadsarbeid 
blant speiderlederne i kretsen. Du som grup-
peleder må derfor være med å oppfordre dine 
ledere til å delta i dette arbeidet, både før, 
under og noen ganger etter leiren.

Stikkord:
• Informasjon til speidere, ledere og  

foreldre
• Inspirere/oppfordre til å være med
• Forberedelser i gruppen – øve på  

leirferdigheter
• Deltakelse i leirkomitéer

Landsleir
Landsleir er noe enhver speider bør få oppleve 
minst en gang i sitt speiderliv. En uke på leir 
med 6000 andre speidere er en stor opplev-
else. Opplevelsene er ikke mindre for de som 
er speiderledere, så her bør alle ledere som 
har anledning delta. Stikkord: se kretsleir. 
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2.13 KFUK-KFUM-SPEIDERNES MEDLEMSREGISTER

Forbundets medlemsregister har eksistert elek-
tronisk i mange år. Etterhvert har også grup-
pene fått tilgang til dette registeret. Her kan 
den enkelte gruppe holde god oversikt over 
medlemmene i gruppa. Her finnes navn og 
alder på medlemmene, foruten kontaktinfor-
masjon, fødselsdata, deltakelse på kurs, over-
sikt over medlemskontingenten, og mye mer. 
Ved hjelp av medlemsregisteret er det enkelt 
å melde inn og ut medlemmer, og å sende 
årsrapporten til forbundet.

Gruppekasserer kan skrive ut giroer med 
kontingentkrav til hver enkelt speider direkte 
fra medlemsregisteret, Har gruppa registrert 
e-postadressene på medlemmer og foresatte, 
kan giroen sendes som e-post.

Forbundets medlemsregister har fire 
brukergrensesnitt:
• Forbundsmodul – beregnet for ansatt i 

administrasjonen,
• Kretsmodul – beregnet for bruk av kret-

sleddet 
• Gruppemodul – beregnet for bruk av for-

bundets grupper 
• “Min Side” – beregnet på medlemmer 

(over 14 år) 
Forskjellen på de fire brukermodulene er først 
og fremst hvilke medlemmer som omfattes. I 
forbundsmodulen kan man se alle medlemmer, 
i kretsmodulen sin egen krets, i gruppemodu-
len sin egen gruppe og på Min Side kun seg 
selv.
Medlemsregisteret får nye funksjoner i tråd 
med ledernes behov, og er blitt et uunnværlig 
hjelpemiddel for en enkel og effektiv gruppe-
drift.

Rettigheter
Gruppemodulen har tre rettighetsnivåer: 
Lesetilgang, alminnelig lese- og skrive- tilgang, 
og full tilgang (se brukerveiledning for 
medlemsregisteret for nærmere beskrivelse av 
rettigheter). I de fleste grupper vil det være 
gruppeleder som har full tilgang, da det er kun 
den som har full tilgang som kan sende inn 
årsrapport, men det er mulig å gi full rettighet 
til en annen leder. Det er imidlertid kun en 
leder i hver gruppe som kan få full tilgang. Det 
kan innvilges unntak fra denne bestemmelsen 
for spesielt store grupper med omfattende 
medlemshåndtering.

Det er kun gruppeleder som kan se og regis-
trere opplysninger om politiattest. Gruppeleder 
kan gjøre dette uansett rettighetsnivå. Dvs 
gruppeleder kan registrere politiattester selv 
om han/hun kun har lesetilgang.

De gruppene som ikke har tatt i bruk medlem-
sregisteret ennå, anbefales sterkt å gjøre dette.

Her er lenke til innloggingssiden:  
http://mdb.kmspeider.no 

På innloggingssiden finner du en fyldig bruker-
veiledning som du kan lese på nett eller laste 
ned og skrive ut ved behov.

Husk at riktig bruk av medlemsregisteret letter 
arbeidet både for forbundet, kretsen og ikke 
minst den enkelte speidergruppe. Det er nor-
malt gruppelederen som gis tilgang til grup-
pemodulen.
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3. Relasjoner og samarbeid 

Det er mange grunner til at du som grup-
peleder (gjelder alle lederne) bør ha god kon-
takt med foreldrene til speiderne i gruppa. Du/
dere har ansvaret for barna deres både på 
speidermøtene, turer og leirer. Derfor er det 
helt avgjørende at speiderledere og foreldrene 
har stor tillit til hverandre.

Informasjon fra foreldre
Har barnet deres spesielle behov? Dette kan 
gjelde spesielle omsorgsbehov, eller for eks-
empel allergier, medisinbruk og lignende. Det 
er viktig at speiderlederne får vite om slike 
ting. Husk at enkelte slike opplysninger krever 
diskresjon.

Informasjon til foreldrene
Vi må ikke glemme å informere foreldrene om 
det som skjer i gruppa/enheten barna deres er 
med i. Erfaringer viser at det ikke er nok å dele 
ut informasjon til helt unge speidere. Det hen-
der mange ganger at slik informasjon blir 
mistet på veien hjem, eller at de glemmer å 
gi informasjonen videre til sine foreldre/fore-
satte. Derfor er det viktig å bruke alternative 
måter til å nå ut med slik informasjon. Dette 
kan være e-post, SMS, brev, oppdatert nettside 
eller jevnlige foreldremøter. Informasjon til 
foreldrene kan være: Semesterprogram, info 
om turer og leirer med mer. 

Forbundet har program for effektiv sms-
utsendelse til foresatte og medlemmer. 

3.1 FORELDREKONTAKT 

De fleste speiderforeldre hjelper gjerne til i 
speidergruppa en gang i blant. Dersom det er 
mulig er det en stor fordel at noen av forel-
drene (2-3 personer) utgjør en form for forel-
drestyre. 

Disse kan da få med seg de andre foreldrene 
på oppgaver som er litt ”perifere” i forhold til 
de vanlige speideraktivitetene. 

Eksempler på slike oppgaver kan være:
• Arrangere foreldrefester
• Arrangere dugnader
• Ha ansvar for utlodninger og lignende

Det er naturlig at det er gruppelederen som 
har den formelle kontakten med foreldrestyret. 

3.2 FORELDRESTYRE
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3.2 FORELDRESTYRE

For de speidergruppene som tilhører en 
menighet er det naturlig å ha et nært samar-
beid med menigheten. Dette vil være til hjelp 
og nytte både for menigheten og for speider-
gruppa. Dersom en av speiderlederne er med 
i menighets/soknerådet får speidergruppa også 
innflytelse på det som besluttes i menigheten.

Det er naturlig at speidergruppa deltar på 
enkelte av menighetens arrangementer, ikke 
minst på gudstjenester. Det er også naturlig 
at speidergruppa søker om at enkelte av offer-
ene under gudstjenesten går til speiderarbeidet 
i menigheten – gjerne en gang hvert semester.

Det er viktig at gruppa tar i mot nye ledere på 
en god måte, slik at de føler seg velkommen 
i Norges KFUK-KFUM-speidere. Se i kapittel 
5 om ledermiljø for mer om hvordan dette kan 
gjøres. Videre er det viktig at de nye lederne 
får tilbud om ledersamtale og muligheten til 
å skrive under ledererklæring hvis de ønsker 
det. Gruppa bør også støtte nye ledere økono-
misk hvis de vil delta på sentrale kurs.

Kretsstyret skal ha et system for oppfølging av 
gruppene, men det krever også at gruppene er 
interessert i å samarbeide med kretsstyret. 
Kretsen skal hvert år ha revisjonsrapport fra 
alle grupper som bekreftelse på at gruppa har 
fått revidert regnskapet sitt. 

Samarbeidet ellers skjer i første omgang gjen-
nom deltakelse på kretsens arrangementer, og 
tilbakemelding på hva man ønsker av kretsen 
– kretsen består av grupper, altså må gruppene 
være aktivt med i utformingen av sin krets. 

Det er spesielt viktig at gruppa alltid er repre-
sentert på kretsting (årsmøtet), men gruppa 
må også prøve å bidra med personer til krets-
styret og andre utvalg på kretsnivå. 

Kretsstyret kan videre bidra med hjelp til grup-
per som har et behov for oppfølging, når det 
gjelder vekst og når det gjelder organisatoriske 
eller programmessige spørsmål. 

3.3 SAMARBEID MED 
MENIGHETEN 

3.4 NYE LEDERE OG 
ASSISTENTER  

3.5 KRETSEN 
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Sentralleddet i forbundet vårt kan også være 
til hjelp for grupper som ønsker vekst eller som 
trenger organisatorisk hjelp. Oversikt over 
landsstyret og de ansatte finner du nettsidene: 
kmspeider.no/omoss. Du kan kontakte sentral-
bordet på 22 99 15 50 eller på 
post@kmspeider.no. 

 

Det kan selvfølgelig skje at en speidergruppe 
ikke lenger er i stand til å drive speiderarbeid 
på en forsvarlig måte. Dette skyldes ofte man-
gel på kvalifiserte ledere. Hvis så skulle skje, 
må gruppa legges ned, eller stilles i bero for 
en periode. 

I slike tilfeller er det en del formelle bestem-
melser å forholde seg til. Disse finnes i organ-
isasjonsbestemmelsene § 1.9.

Det aller viktigste i en slik situasjon er å holde 
god kontakt med speiderkretsen. Dersom kret-
sen på et tidlig stadium får vite at gruppa 
sliter, er det mulig at kretsen kan yte hjelp til 
en kommer ”over kneiken”.

Når en speidergruppe har vært nedlagt i 8 år 
skal formue og utstyr tilfalle kretsen, og brukes 
til annet speiderarbeid. Landsstyret kan – etter 
søknad - disponere fra bestemmelsene i denne 
paragrafen. 

3.6 FORBUNDET

3.7 NEDLEGGELSE AV EN 
SPEIDERGRUPPE
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3.6 FORBUNDET

3.7 NEDLEGGELSE AV EN 
SPEIDERGRUPPE

4. Vekst 

Det er lurt at gruppen finner ut hva slags 
ambisjoner de skal ha for hver enhet. Det kan 
være noe man skal gjøre, for eksempel en tur, 
noe man skal lage, eller en helt spesiell opp-
levelse. Poenget med en ambisjon, er at det 
skaper et mål som speiderne og lederne kan 
se frem til. I tillegg er det enklere å rekruttere 
speidere og ledere når man kan vise til hva 
man skal oppnå. 

4.1 AMBISJONER 

Uansett størrelse på gruppen, om det er 20 
eller 200 medlemmer, så må man ha et kon-
stant fokus på rekruttering av speidere og 
ledere. En gruppe er som en elv. Dersom den 
ikke får påfyll vil den gå tørr. På nettsidene  
(kmspeider.no/blimed) vil du finne forslag til 
rekrutteringsmåter og gode eksempler på å 
være synlig i lokalsamfunnet. Når det gjelder 
nye ledere, er det viktig at de får være med å 
påvirke ambisjonene, slik at de får et eierskap 
og føler seg som en del av gruppen. 

4.2 REKRUTTERING OG 
SYNLIGHET
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Det er viktig at gruppen og enhetene har fokus 
på å gi speiderne og lederne gode erfaringer 
og opplevelser. Gode turer og møter gjør at 
speiderne blir lengre i organisasjonen vår. 
Friluftsliv må være en naturlig del av gruppens 
arbeid. I strategien vår, Fremtiden, er antall 
uteovernattingsdøgn pr speider i gruppa en 
indikator på et speiderarbeid med gode opp-
levelser og kvalitet.

Som gruppeleder er det viktig at du har et 
overordnet blikk på enhetene. Føler man at 
man som enhetsleder står alene, er ikke det 
noe gøy. Man må hjelpe hverandre på tvers av 
enhetene. Ikke glem roverne. Noen synes det 
er vanskelig å kommunisere med dem, men 
de trenger veiledning. Det er ikke alle rovere 
som egner seg til ledere, men for de roverne 
som også er ledere, er det viktig med en sos-
ial ramme. Egnede speidere skal sendes på 
PF-kurs og Norsk Roland. Ledere sendes på 
lederkurs.

4.3 OPPLEVELSER OG 
FRILUFTSLIV 

4.4 LEDERE

BLI FLERE!  
ET HEFTE OM VEKST 

Vil du vite mer om hvordan å 
få vekst i din speidergruppe?  
 
Norges KFUK-KFUM-speidere 
har laget et hefte som heter 
Bli flere! - et hefte om vekst. 
Heftet er laget for deg som 
er leder og som ønsker vekst 
i gruppen din. De tipsene 
som er presentert i detalj, er 
utprøvd flere ganger. 
Og de fungerer! 
 
Heftet kan du laste ned fra 
nettsidene:  
kmspeider.no/blimed.  
 
Du kan også bestille heftet på 
post@kmspeider.no 
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5. Ledermiljø

Et godt ledermiljø preges av godt samarbeid 
der alle tar et tak når det behøves. Det er 
viktig at oppgavene fordeles etter de muligheter 
lederne til enhver tid har til rådighet. Det gode 
ledermiljøet tar hensyn til at lederne kan ha 
ulike muligheter til å delta f.eks på grunn av 
jobb eller familiesituasjon. 

For at dette skal fungere godt må de lederne 
som har begrensede muligheter til å delta være 
åpne om det, og være tydelige på når de kan 
og ikke.

Grupper som får nye ledere må være tydelige 
i forhold til hva det er behov for av ressurser 
i gruppa. Nye ledere må få muligheter til å bli 
kjent med gruppa og hvordan den drives uten 
å bli lesset ned med oppgaver. Da vil også 
gruppa kunne bli kjent med den nye lederen 
og etter hvert dra nytte av de ressursene den 
nye lederen har.

Det er viktig at lederne får anerkjennelse for 
den jobben de gjør. Dette kan vises på mange 
måter, det er ikke de store tingene som skal 
til. Jevnlige ledermøter, gjerne med noe å 
spise, er viktig for å bygge og ta vare på et 

5.1 HVA ER ET GODT 
LEDERMILJØ? 

5.2 HVORDAN TA I MOT 
NYE LEDERE 

godt miljø blant lederne. Det er også viktig at 
disse møtene er strukturerte slik at de blir 
oppfattet som meningsfulle og viktige. Da vil 
lederne prioritere møtene.

Vær bevisst på å gi hverandre ros og positiv 
oppmuntring. Gi også ros for det ”selvføl-
gelige”, dvs for vanlige oppgaver som utføres 
på en vanlig god måte.

Lederturer er positivt for å styrke båndene mel-
lom lederne i gruppa.Dette kan være både 
dagsturer og overnattingsturer.

Det bør legges opp til evalueringssamtaler i 
gruppene, der lederne kan snakke sammen 
om det som fungerer og det som bør bli bedre. 
Disse samtalene kan være en del av ledermø-
tene, eller gruppeleder kan ha samtale med 
de enkelte lederne dersom det er behov for 
det.

Kursing er bra og nødvendig. Bruk de kursene 
som krets og forbund arrangerer. Det er veldig 
bra om flere ledere fra gruppa kan dra sammen 
på kurs – det gir ofte bedre vilkår for endring 
lokalt.

Dersom det er få ledere i gruppa, kan det være 
veldig nyttig og hyggelig å dra på kurs for å 
treffe andre, og se at man er med i en større 
sammenheng.
Kretsens arrangementer er viktig å få med seg, 
både for å være orientert om hva som rører seg 
i kretsen, og for å få et større fellesskap som 
gir inspirasjon til å stå videre i arbeidet lokalt.

5.3 LEDEROMSORG
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For KFUK-KFUM-speiderne er målet med 
ledertreningen at speiderarbeidet som drives 
skal være godt forankret i forbundets ideologi, 
grunnlag og metoder, med formålsparagrafen 
som det tydelige siktemålet.

Ledertreningen skal være kontinuerlig, og 
KFUK-KFUM-speiding skal gi en rekke arenaer 
for ledertrening i praksis. All speiding bør være 
ledertrening, fordi speiding gir alle medlemmer 
opplæring i ledelse.

5.4 LEDERTRENING 

Alle nye ledere og assistenter skal gjennomføre 
nettkurset for nye ledere og assistenter før de 
tiltrer som ledere/assistent i gruppe eller krets. 
Nettkurset er utviklet for å sikre at alle ledere 
og assistenter i KFUK-KFUM-speiderne har 
en minimum av kunnskaper om KFUK-KFUM-
speidingens ideologi, arbeidsmetoder, program 
og sikkerhet. Å motivere egne ledere og assis-
tenter til å ta dette nettkurset, er en naturlig 
og viktig gruppelederoppgave. Du kan lese mer 
om nettkurset på kmspeider.no. 
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6. Økonomi

6.1 ØKONOMI FOR IKKJE-ØKONOMAR

Eit godt råd er å sjå på rekneskaps- og budsjet-
tarbeid som nyttige verktøy for styring av aktiv-
iteten i speidararbeidet. Med gode 
rekneskapsrutinar på plass, vil også ikkje-
økonomar lett kunne handtere økonomibiten 
i speidargruppa.

Fordelingsutvalget (forvaltningsorgan underlagt 
Barne- og familiedepartementet) har utarbeidd 
ei handbok for økonomistyring i frivillige organ-
isasjonar. Det vert anbefala at gruppeleiar og 
kasserar skriv ut ein versjon av handboka, og 
brukar ho som oppslagsverk. Hanboka kan du 
laste ned fra nettsidene under kmspeider.no/
blimed.  

Teksten vidare i dette avsnittet er eit kort 
samandrag av denne boka.

Ein rekneskap er eit nyttig hjelpemiddel for 
styring av speidargruppa sin aktivitet. 

Dei fleste speidargrupper har ikkje det som 
vert kalla rekneskapsplikt etter norsk lov, og 
treng ikkje sende rekneskapa sine inn til 
Brønnøysund slik som bedrifter skal. Men alle 
speidargrupper skal likevel føre eit rekneskap. 
Dette er fastsett i forbundet sine organisas-
jonsbestemmelsar. 

Kva er eigentleg eit rekneskap?
Ein god start kan vere å tenke på ein rekneskap 
som ein dokumentasjon på dei økonomiske 
handlingane gruppa tek. Det er viktig å hugse 

på at ein rekneskap har fleire brukarar enn 
gruppa sjølve. Rekneskapen skal leggjast fram 
på gruppa sitt årsmøte, og ev til forbundskon-
toret i samband med søknad om mva-kompen-
sasjon med vidare.

Når ein skal sende søknad om pengestøtte, er 
det ofte eit krav at godkjent rekneskap er 
vedlegg til søknaden. 

Ein rekneskap er revidert når den er kontrollert 
av ein utanforståande person. Denne personen 
må vere over 18 år, og ikkje medlem av 
speidargruppa. Ein godkjent rekneskap vil seie 
at det reviderte rekneskapet er vedteke på 
årsmøtet i speidargruppa. Protokoll frå årsmøte 
skal vere signert av to personar.

Rekneskap i frivillig samanheng består van-
legvis av to hovudpunkt: Resultat og balanse.
• Resultatet – syner inntekt, kostnad og 

dermed overskot/underskot av drifta. 
• Balansen – syner kva speidargruppa eig, 

og korleis eigendelane er finansiert: Med 
gjeld eller eigenkapital. Eit anna ord for 
eigenkapital er ”opptent kapital” – det 
gruppa eig sjølv. 

På nettsidene (kmspeider.no/gruppehandbok) 
kan du laste ned eksempel på rekneskap. 

Føring av bilag
Et bilag er dokumentasjon på ein transaksjon. 
Eksempel er kvittering for kjøp eller faktura. 
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Det skal vere ein dokumentasjon for alle 
posteringar i rekneskapet og alle bilag skal 
vere merka med bilagsnummer. Set bilaga i 
rett rettefølgje inn i ringperm. Mindre kvit-
teringar tapes/limes på A4 ark. Bilag skal 
oppbevarast i 10 år. 

Kva er skilnaden på kredit og debet?
Årsaka til at ein fører debet og kredit er for å 
sjekke at bilaget går i null, dvs i balanse. Ein 
kan godt seie at debet er inn på konto, og 
kredit ut av konto. 

Ein rekneskap består av mange kontoar, ein 
for bankinnskot, kontingent, kjøp av utstyr.  
Ein har også ein konto for kvar kunde og 
leverandør. Dette blir kalla kundereskontro og 
leverandørreskontro. Dette er for å sjå kva kun-
dar du har fått pengar frå, om pengane har 
kome inn på bank eller i kassaapparat, kva 
leverandørar du har betalt til, og kva utgiftene 
er brukt til. Det kan bli mange ”kundenum-
mer” å halde styr på i speidargrupper. I ferdig 
kjøpte rekneskapsprogram er det enkelt å 
administrere dette. Alternativt er forbundets 
medlemsregister eit godt hjelpemiddel for å 
skrive ut faktura til og følgje opp innbetalingar 
frå medlemmene i gruppa. 

Eks:  
Speidargruppa ser at dei styrer mot eit overskot 
i 2010, og ser at dei har råd til å investere i 
eit kjøkkentelt på 15 000,- kroner. Faktura for 

teltet har fakturadato 15.desember 2010, men 
forfallsdato er 4.januar 2011.

Gruppa fører fakturaen som ein kostnad i 
2010, og fører det mot leverandørreskontroen 
i balansen. Når faktura blir betalt 4.januar 
2011, blir banktransaksjonen ført mot 
leverandørreskontroen.

Bilaget blir ført slik:

1) Faktura
Debet: 15 000,- Konto for utstyr 
Kredit: 15 000,- Leverandørreskontronummer.

2)Bokføring av bankbilag 
(når pengene er overført i banken).
Debet: 15 000,- Leverandørreskontronummer
Kredit: 15 000,- Bank.

Avstemming
Avstemming av rekneskap betyr å sjekke at 
det som er rekneskapsført, faktisk er rett. Utan 
avstemming har ein ikkje god kontroll på dette. 
I praksis betyr dette å samanlikna det som er 
ført i rekneskapen med kontoutskrifter og det 
som er av pengar i kassen. 

Ein god praksis er å kvar månad gå igjennom 
bankkontoutskrifta, gå igjennom post for post 
og krysse av det som stemmer, og til slutt 
sjekke at det som står på kontoutskrifta som 
utgåande saldo stemmer med det rekneskapet 
seier gruppa skal ha på konto. Er det noko som 
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ikkje stemmer, så er det snakk kom eit avvik. 
Det kan bety at det manglar ein kvittering for 
kjøp, og då må ein jobbe for å få inn dette.

Dersom det er føretatt avsetningar i balansen, 
så må det sjekkast at dette er godt doku-
mentert.

Kven skal disponere bankkontoen?
Ein god regel er at det alltid skal vere minst 
to personar involvert for å kunne foreta uttak 
eller å betale rekningar over internett/telegiro. 
Dobbel signatur for kontantuttak kan avtalast 
med banken.  I speidargrupper som har beg-
rensa med midlar vil det ofte vere slik at 
rekningar blir betalt over internett av kasserar. 
Dersom styremedlemmer eller andre foretar 
innkjøp, legg de ut for dette sjølv, og får utgif-
tene refundert til sin konto ved innlevering av 
kvittering. Det bør då brukast eit refusjons-
skjema der det står kva pengane har blitt 
brukte til, og at ein leiar skal skrive under på 
at dette er ok. Dersom det er ein leiar som skal 
ha attende pengar, må også ein  av dei andre 
leiarane signere på refusjonsskjemaet. Når 
skjemaet har to underskrifter (innkjøper og 
leiar), kan kasserar betale ut. 

Dette er eit tillitsbasert system, der kasserer 
i teorien kan overføre pengar til egne formål. 
Dette er likevel sporbart ved kontoutskrifter. 
Et godt tips er at månedlige kontoutskrifter 
frå nettbanken vert sendt til ein av leiarane i 
gruppa. 

For speidergrupper som har betydelig med 
penger på konto, kan det vere hensiktsmessig 
med ein sparekonto som krev to signaturar for 
uttak/overføring, og ein brukskonto som 
kasserer disponerer. 

Ein blir ofte møtt med ein rekke argument om 
at det er upraktisk at to personer må vere invol-
vert. I dei fleste tilfella er det enkelt å argu-
mentere for den forbetra sikringa ved to 
signaturar – også for den som var tiltenkt eine-
fullmakta. Det er mange døme på at eineful-
lmakter har vore den viktigaste enkeltårsaka 
til at uregelmessigheter har latt seg gjennom-
føre.

Kontantkasse?
Det kan være verdt å vurdere om det er eit 
reelt behov for kontantkasser. Dersom man 
berre brukar bank, kan det bli lettare å spore 
hva pengane er brukt til. Mange speidargrup-
per har gått over til nettbank, der det er enkelt 
og raskt å overføre penger til dei som har hatt 
utgifter for gruppa.

For nokon vil det spare arbeid om ein kjøpar 
inn eit enkelt rekneskapsprogram.
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Januar/februar Godkjenning av revidert årsrekneskap på årsmøte.

Januar/februar Godkjenning av budsjett for inneværende år på årsmøtet.

Mars Innsending av rekneskap til krets/forbund.

15.mai Søknadsfrist Frifond

1.juni Søknad om mva-kompensasjon

1.august Frist for innsending av godkjent rekneskap til Brønnøysund (gjeld 
kun dei som har forplikta seg til dette i Frivillighetsregisteret eller 
Stiftelsesregisteret).

September/oktober Oppstart budsjettarbeid for kommande år.

1. oktober Søknadsfrist Frifond

15.november Frist for årsrapportering og betaling av kontingent til forbundet

15.desember Innbetaling av kalenderinntekter til forbund. Faktura sendes.

Husk Rapportere jamleg om økonomistatus på 
ledermøter.

Husk Hugs å leggje inn lokale fristar i århjulet (t.d kommune, sokneråd, 
bank).

           

6.2 ØKONOMISK ÅRSPLAN
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6.3 FORSIKRINGAR

Forbundet sine forsikringar gjeld i hovudsak 
medlemmer i Norges KFUK-KFUM-speidarar. 
Det er likevel forsikra for eit høgare antal enn 
kva som er gjeldande medlemstal. Dette for 
at enkelte deltakarar på lokale, regionale og 
sentrale arrangement også skal vera dekka av 
forsikringane under arrangementa.

Forbundet har ei ansvarsforsikring og ei kollek-
tiv ulykkesforsikring. 

I utgangspunktet er alle speidaraktivitetar 
dekka igjennom desse,  men merk at ved kla-
tring må alle krav til sikring vere oppfylt. For 
aktivitetar definert til risikoaktivitetar, døme 
er rafting og paintball, må det teiknast eigne 
forsikringar i regi av gruppa/krets.

Ved skade sørgjer ein først og fremst for å 
behandle skaden. Deretter skal det samlast 
inn opplysningar om skaden, så detaljert som 
mogleg. Skademeldingsskjema kan gruppeleiar 
laste ned frå medlemsregisteret. Skademelding 
og legeattest skal sendast direkte til 
forbundets forsikringsselskap. 

Du kan lese mer om forbundets forsikringer 
på kmspeider.no/materiell. 

6.4 FRIFOND

Frist for å søke om FRIFOND-midlar er 15. 
mai og 1. oktober. 

Frifond er ei tilskotsordning som er oppretta 
av Stortinget for å betre dei økonomiske ram-
mebetingelsene for demokratisk og frivillig 
aktivitet i lokalsamfunn i Noreg. Norges KFUK-
KFUM-speidere fordelar igjen denne støtta til 
alle sine lokale grupper.

Tildelingskriterier for tildeling frifondmidlar 
blir fastsett av landsstyret. Oppdatert versjon 
samt søknadsskjema finn du på kmspeider.no/
materiell. 

Grasrotandelen
Speidargrupper som er registrert i 
Frivillighetsregistreret kan få pengar fra Norsk 
Tipping sitt overskot. Dette igjennom at Norsk 
Tipping spelarar kan gje 5% av innsatsen 
direkte til ei speidargruppe! 

Momskompensasjon
I 2010 lanserte kulturdepartementet nye reglar 
for refusjon av meirverdiavgift. Før dette ble 
det kun gitt refusjon for mva på tenester, dvs 
porto, rekneskapsføring, revisjon og andre 
konsulenthonorar, og har med andre ord ikke 
ikkje vore så relevant for dei fleste 

6.5 ANDRE STØTTE- 
ORDNINGER
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speidargrupper. Det nye er nå at all mva er 
inkludert i ordninga. Gruppene kan likevel 
ikkje forvente å få krone for krone refundert, 
då ein søkjer til ein fastsett pott samen med 
resten av det frivillige Noreg, og det blir bruka 
ein forenkla modell som reknar ut refusjonen. 
Det er bevilgninger i det enkelte stats-busjett 
som bestemmer den årlige totalpotten.
Søknadsfrist er 1.juni. Søknad skal sendast 
til KM-speidarane sitt forbundskontor.

Hugs at rekneskap skal oppbevarast i 10 år 
– i denne ordninga kan søkjargrunnlaget til 
speidargruppene bli plukka ut til kontroll.
Frå 2011 må gruppa vere ein del av 
Frivillighetsregisteret for å kunne ta del i ord-
ninga.

Speidargrupper har mulighet til å søkje støtte 

igjennom blant anna

• Norsk Kristelig Studieråd 
• Kyrkjelydsråd  
• Extra-midlar
• Sparebankstiftelsen
• Stormbergstipendet
• Gjensidigestiftelsen 
• Aktiv ungdom 
• Fokus Engasjement 
• Kommunar
• Fylkeskommunane
• Legathåndboken
• Ullmax

Frivillighetsregisteret er samordna med 
Einingsregisteret, som speidergrupper har 
måtte forholde seg til fram til år 2009 for å 
få tildelt organisasjonsnummer. I prinsippet 
er det dei same registra, men sjølve registre-
ringsprosessen skal vere enklare i 
Frivillighetsregisteret. 

Vidare kostar det eit årleg gebyr å vere i 
Frivillighetsregisteret (kring 135,-), men reg-
istrering her er ein føresetnad for å kunne ta 
del i Grasrotandelen - som også kan vere svært 
inntektsbringande for speidargruppa, samt for 
å kunne søkje om kompensasjon for meirver-
diavgift.

Frivillighetsregisteret skal betre og forenkle 
samhandlinga mellom frivillige organisasjonar 
og offentlege styresmakter. Foreninger, stiftel-
sar og aksjeselskap som driv frivillig verksemd 
kan registrerast i dette. 

Ingen organisasjoner har plikt til å registrere 
seg i Frivillighetsregisteret, men alle organ-
isasjoner som fyller vilkåra har rett til å la seg 
registrere. Forbundet anbefaler at gruppa reg-
istrerer seg i Frivillighetsregisteret.

6.6 FRIVILLIGHETS-
REGISTERET

Les mer på kmspeider.no/materiell  
(under økonomi og adminstrasjon) 
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Det er mange type lokaler som benyttes i 
speideraktiviteten: Menighetshus, arbeidskirke, 
bedehus og kulturhus. Mange grupper og kret-
ser er også eiere av egne hus og hytter. 
Forbundskontoret får med jevne mellomrom 
spørsmål knyttet til dette, og vil på generelt 
grunnlag informere om viktigheten av:

• Å arrangere årlige brannøvelser. Skilting 
av rømningsveier. Slokkeutstyr.

• Å tegne forsikringer på eiendommen og 
utstyr. Forbundets forsikringsselskap 
KNIF Trygghet har gunstige avtaler for 
speidergrupper.

• Trygg oppbevaring av tinglyste doku-
menter. Ta gjerne en sjekk på at offisielle 
dokumenter har riktig navn og organisas-
jonsnummer på gruppa 

• Godt dokumentert historikk (overtagelser, 
investeringer).

• Regnskapsføring.

7. Utstyr og eiendom 

• Speiderhytte/speiderhuskomite.
• Jevnlige dugnader og vedlikehold (forel-

dregruppe).
• Gode rutiner for utleie av eiendommen

Stiftelser
I noen grupper er eiendommer organisert som 
stiftelser. Ved en slik organisering er det viktig 
å avholde årlige årsmøter, protokollføre valg 
av stiftelsesstyre og godkjenning av regnskap. 
Regnskapet skal kontrolleres av statsautorisert 
revisor, og deretter sendes til Enhetsregisteret 
i Brønnøysund innen 1.august årlig. 
For stiftelser er det innsendelsesplikt av regn-
skap, og disse reglene kan ikke unngås. Fravær 
av innsendt godkjent regnskap kan koste dyrt 
i form av straffegebyr og renter.

Forbundet anbefaler sine speidergrupper å ikke 
velge stiftelser som organiseringsform.
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8. Beredskap
KFUK-KFUM-speiding skal drives i trygge ram-
mer, både innenfor tradisjonelt friluftsliv og 
vedrørende forebygging av grenseoverskridende 
atferd.

Derfor har forbundet vedtatt en beredskapsplan 
for sikkerhet og en beredskapsplan ved sek-
suelle krenkelser. Forbundet har også utgitt 
sikkerhetsheftet “Trygg speiding”. Alle disse 
tre dokumentene bør være kjent av deg som 
ansvarlig gruppeleder/kretsleder.

Du finner disse dokumentene på 
kmspeider.no/beredskap.  

KFUK-KFUM-speiderne ønsker å ta miljø- og 
klimautfordringene på alvor. Det har vi gjort 
gjennom å miljøsertifisere forbundskontoret i 
2008 og landsleiren Grønn Action - Lista 
2010. 

Men vi skal videre! Gjennom konkrete progra-
maktiviteter på individnivå, gruppe/kretsnivå 
og forbundsnivå, vil det enkelte medlem og 
den enkelte leder få tilbud om å forplikte seg 
på miljøløfter som skal kunne måles i reduk-
sjon av CO2.

Du kan lese mer om dette på gronnspeider.no. 

9. Miljø 
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A
Alltid beredt
Speiderens valgspråk. Sies ofte på slutten av et 
speidermøte samtidig som man gjør speider-
hilsen. 

Allemannsretten
Allemannsretten er den rett som enhver har på 
en annen persons eiendom. Flesteparten av disse 
opprinnelig hevdvunne rettighetene har vært 
lovfestet siden 1957 gjennom friluftsloven. De 
er basert på respekt for naturen, og alle besøk-
ende forventes å ta hensyn til bønder, grunneiere 
og andre brukere, og å ivareta miljøet. Reglene 
om allemannsrett er særegne for Norge og de 
øvrige skandinaviske land. I de fleste andre land 
er omfanget av slike regler av langt mindre omfat-
tende karakter.

Andakt
Kort samling, hvor man taler om et religiøst 
emne.

Ansvar
En speider viser ansvar for seg selv og andre. 
Speiderloven § 2

Apehånd
Apehånd er en dekorativ avslutning av tau. Til 
mer praktisk bruk kan apehånden brukes som en 
vekt på tauet. På denne økten har speiderne 
mulighet til å lage apehånd til to typer bruk, en 
dekorativ til anheng og en med endespleis, som 
f.eks. kan brukes som vekt til en improvisert liv-
line.

Ass/assistent
Er en hjelper for leder eller patruljefører.

10. Speiderordbok

B
Bardunering
Teknikk som brukes for å sikre store byggverk på 
leir eller for å sikre telt.

Bekledning
Som speidere er man mye ute. Da er det viktig 
å kle seg riktig. Speidere lærer om bekledning. 
Det viktigste prinsippet innen bekledning er 
trelagsprinsippet.

Bivuakk
En er et byggverk av trematerialer. Det er kun tre 
vegger og tak og åpning ut der den fjerde veggen 
skulle vært. I denne åpningen er det som oftest 
en bålplass. Bivuakker blir lagd av skogens råma-
terialer. Man bruker pinner og trær man finner 
eller hogger i skogen, knyter disse sammen med 
røtter og legger granbar på taket.

BP
Sir Robert Baden-Powell (1857-1941), speider-
bevegelsens stifter.

Brannmannsløft
spesiell teknikk ved løfting og bæring av (bevis-
stløs) person.

Brownsea Island
Øyen der den første speiderleiren ble arrangert i 
1907
Bål
Viktig element på speidertur. En stabel av bren-
nbart materiale som er påsatt ild, oftest tre, som 
brukes til forskjellige praktiske formål.
I perioden 15. april - 15. september er det for-
budt å gjøre opp ild uten tillatelse fra kommunen.

Båtmannsknop
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en allsidig knop som til sjøs brukes den til det 
meste. Når den er strammet til kan den være 
vanskelig å få opp.

C
Chifferkode
også kalt tallkode. Brukes for å send eller skrive 
hemmelige beskjeder.

Cirrocumulus
Skytype også kalt makrellskyer. De er tynne og 
henger høyt oppe i atmosfæren.  

CV (speider-CV)
Speidere tilegner seg verdifull kompetanse. Liste 
over kurs og verv i speideren omtales ofte som 
speider-CV.  

D
Dagsorden
er en liste over de aktiviteter som finner sted i 
løpet av en dag på kurs eller leir.

De fire R-ers regel
Førstehjelperens “lille bibel”: rask, riktig, reins-
lig, rolig. 

Draktreglement
Det er ikke tilfeldig hvor merker på speider-skjorta 
plasseres. Derfor har vi et draktreglement. 
Dregg
Et mindre anker. Ofte sammenleggbart. Brukes 
til mindre båter.

Drivanker
Et drivanker (eller nødanker) er en enhet som 
slepes etter skip, redningsflåter eller andre sjø-

fartøy i vanskelige værsituasjoner.

E
Ekvidistanse
den loddrette avstand i terrenget mellom 
høydekurvene (kotene) på et kart.

Enhet
Gruppene er delt inn i ulike enheter, etter 
speidernes alder. Enhetene er familiespeidere 
(0-6 år), oppdagerflokk (2.-3.klasse), stifinner-
tropp (4.-5.klasse), vandrertropp (6.-10.klasse) 
og roverlag (fra 16 år).

Enkeltmannspakke
er en enkel bandasje som ofte inkluderer kom-
press. Alltid med på tur.

ESG
står for European Scouting and Jungshar Group. 
Alle norske KFUK-KFUM-speidere er medlem her. 
Derfor bærer vi også ESG-merket på vår venstre 
lomme.

ESG-dagen
Hvert år den andre lørdagen i november, eller så 
nært denne datoen som mulig, gjennomfører 
speiderpatruljer over hele Europa det samme 
programmet.

F
Facebook
Norges KFUK-KFUM-speidere har både profil og 
gruppe på facebook. Denne brukes til å spre 
informasjon og dele opplevelser. 

Fettfelle
Et hull man graver i bakken som på leirer og turer 
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brukes som avløp for oppvasksvann o.l 

Flaggreglene
Sier når flagget skal heises og fires, hvordan 
flagget skal behandles og oversikt over offisielle 
flaggdager.

Flatmansgrop
Overnattingmetode om vinteren.
Fonetisk alfabet
Eit fonetisk alfabet er ein standardisert måte å 
bokstavere ord på. Det finst i mange språkutgåver.

Forbundet
Internt omtales ofte organisasjonen som forbun-
det.

Forbundskontoret
Ligger i Oslo. Her jobber folk som arbeider med 
program, informasjon, økonomi og administras-
jon, ledertrening og medlemsvekst. 

Forkynnelse
Norges KFUK-KFUM-speidere er forkynnende. 
Det betyr at vi forteller om den kristen tro; i 
praksis foregår dette f. eks gjennom andakt på 
speidermøtet eller gjennom integrert forkynnelse 
i speiderprogrammet.  

Fotposer
Poser som tres over skoene for å forhindre at de 
blir våte. Brukes ofte i forbindelse med snøhule-
graving.
Fremtiden
KFUK-KFUM-speidernes strategiplan som alle 
grupper og kretser skal kjenne til og handle etter 
når lokale terminlister og planer utarbeides. 

FRIFO
Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO ble stiftet 
i 1989 og er en paraplyorganisasjon for de 13 
største friluftslivsorganisasjonene i landet med 

til sammen over 1/2 million medlemskap og ca 
3500 lokale lag og foreninger. Norges KFUK-
KFUM-speidere er medlem.

Friluftsliv
Er å tilbringe mye tid ute, og å klare seg med 
enkle midler.

Førerpatrulje
Er en patrulje for alle patruljeførerne i troppen.

Førstehjelp
Dreier seg om å mestre en akutt situasjon med 
det man har til rådighet. Alle speidere skal ha  
grunnleggende ferdigheter i førstehjelp.

G
Gapahuk
Lages av et gitter med rajer som dekkes med 
presenning eller granbar. Gapahuk lages  for eks-
empel  når speiderne er på haik og trenger ly for 
vær og vind.

Gilwell
Gilwell er forbundets vidergående og høyeste 
lederutdannelse. Navnet stammer fra et speider-
senter i England, hvor de første lederutdan-
nelsene ble gjennomført.

Globalaksjonen
Vår innsamlingsaksjon.

GPS
Til noen utendørsaktiviteter fås håndholdte 
GPSer, som regner tidsforskjellen mellom en 
rekke satellittsignaler som bestemmer din posis-
jon. Det finnes billige modeller uten kart (som 
viser posisjoner og retninger) eller dyrere modeller 
med innbygget, mer detaljerte kart. Enkelte 
mobiltelefoner fås også med GPS.  
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Grasrotandelen
Er en ordning der alle som spiller på Norsk 
Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en 
lokal forening, og gi fem prosent av det de spiller 
for til laget/foreningen. Det eneste lokale lag og  
foreninger trenger å gjøre er å registrere seg i 
Frivillighetsregisteret.

Gruppe
KFUK-KFUM-speiderene er organisert i grupper. 
Hver gruppe består av flere enheter som tropp, 
lag og patrulje.

Grønn
Den fargen som speiderskjortene våre har. 

Guides own/ Scouts own
Er en enkel speidergudstjeneste.

H
Haik
En natt under åpen himmel, med stjernene som 
titter ned på deg og de andre i patruljen din. På 
haik drar dere på tur fra en dag til en annen, og 
bruker kart og kompass til å finne frem!

Hinderløype
Morsom, utofrdrende og utbredt aktivitet i 
speideren.

Hjelpsom
En speider er hjelpsom og hensynsfull. 
Speiderlovens § 3.

HRL
Kort for hjerte- og lungeredning. Viktig lærdom 
i speideren.

I
Integrert forkynnelse
Speiderarbeid og forkynnelse/kristen tro henger 
nøye sammen. Aktiviter brukes som en del av 
forkynnelsen.

Internasjonalt arbeid
Viktig i KFUK-KFUM-speiderne. Vi er medlemmer 
i YWCA, YMCA, WAGGGS og WOSM. Dette gir 
våre medlemmer og ledere en rekke gode tilbud 
om ledertrening, leirer, utveksling og represen-
tasjon.

J
Jamboree
Er betegnelsen for en internasjonalleir. Hvert 
fjerde år avholdes det verdensjamboree.

JOTA/JOTI
Jamboree on the air/ jamboree on the internet er 
jamboree som foregår hver høst. Da har speidere 
kontakt med speidere over hele verden via radio 
eller internett.

K
Kalendersalg
Er en årlig tradisjon og vårt eneste inntektsbrin-
gende tiltak.

Karabinkrok
Krok som kan lukkes sikkert. Brukes til klatring 
og seiling.

Kart og kompass
Er viktig å ha med på tur. Med dette utstyret på 
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plass kan man finne retning og vei å gå uansett  
hvor man måtte være.

KFUK-KFUM
KFUK står for Kristelig Forening for Unge Kvinner 
og KFUM står for Kristelig Forening for Unge 
Menn. Norges KFUK-KFUM er en kristen barne- 
og ungdomsorganisasjon med 16.000 medlem-
mer fordelt på over 500 forskjellige grupper over 
hele landet. KFUK-KFUM driver blant annet med 
ledertrening, idrettslag og kor.  

KFUK-KFUM Global
KFUK-KFUM Global er en selvstendig, kristen, 
økumenisk, humanitær organisasjon som ivaretar 
internasjonale programmer og partnersamarbeid 
i et diakonalt arbeid i Norges KFUK-KFUM og 
Norges KFUK-KFUM Speidere.

Kløver
Er symbolet for jentespeidere i hele verden. 
Merket skal plasseres på venstre erme på speider-
skjorta.

Knute
I speideren lærer man å knytte knuter. Det er 
viktig å vite hvilke knute som skal brukes til hva. 
En sikker knute kan være med å redde liv, mens 
en dårlig knute kan være farlig. 

Krets
Alle grupper tilhører en krets som har et krets-
styre. KFUK-KFUM-speiderne har 20 kretser i 
Norge.

Kretsforum
Er en årlig samling for kretsledere, visekretsle-
dere, kretsenes roverkontakter og landsstyret.

Kretsleir
De fleste kretser arrangerer hvert fjerde år kret-
sleir. Antall deltakere varierer fra krets til krets.

Kretsmerke
Hver krets har sitt eget merke. Medlemmene i 
en krets bærer merket på venstre erme på 
speiderskjorta.

Kretsting
Er kretsens besluttende organ.

Kvalifikasjonskrav for leder/tillitsvalgte
Alle ledere og assistenter i KFUK-KFUM-
speiderne skal fremvise politiattest, gjennomføre 
nettkurs, gjennomføre ledersamtalen (tilbys det 
året en fyller 17 år), og være minst 15 år.
Enhetsleder skal være minst 18 år. 

L

Lag
Roverne - speidere over 16 år - er organisert i 
lag.

Lakenpose
Pose som legger inni soveposen, så man slipper 
å vaske hele posen. Om sommeren kan lakenpose 
være nok å sove i på f. eks hytter.   
Landsleir
Arrangeres hvert fjerde år og er Norges KFUK-
KFUM-speidere sitt største arrangement for alle 
medlemmer i organisasjonen.  

Landsting
Holdes hvert andre år og er forbundets øverste 
myndighet. På landstinget velges landsstyre som 
er forbundets øverste myndighet.  

Landsstyre
Landstyre velges av landstinget og forbundets 
høyeste beslutningsorgan mellom landsting.
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Latrine
Do på leir. Enkelt og greit. Ofte en plastdo med 
din egen lille bås. Slapp av, du slipper å tømme 
den, det kommer en bil og tar seg av det. 
Morsomme sjeler kaller av og til jentedoen for 
Latrine og guttedoen for Latruls.

Lavvo
Er et kjegleformet telt.

Leder
Ledere er med på å drive speiderarbeidet, enten 
det er i gruppa, laget eller troppen. Alle i KFUK-
KFUM-speiderne får i rett alder tilbud om for-
bundets ledertrening.

Lederforum
Medlemsblad som går ut til alle medlemmer over 
15 år.

Lederkro
Er et samlingssted for ledere på leir.

Ledersamtale
Alle 17-åringer i organisasjonen skal få tilbud 
om ledersamtale. Det er et mål at alle assistenter 
(også de som begynner senere som assistenter 
eller er eldre og har vært assistenter i flere år) 
skal få tilbud om en slik samtale.

Leir
Er speiderårets høydepunkt. Hvert fjerde år er 
det landsleir. Det er vanligvis kretsleir mellom 
hver landsleir. Mange grupper har egne leirer de 
årene det ikke er krets- eller landsleir. Noen rei-
ser til utlandet på leir.

Leirbygging
Hva? Bygge leir? Ligger den ikke der når vi kom-
mer? Joda, leirplassen er der, men sammen skal 
vi bygge opp leiren med telt, bord, portaler, fett-
feller og det hele. Den første dagen på leir går 

med til byggingen. Det lønner seg å øve på sur-
ringer, knuter og trekantprinsippet før dere drar 
på leiren, da blir det mer fritid.

Leirbål
Leirbål er en morsom kosekveld med andre 
speidere rundt bålet. Da er det bål, sanger, 
speiderrop og sketsjer. Leirbål er nesten hver 
kveld! Noen leirbål er sammen med de andre i 
gruppa. Andre kan være med underleiren, og 
noen leirbål er for alle speiderne på hele leiren. 
Tenk deg at sju tusen speidere synger samme 
sang på en gang. Det er stilig, det!

Leirbålskappe
Mange grupper har leirbålskapper som er like for 
alle medlemmer av gruppa. En leirbålskappe er 
en stor, varm, lun kappe som du kan ha rundt 
deg på leirbålet. På ryggen står navnet på gruppa, 
og du kan dekorere leirbålskappa med merker.

Liggeunderlag
Brukes til å sove på når man er på tur. Det finnes 
utallige varianter liggeunderlag. Det viktigste er 
at det isolerer godt mot kulden fra bakken.

Lilje
Er symbolet for alle guttespeidere i verden. 
Merket skal plasseres på venstre erme på speider-
skjorta.

Livline
Er et langt tau med en pose i enden som kastes 
ut til mennesker som f.eks har gått gjennom isen. 
Livlinekasting er en nyttig og artig speideraktiv-
itet.

Logo
Forbundslogoen er vårt kjennemerke.
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M
Makramé
er en gammel knyteteknikk som har vært brukt 
gjennom årtusener.

Maur
Er de som er med å gjøre klart til leir, og som 
rydder opp etter leiren.

Medlemsregisteret
Er et viktig hjelpemiddel for alle gruppe- og 
kretsledere. Her kan du melde inn og melde ut 
medlemmer, sende ut kontingentkrav, melde på 
til turer og kurs, registrere politiattester m.m.

Merker
Allerede fra man begynner som speider tar man 
merker. Merkene er ulike etter tema og 
alderinndeling. Det er stas å ha mange merker 
og de sys på speiderskjorta eller leirbålskappen. 
Du kan lese mer om merkene på speiderprogram.
no

Miljøvern
Miljøvern skal sikre eksistensgrunnlaget for 
planter, dyr og mennesker og kan hevdes å 
omfatte vern av både naturen (naturvern) og kul-
turlandskapet, det siste inkludert bygningsvern. 
Å speide er miljøvern i seg selv. De siste årene 
har organisasjonen begynt å fokusere mye på 
dette.

Miljøsertifisering
Forbundskontoret i Oslo er miljøfyrtårnsertifisert. 
Vi jobber med å miljøsertifisere flere av våre 
arrangementer. 

Mobiltelefon
Er fast inventar hos de fleste i dag. I speideren 
lærer man at mobiltelefon ikke må brukes som 

eneste sikkerhet når man er på tur.

Momskompensasjon
Formålet med ordningen er å kompensere for 
kostnader som frivillige organisasjoner har til 
merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester 
basert på årsregnskap ett år tilbake i tid. 
Bådegrupper og kretser søker om dette via for-
bundet til egne frister (1.juni).  

N
Nattløp
Orientering om natten.

Natur
Er det viktigste vi speidere har. ”En speider kjen-
ner naturen og verner om den”, heter det i speid-
erloven.

Nettkurs for ledere
Er et grunnleggende kurs som alle ledere skal ta. 
Tar ca 1,5 timer å gjennomføre.

Nordtangen
Ligger på Gran på Hadeland og er vårt nasjonale 
speidersenter som brukes til kursing og leirer.

Norges KFUK-KFUM-speidere
Er vårt offisielle navn.

Norges Speiderforbund
Er det andre speiderforbundet i Norge, som vi 
samarbeider med gjennom Speidernes 
Fellesorganisasjon.

O
O-løp  
Orienteringsløp foregår f. eks med kompass, kart 
eller GPS og handler om å finne poster ute i 
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naturen.  

Oppdager
Den yngste aldersinndelingen. Speidere som går 
på skolens 2.-3. trinn  

Opptaklese
Opptaklese er en sermoni som gir tilhørighet til 
alle speidere over hele verden. Under opptakelsen 
avlegger du speiderløfte.

P
PA
Forkortelse for patruljeassistent.  

Patrulje
Speiderne er inndelt i patruljer. Patruljene er den 
viktigste delen av en speidergruppe.  

Patruljeassistent
Hjelper patruljeføreren med å lede patruljen.  

Patruljefører
Hver patrulje har en patruljefører som leder 
patruljen.  

PF
Forkortelse for patruljefører.

PF-kurs
er endel av lederopplæringen for patruljeførere.

Pionering
er å lage byggverk ved hjelp av raier og tau.

Politiattest
Må alle ledere og tillitsvalgte over 15 år ha for å 
få være speiderledere.

Primitiv mat

Er mat som kan enkelt kan lages på bål

Primus
Er et kokeapparat som kan brukes på turer og 
leirer.Opprinnelig var primus et kokeapparat som 
bruker parafin som brennstoff, men nå brukes 
ordet  for kokeapparat som bruker gass også.

R
Raier
Trestokker som brukes til pionering og byggverk.

Rekruttering
Se vekst

Revelje
Er signalet som blir gitt om morgenen på leir for 
å varsle at en ny dag er i gang.

Roland
Vår høyeste utdanning for patruljeførere. En ukes 
kurs i Norsk Roland om sommeren og Vinter 
Roland om vinteren.

Rosignal
En lyd, gjerne en melodi, som spilles hver kveld 
over hele leiren. Tegnet på at det er på tide å gå 
og pusse tennene og ta en tur på latrina før du 
kryper ned i soveposen i teltet. En liten stund 
etterpå kommer lang tone, som betyr at det skal 
være helt stille så alle får sove.

Rover
Arbeidsgren for speidere som har fullført 10. 
klasse.

Røykvender
Smart sak som brukes til å snu røyken ved bålet 
hvis den blåser feil vei. Har ikke gruppa en egen, 
kan den alltids lånes av nabogruppa.
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S
Scout
Det engelske ord for speider.

Scoutface
Ligner på facebook. Nettverk på internett hvor 
speidere kan komme i kontakt med andre 
speidere.

Scouts own/ Guides own
Er en enkel speidergudstjeneste.
Sisal
Sisal kommer fra en tropisk plante, og er en av 
verdens aller sterkeste naturfibre. Den brukes 
ofte i tauverk som speidere bruker til surringer.

Sjøspeiding
Er speidere som legger spesiell vekt på maritime 
aktiviteter.

Speiderbladet
Medlemsblad som alle medlemmer av Norges 
KFUK-KFUM-speidere får.

Speiderbutikken
Er vårt utsalg av speidereffekter: Skjorte, merker, 
speiderprogram m.m. Se www.speiderbutikken.
no

Speiderbønnen
Synges ofte på slutten av hvert speidermøte. Ble 
skrevet av Hans Møller Gasmann i 1911.

Speiderdrakt
Er vår drakt som består av skjorte og skjerf. De 
forskjellige speiderforbundene har sine egne 
drakter.

Speiderhilsen
Tre fingre i panna, mens tommel og lillefinger 

formes til en sirkel. De tre fingrene står for hvert 
av punktene i speiderløfte. Sirkelen symboliserer 
det internasjonale speiderfellesskapet.  

Speiderhåndboka
Er Norges KFUK-KFUM-speideres egen grunnbok 
som gir deg kunnskapen du trenger i praktiske 
speiderferdigheter sammen med trosopplæring, 
internasjonal forståelse og historie. Kjøpes i www.
speiderbutikken.no
Speiderkniv
Er et allsidig redskap som alltid må være med 
på tur.

Speiderloven
Forteller oss hvordan vi skal være mot våre med-
mennesker, hvordan vi skal utvikle oss selv og 
hvordan vi skal være åpne for det Gud har å gi 
oss. Speiderloven er felles for alle verdens 40 
millioner speidere.

Speiderløftet
Er et løfte alle må avgi når de blir opptatt som 
speidere.

Speiderprogram.no
Internettside med alt programmateriell for alle 
arbeidsgrener. Les om merker og kommende 
arrangementer, leirer og kurs.

Speiderskjerf
Alle speidere får speiderskjerf når de bli tatt opp 
som speidere. Skjerfene har ulik farge etter 
hvilken aldersgruppe man er i.

St.Georgsdagen
Feires 23.april hvert år til minne om St.Georg 
som er speidernes forbilde. 

Stemmerett
Alle medlemmer som er fylt 15 år kan være 
medlem av tingene (gruppeting, kretsting og  
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landsting), og er valgbare til alle tillitsverv.
Stifinner
Speidere som går på skolens 4.-5. trinn

Synlighet
Å være synlig er viktig for KFUK-KFUM-speiderne. 
Det er å våge å vise frem for lokalsamfunnet og 
regionen kva vi står for, og gjør fleire kjent med 
kva KFUK-KFUM-speiding er. Kalendersalg og 
Globalaksjonen gir gode muligheter for lokal syn-
lighet.

T
Tillitsvalgt
Er en som har tatt på seg verv i organisasjonen 
– ubetalt. Som tillitsvalgt regnes medlemmer som 
gjennom valg på gruppeting, kretsting, roverting 
eller landsting påtar seg ledelsesoppgaver i for-
bundet.

Tropp
Er en del av en gruppe. Stifinnerpatruljene dan-
ner stifinnertroppen i gruppa,  og  vandrerpa-
truljene danner vandrertroppen.

Trykkbandasje
Består av gasbind og kompress, og en stein, pinne 
eller lignende som man kan legge trykk på en  
skade som blør mye.

Tyrkerknop
Er en knute som blant annet brukes til skjerfk-
nute.

Trosopplæring
KFUK-KFUM-speiding er trosopplæring av beste 
kvalitet. Forbundet har utarbeidet egen trosop-
plæringsbrosjyre, egen oversikt som viser sam-
menhengen mellom trosopplæringsplanen (Gud 
gir – vi deler) og vårt program, samt boka 

”Trosopplæring i friluft”. Norges KFUK-KFUM-
speidere ønsker å være den norske kirkes og 
lokale menigheters trosopplæringsarbeid i friluft, 
som en sterk formidler av grønn trosopplæring 
og utetro.

Tapto
Sang som synes som avsluttning på en dag, etter 
at man har sunget speiderbønnen. Først synges 
den vanlig, så stille, til slutt nynnes den.

Tenkedagen
22. februar. Speidere over hele verden feirer den 
felles fødselsdagen til Olave Baden Powell og Sir 
Baden Powell, grunnleggeren av speiderbeveg-
elsen. 

Trangia
Også kalt stormkjøkken. Oppringelig svensk fab-
rikat, men finnes nå i utallige kopier. Varmer mat, 
også i kraftig vind.
Trekanten
Brukes som symbol for KFUK-KFUM og KFUK-
KFUM-speiderne, for å vise at vi driver et kristent 
arbeid hvor alle får bruke hele seg (ånd, sjel og 
kropp).

Trekløver Gilwell kurs
Er forbundets videregående og høyeste lederut-
dannelse. Navnet stammer fra et speidersenter 
i England, hvor de første lederutdannelsene ble 
gjennomført.

Trener
Er en leder som har ansvar for kursvirksomhet i 
kretsen. En trener må ha deltatt på trenerkurs.

U
Utmark 
Utmark er i prinsippet alt areal som ikke defineres 
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som innmark. Betegnelsen omfatter det meste 
av innsjøer og vann, strender, myr, skog og fjell 
i Norge. Begrepet brukes i friluftsloven, som 
betegnelse på områder der enhver har utstrakte 
rettigheter, blant annet til ferdsel.

UT- systemet
er et rutenett av ruter som er 100x100 km. Det 
er dette rutenettet du ser som blå tynne linjer på 
turkart og 1: 50 000- kartene.

V
Valg
Skal det være på årsmøter. Da velges de tillits-
valgte som gruppestyre, kretsstyremedlemmer, 
regnskapsfører og revisor.

Vandrer
Arbeidsgren for speidere som går i 6.-10. klasse.

Vekst
Et satsingsområde i strategiplanen Fremtiden. 
Vennskap
En speider er en god venn. Speiderlovens §4

Vennskapsgrupper
En rekke norske speidergrupper har vennskaps-
grupper i andre land som de stadig har kontakt 
med og som besøker hverandre fra tid til annen. 

Vennskapsleirbål
På leir inviterer man en annen gruppe på leirbål. 
Disse leirbålene kalles vennskapsleirbål.

Verdensorganisasjonene
KFUK-KFUM-speiderne er medlemmer av fire av 
verdens største barne- og ungdomsorganisasjoner, 
WAGGGS, WOSM, YMCA og YWCA.

Verdenssenter
WAGGGS har fire verdenssentre, 
i England, Sveits, Mexico og India:
Our Chalet, Adelboden, Sveits
Pax Lodge, London, England
Sangam, Pune, India
Our Cabaña, Cuernavaca, Mexico

WOSM har ett i Sveits:
Kandersteg

W
WAGGGS
WAGGGS står for World Association of Girl Guides 
and Girl Scouts. WAGGGS har 10 millioner med-
lemmer i 144 land. Alle kvinnelige KFUK-KFUM-
speidere er medlemmer av WAGGGS.

WOSM
WOSM er forkortelsen for World Organization of 
the Scout Movement. WOSM har ca 28 millioner 
medlemmer fordelt på 154 land. Alle mannlige 
KFUK-KFUM-speidere er medlemmer av WOSM

Y
YMCA
Young Men’s Christian Association (YMCA) driver 
barne- og ungdomsarbeid i ulike former, som 
blant annet barne- og ungdomsklubber, kor, 
idrettslag og speiderarbeid.

YWCA
Young Women’s Christian Association (YWCA) er 
en verdensomspennende kvinneorganisasjon. I 
mange land er YWCA-grupperinger sterke pådri-
vere i kampen for kvinners rettigheter.
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Kontakt  
Har du spørsmål? Sjekk kmspeider.no eller kontakt 
forbundskontoret på post@kmspeider.no eller telefon 22 99 15 50. 

 

Gruppehåndboken finnes elektronisk på kmspeider.no/gruppehandbok. 
Her er det lenket til relevant informasjon. 
Du vil også finne dokumenter og maler til nedlasting. 

På www.kmspeider.no finner du nyheter og oppdatert informasjon. 
På www.speiderprogram.no finner du program og oversikt over arrangementer. 

GRUPPEHÅNDBOK - OGSÅ PÅ NETT 
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