
 

DELTAKERE 

Anders Østeby   Landssjef og Møteleder 

Gunvor Meling    Viselandssjef  

Steinar Stornes   Styremedlem 

Henrik Vagle Dalsgaard  Styremedlem  

Even Stokke   Styremedlem 

Hilde Opsal Styremedlem 

Eline Grøholt Styremedlem  

Annlaug Halvorsen Engmark Styremedlem 

 

ANDRE  

Sindre Nesse Nemdsleder Rovernemnda 

Heidi Furustøl   Generalsekretær/referent 

 

GJESTER PÅ ENKELTSAKER 

. 

Elisabeth Løland sak 59/2014 Ledertreningsfornyelse - Forbundskontoret 

Solfrid Bøhler sak 50/2014 Medlemsregister- Forbundskontoret

PROGRAM 

 Se e-post for program 27.-28.09 

 

SAKER 

58/2014 Protokoll 8. september 2014 

59/2014 Ledertreningsfornyelse mandat 

50/2014 Mandat sentral innkreving og medlemssystem - oppfølging 

60/2014 Kontorrapport m/landsleirevaluering inkl Speiderbutikken 

61/2014 Statusrapport fra styremedlemmer 

62/2014 1.halvårs regnskapsrapport  (1. og 2. kvartalsrapport) 

63/2014 Ledergodkjenninger pr september 2014 

64/2014 KM-speidernes medlemsskap i nasjonale og internasjonale organisasjoner 

48/2014 Revidert strategi – Fokusområder 2015-2019 - oppfølging 

49/2014 Organisasjonskart KM-speiderne - oppfølging 

65/2014 Landsting 2015 - planlegging 

66/2014 Landsleir 2018 - planlegging 

67/2014 Orienteringer 

 

KOMMENTAR 

Vi møtte HK lørdag 27.09 kl 1530-20.30 for av-takking middag m/kunstinnslag på 

Henie Onstad kunstsenter Høvikodden  

 
Protokoll Landsstyremøte 

27.-28. september 2014, Sandvika Bærum 
 



 

GENERELT  

Beskrivelse  

Referat fra 8.september er godkjent på mail, men eventuelle 
oppfølgingspunkter eller kommentarer kan tas i møte. 

Forslag til vedtak  

Referatet er allerede godkjent på e-post, men eventuelle 
kommentarer/oppfølgingspunkter kan noteres. 

Vedlegg, referanse 

Protokoll fra 8. september 

Forslagstiller/Saksbehandler 

Heidi Furustøl 

Dato 

2014-03-31 

 

BEGRUNNELSE/DISKUSJON 

Notat 

X 
 

 

VEDTAK 

Landsstyrets vedtak 

Referatet av 08.09 er vedtatt. 

58/2014 Protokoll 8. september 2014 



 

GENERELT  

Beskrivelse  

 
Landsstyret har over flere år fått tilbakemeldinger på ulike ledertreninger som tilsier 
at det burde foretas en helhetlig gjennomgang av forbundets tilbud til ledere, 
herunder hvordan vi sikrer at gjennomført revisjonsarbeid blir tatt i bruk så snart 
som mulig etter ferdigstillelse. 
 
I forrige LS-periode ble dette en del av arbeidet med Speiderakademiet, men dette 
er av flere grunner ikke kommet noe videre. PLU/PU/LU har arbeidet med sine 
områder løpende, men på grunn av det løpende programrevisjonsarbeidet har det 
ikke vært gjort store endringer og revisjoner på det eksisterende programmet til nå. 
Det har også vært diskusjoner rundt hvordan en revisjon av forbundets ledertrening 
bør foregå. 
 
På Landsting 2013 ble det i budsjettet vedtatt en egen vekst-satsing (2 millioner kr 
over 2 år). I januar 2014 ble deler av disse midlene avsatt til en prosjektstilling for å 
styrke ledertreningstilbudet i forbundet. 
 
Formålet med mandat for ledertreningsfornyelsen er å nedsette en Prosjektgruppe 
som skal fornye KFUK-KFUM-speidernes ledertrening for aldersgruppen 17 + 
(heretter kalt ledertrening) i tråd med forbundets mål, strategi og tiltaksplan, i 
perioden høsten 2014 til våren 2016. Ledertreningsfornyelsen skal ses i 
sammenheng med den pågående programfornyelsen som sluttføres innen 2016. 

Forslag til vedtak  

Landsstyret vedtar utkast til mandat for ledertreningsfornyelsen. Prosjektgruppen 
v/prosjektleder skal levere en forundersøkelse, inkludert framdriftsplan og mål for 
prosjektet til neste landsstyremøte i 14. november 2014. 

Vedlegg, referanse 

1. Saksfremlegg 2. Utkast til mandat  

Forslagstiller/Saksbehandler 

Elisabeth Løland 

Dato 

2014-08-29 

  

BEGRUNNELSE/DISKUSJON 

Notat 

 Ledertreningskonsulent Elisabeth Løland deltok på saksfremlegging og diskusjon rundt 
mandatet lørdag.  

  

Fokus på å tydeliggjøre mandatet og intensjon fra landsstyret mtp. ambisjonsnivå (fornyelse 
av ledertrening skal ikke bare se på det eksisterende, men ha mulighet til å ta i mot innspill 
og arbeide frem nye måter å drive ledertrening på). 

  

Landsstyret la i diskusjonen vekt på følgende punkter: 

- Organisasjonens behov. 

- Progresjon videre 

- Forhold mellom frivillige og ansatte 

- Kontroll over arbeidet og styring av prosjektgruppa 

- Mulighet for innspill fra personer utenfor prosjekt- og referansegruppe 

  

Det presiseres at ansattstyrte arbeidsgrupper for kjernevirksomhet ikke skal normaliseres i 
Norges KFUK-KFUM-speidere. I denne saken er vurderingen at det for å sikre god 
progresjon og mulighet for en sterkere involvering av Landsstyret ved behov, er 
hensiktsmessig å bruke ansatteressurser i prosjektperioden. Ved prosjektperiodens utløp, 
skal arbeidet med ledertrening legges inn i normal drift, etter de prinsipper for frivillig styring 
og representasjon som vi arbeider etter. 

  

I løpet av høsten skal Landsstyret legge frem utkast til et policy-dokument for frivillige, som 
presiserer tydelig hvilke oppgaver og ansvar man har som frivillig i Norges KFUK-KFUM-
speidere. En del av dette arbeidet vil være å produsere en frivillighetsavtale som skal fylles ut 
for alle frivillige på forbundsplan, med presisert oppgave, varighet på prosjektet, rapportering 
og forventninger. 

  

Vedtaket ble gjort søndag. 

 

VEDTAK 
 
Landsstyret vedtar utkast til mandat for ledertreningsfornyelsen med de endringer som fremkom i møtet. 
Som en konsekvens av dette vedtaket bortfaller LUs mandat (vedtatt 2013-06-16).  
 
LS beklager at behandlingen av mandat for ledertreningsfornyelse ikke er skjedd i tilstrekkelig dialog 
med LU. LS takker LU for god innsats i oppnevningsperioden (2012-2014), og ser at enkelte av LUs 
oppgaver har blitt liggende på vent som følge av pågående revisjonsarbeid i forbundet. LU har likevel vist 
engasjement og jobbet godt med det som har vært hensiktsmessig å utvikle i perioden.  
 
Pågående revisjonsarbeid videreføres og rapporterer til prosjektgruppe for ledertreningsfornyelse. 
Gjensittende medlemmer i LU tilbys plass i prosjektgruppe eller referansegruppe. Prosjektgruppen 
v/prosjektleder skal levere en forundersøkelse, inkludert framdriftsplan og mål for prosjektet til neste 
landsstyremøte 14. november 2014.  

   

59/2014 Ledertreningsfornyelse mandat 



 

GENERELT  

Beskrivelse  

På Landsstyremøte den 13.06 ble det vedtatt at administrasjonen skulle 
fremme forslag til valg av systemleverandør til nytt medlemssystem (sak 
50/2014) 
 
Det vil bli presentert en anbefaling av leverandør basert på innkommende 
tilbud fra 3 leverandører. Prosjektgruppen har i tillegg vurdert 6 andre 
leverandører i første vurderingsrunde som ikke har blitt vurdert som en 
hensiktsmessig løsning for KM-speiderne. 
 

Forslag til vedtak  

Landsstyret vedtar å bruke XXX som leverandør av nytt 
medlemsregistersystem til KM-speiderne med oppstart våren 2015 

Vedlegg: 1. Saksfremlegg  2.kravspesifikasjon, 3. Hypersys tilbud, 4. Notat KM, 5. KM kravspek, 6. 
Tilbud AlreadyOn 7. Kravspek AlreadyOn, 8. Due dilligence, 9. Km brev,  

Forslagstiller/Saksbehandler 

Solfrid Bøhler 

Dato 

2014-09-19 

 

BEGRUNNELSE/DISKUSJON 

Notat 

  

 

 

VEDTAK 

Landsstyrets vedtak 

Landsstyret vedtar å bruke Unicornis som leverandør og Hypersys som nytt 
medlemsregistersystem til KM-speiderne med oppstart våren 2015. 

  

50/2014 Mandat sentral innkreving og medlemssystem - oppfølging 



 

GENERELT  

Beskrivelse  

 
1. Oppsummering fra kontorets tre team siden siste ordinære 

styremøte den 13. juni, samt Forbundskontorets evaluering av 
Landsleiren. 

2. Landsstyremøte den 13.06 ba om statusrapport fra Speiderbutikk-
styret 

Forslag til vedtak  

Kontorrapporten tas til etterretning og evalueringsrapporten om landsleiren 
fra Forbundskontoret og Speiderbutikken arkiveres sammen med 
evalueringen fra HK14 og inngår i planleggingen av Ll2018 

Vedlegg, referanse 

1. kontorrapport 2. Evaluering landsleir 3. Statusrapport/evaluering fra Speiderbutikken 

Forslagstiller/Saksbehandler 

Heidi Furustøl 

Dato 

2014-09-18 

 

BEGRUNNELSE/DISKUSJON 

Notat 

Når HK leverer Landsleirevalueringsrapport i desember, vil LS evaluere Landsleiren på 
bakgrunn av HK-rapporten, kontorrapporten og i dialog med AU i HK. 

 

VEDTAK 

Landsstyrets vedtak 

 

Kontorrapporten tas til orientering. Evalueringsrapporten om landsleiren fra 
Forbundskontoret og Speiderbutikken evalueres sammen med rapporten fra 
HK14 og de inngår i planleggingen av Landsleir 2018. 
 
 

60/2014 Kontorrapport m/landsleirevaluering inkl Speiderbutikken 



 

GENERELT  

Beskrivelse  

1. Kort statusorientering fra det enkelte styremedlem siden sist 
ordinære styremøte den 13. juni, inkludert oppdatering fra kretsene. 

2. Landsleirevaluering – muntlig diskusjon. HK vil oversende skriftlig 
evalueringsrapport medio desember. 

Forslag til vedtak  

Landsstyret tar statusorienteringene til etterretning.  

Vedlegg, referanse 

 

Forslagstiller/Saksbehandler 

Anders Østeby 

Dato 

2014-09-18 

 

BEGRUNNELSE/DISKUSJON 

Notat 

Eline: Vært på WAGGGS og WOSM konferansene, NSK-møte, 

Tema: hva betyr «Duty to God» i et internasjonalt perspektiv ref. speiderlov, nedsette 
arbeidsgruppe som skal se på spm til neste internasjonale konferanse. 

Steinar: Agder: ok, godt i gang med Peff-kurs, kretsens dag, ledersamling, mva-komp. 
purring , bruke subjectfeltet med Haster, oppfølging. Rogaland: skade-sak de skal se på 
rutinene for beredskap, god aktivitetsnivå, generasjonsskifte; hvordan få inn nye ledere, 
krets-ting januar.  

Hilde: Trøndelag renoverer speiderhytte i Trondheim, interessert i å arrangere Ll18, ny krets-
sekretær i Sunnmøre: Hild Myrene. Sogn og fjordane: peff-kurs og lederkurs var avlyst. 

Annlaug; Haugaland krets: de trives, Odda/Haugesund: Friluftslivets dag, bra oppmøte, 
patruljefører kurs, mange deltakere, Bergen: går bra 

Even: Nordre Nordland: kretsting: Buskerud: ok, Vestfold: bra 

Henrik: Deltatt på WOSM verdenskonferanse, Spf-styremøte: nm-i-speiding, november:går ut 
som landsstyrerepresentant i Spf, siden Henrik går inn i rollen IC-WOSM, NSK (Nordisk 
Samarbeids Komite, sponset av Nordisk Minister råd) sekretariat gå på rundgang : IC-ene fra 
nordiske forbund møtes på NSK-møte. 

Gunvor: Er nå styreleder i Global. Deltatt på Globalstyremøtet, Verdenskonferansen Hong 
Kong, Km internasjonal møte,  

Sindre: 

Anders: 

 
Husk: Oppnevning av nytt medlem til Spf gjøres i november LS-møte, samt oppnevninger til 
Nordisk konferanse på Island 14.-17 mai 2015. 

 

 

VEDTAK 

Landsstyrets vedtak 

 
 
Landsstyret tok statusoppdateringene til orientering. 

61/2014 Statusrapport fra styremedlemmer 



 

GENERELT  

Beskrivelse  

 
1. Gjennomgang av halvårsregnskapet pr 30.06 2014 
2. Regnskapsprognose 2-års perioden 2013-2014 jf. Landstingvedtak 

2013 om tak på underskudd 

Forslag til vedtak  

LS tar 1. halvårsrapporten til orientering. LS ber administrasjonen lage en 
anbefaling på hvor stor del av EK som skal plasseres i fond, i hvilke fond og 
mulighet for kjøp av eget kontorlokale.  
LS tar stilling til om fondene må ha etisk profil tilsvarende Oljefondets regler, 
eller om også kostnadseffektive indeksfond kan være aktuelt. 

Vedlegg, referanse 

1. saksfremlegg 2. regnskap 3. Overskuddslikviditets notat 

Forslagstiller/Saksbehandler 

Ole Martin Haugen/Heidi Furustøl 

Dato 

2014-09-18 

 

BEGRUNNELSE/DISKUSJON 

Notat 

 

Notat om alternativ bruk av overskuddslikviditet ble ved en inkurie ikke vedlagt 
saksdokumentene. Saken ettersendes LS og behandles på november-møtet. 

 

VEDTAK 

Landsstyrets vedtak 

 
 
LS tok regnskapsrapporten for 1. halvår, samt årsprognosen for 2014 til orientering. 
 

62/2014 1.halvårs regnskapsrapport  (1. og 2. kvartalsrapport) 



 

GENERELT  

Beskrivelse  

 
Følgende har blitt godkjent som ledere i Norges KFUK-KFUM-speidere 
siden forrige ordinære styremøte 13.06: 
Haugaland krets: 
Kristoffersen, Elisabeth, Vea K-M-sp 
   
Oslo krets: 
Jensen,  Helle Johnsgård, Ris K-M-sp 
Haugen, Jarand, Ris K-M-sp 
Weise, Signy, Ris K-M-sp 
Weise, Fanny, Ris K-M-sp 
Poppe, Bastian, Ris K-M-sp 
Caspari, Karen Ingeborg Hoftun, Ris K-M-sp 
Holwech, Charlotte, Ris K-M-sp 
Fosse, Ingvild, Ris K-M-sp   
 
Rogaland krets: 
Simonsen, Christopher W. Ålgård K-M-sp 
Boer, Andreas Cornelis, Gand K-M-sp 
Nesvåg, Ane Marie, Sokndal 1 K-M-sp 
Immerstein, Marit, Sokndal 1 K-M-sp 
Grastveit, Oda, Sokndal K-M-sp   
  
Sunnmøre krets:   
Mauseidvåg, Audun, Fiskarstrand K-M-sp 

Forslag til vedtak  

LS godkjenner de nye lederne og ønsker de velkomne som ledere i Norges 
KFUK-KFUM-speidere. LS ber for den enkelte speiderleder. 

Vedlegg, referanse 

 

Forslagstiller/Saksbehandler 

Gro Åmodt 

Dato 

2014-09-16 

 

BEGRUNNELSE/DISKUSJON 

Notat 

 

 

VEDTAK 

Landsstyrets vedtak 

 

LS godkjenner de nye lederne og ønsker de velkomne som ledere i Norges 
KFUK-KFUM-speidere. LS ba for den enkelte speiderleder. 
 

63/2014 Ledergodkjenninger pr september 2014 



 

GENERELT  

Beskrivelse  

Oppfølging av sak 45/2014, med følgende vedtak:  
Administrasjonen bes lage en oversikt m/vurdering av KM-speidernes 
medlemskap i ulike organisasjoner og foreninger, både nasjonalt og 
internasjonalt, ESG inkludert, til neste styremøte 

Forslag til vedtak  

Landsstyret vedtar å si opp medlemskapet i følgende 
organisasjoner/aksjoner XXX XXX XXXX 
 
LS beholder medlemskapet i samtlige organisasjoner men har en 
kontinuerlig vurdering av «pros and cons» 

Vedlegg, referanse 

1. saksfremlegg 

Forslagstiller/Saksbehandler 

Heidi Furustøl 

Dato 

2014-09-18 

 

BEGRUNNELSE/DISKUSJON 

Notat 

 

 

VEDTAK 

Landsstyrets vedtak 

 
 
Saken utsettes til neste Landsstyremøte og Administrasjonen bes forbedre saken. 

64/2014 KM-speidernes medlemsskap i nasjonale og internasjonale organisasjoner 



 

GENERELT  

  
Strategiplanen Fremtiden ble vedtatt i 2009 og skal vare frem til 2019 altså i en 10 
års periode. Vi er nå midtveis i perioden og strategiens måloppnåelse bør 
evalueres, samt vurdere om hele eller deler av strategien bør endres/revideres. 
Våre rammebetingelser og «markedet» endrer seg, og det er derfor viktig at vår 
organisasjon har en oppdatert strategi som matcher de utfordringer vi står ovenfor.  
Målet om å stabilisere og deretter øke medlemsveksten vil fortsatt ligge fast. 
Medlemsvekst er forutsetningen for alle andre aktiviteter i organisasjonen. 
 
Generalsekretær gis delegert fullmakt til å komme med forslag til revidert og/eller ny 
strategi for KM-speiderne med 1. utkast som presenteres på Landsstyremøte i 
september og deretter på Kretsforum 24. oktober.  
 
Utkastet har vært behandlet og bearbeidet i en arbeidsgruppe på kontoret, på AU-
møte den 29.08, i høringsgruppen nedsatt av LS både på møte og via mail, og fra 
Forbundskontorets øvrige ansatte i uke 38. 
 
 
 

Forslag til vedtak  

Landsstyret godkjenner forslag til revidert strategi med de innspill og 
kommentarer som fremkom. Strategien presenteres på Kretsforum 24.10. 

Vedlegg, referanse 

1. saksfremlegg 

Forslagstiller/Saksbehandler 

Heidi Furustøl 

Dato 

2014-09-17 

  

BEGRUNNELSE/DISKUSJON 

Notat 

  

Visjon: sammenligning gammel og ny visjon. Skal vi sammenligne oss med oss 
selv, eller det markedet vi er på? Vekst i Barnas turlag, KRIK. WOSM har en meget 
ambisiøs visjon med vekst fra 40 til 100 millioner innen 2020. Bruken av begrepet 
education i verdensforbundenes strategier, reflekterer vår bruk av ordet utdanning i 
strategien. 

 

 

Husk å sette dato på dokumentet 

Linke historisk dokument med ny revisjon 

 

VEDTAK 

Landsstyrets vedtak 

Landsstyret vedtar å gå videre med forslaget til revidert strategi og LS nedsetter en 
arbeidsgruppe med: Gunvor Meling, Eline Marie Grøholt og Heidi Furustøl som utarbeider 
det endelige forslaget som presenteres på Kretsforum den 24.10. 

48/2014 Revidert strategi – Fokusområder 2015-2019 - oppfølging 



 

GENERELT  

Beskrivelse  

Revidert organisasjonskart er en oppfølging av sak 49/2014 

Forslag til vedtak  

Landsstyret vedtar forslag til revidert organisasjonskart med de endringene 
som fremkom i saken.  

Vedlegg, referanse 

X 

Forslagstiller/Saksbehandler 

Heidi Furustøl 

Dato 

2014-09-17 

 

BEGRUNNELSE/DISKUSJON 

Notat 

Eksempler for rapportering: HK Landsleir og Speiderbutikken, Nordtangen komiteen, uklar 
rapportering formelt, reell rapportering både til LS og administrasjonen 
 
Innspill: Hvor skal roverne plasseres? Under LS.  
Skal AU plasseres inn i organisasjonskart, for eksempel? 

Speiderbutikken: organisasjonskart, plassering? Vedtekter sendes ut, pluss 
nåværende organisasjonsstruktur 
 
Styrets roller og oppgaver: Behov for tydeligere rolleavklaring mellom GS og LS, 
hva er LS pålagt gjennom vedtekter og hvordan vi ønsker å ha det. 

 

VEDTAK 

Landsstyrets vedtak 

 
Layout er bra. Landssjef og gs utarbeider endelig forslag til organisasjonskart i november-
møtet. 

49/2014 Organisasjonskart KM-speiderne - oppfølging 



 

GENERELT  

Landsting avholdes i Bergen den 17.-19. april 2015. 
 

1. Forslag til generell planlegging for oppgaver og ansvar LS og 
Forbundskontor okt2014-april2015 

2. Saker til behandling på Landsting: 
Jf Organisasjonsbestemmelsene 3.1.2.: 
 
LANDSTING BEHANDLER 
-   Landsstyrets årsmelding og revidert regnskap for toårsperioden. 
- Kontrollkomiteens beretning. 
- Landsstyrets forslag til budsjett, herunder fastsetting av kontingent. 

- Forbundets langsiktige strategi.: Revidert strategi? Eller landsstyret? 
- 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. 
- Behandle lovforslag som krever behandling av landsting. 
- Behandle saker av ideologisk eller prinsipiell karakter. 

- Andre innkomne saker.: Vedtektsendringer, ny speiderlov,  
3. Nedsettelse av arbeidsgruppe vedtekter (inkl 2. gangsbehandling, 

aldersinndeling jf. Programrevisjonen) 

Forslag til vedtak  

LS vedtar planleggingsdokumentet for LT2015 og nedsetter en arbeidsgruppe fpr 
vedtekter bestående av: Gunvor og Henrik fra LS og Heidi fra administrasjonen. 

Vedlegg, referanse 

Forslagstiller/Saksbehandler 

Heidi Furustøl 

Dato 

2014-09-17 

  

BEGRUNNELSE/DISKUSJON 

Notat 

  

 

VEDTAK 

Landsstyrets vedtak 

LS vedtar planleggingsdokumentet for LT2015 og nedsetter en arbeidsgruppe for 
vedtekter bestående av: Anders Østeby og Henrik Vaagle Dalsgaard fra LS og 
Heidi Furustøl fra administrasjonen. 
Dirigent til Landsting delegeres til administrasjon, det skal være en ekstern hoved-
dirigent og en intern bisitter 

65/2014 Landsting 2015 - planlegging 



 

GENERELT  

 
Landsstyret nedsetter en arbeidsgruppe som skal innstille på: 
 1.valg av Landsleirsjef 
2. I samråd med landsleirsjef velge AU. 
3. Mandat for HK 
 
Arbeidsgruppen er foreslått å bestå av: viselandssjef og 2 styremedlemmer i LS, 
Arbeidsgruppen skal presentere mandat og forslag til prosess til neste styremøte 
14.11 
 

Forslag til vedtak  

Landsstyret nedsetter en arbeidsgruppen med: viselandssjef og 2 styremedlemmer 
i LS, 
Arbeidsgruppen skal presentere mandat og forslag til prosess til neste styremøte 
14.11 

 

Vedlegg, referanse 

Forslagstiller/Saksbehandler 

Anders Østeby 

Dato 

2014-09-17 

  

BEGRUNNELSE/DISKUSJON 

Notat 

  

 

VEDTAK 

Landsstyrets vedtak 

Landsstyret nedsetter en arbeidsgruppe med: Landssjef Anders Østeby, Even 
Stokke og Hilde Opsal fra LS. 
Arbeidsgruppen skal presentere mandat og forslag til prosess til neste styremøte 
14.11 
 

66/2014 Landsleir 2018 - planlegging 



 

GENERELT  

I disse sakene kreves det ikke vedtak: 
 

1. Oppfølging av diskusjon kjønnsidentitet og rom for alle – kampanjeopplegg 
fra KFUK-KFUM, og Free-being-me kampanjen til WAGGGS og Dove  

2. Orientering om status tilbaketrekking av ledergodkjenning sak 53/2014 

3. Forankring av Programfornyelsen i organisasjonen 

4. WOSM – deltakelse på FNs Conference of the Parties (COP20) to the 
United Nations Framwork Convention on Climate Change (UNFCCC), Lima 
1.-12 December 2014. Unik mulighet for speiderbevegelsen å vise deres 
tilstedeværelse og “to demonstrate the green footprint of World Scouting. 
Reise og opphold må dekkes av det enkelte land. Søknadsfrist 29.10. 

5. Orientering om status på politianmeldelse underslag speidergruppe 
østlandsområdet. Midlene er tilbakebetalt. 

6. Valgkomiteens arbeid - status 
7. Kretsforum – Landsstyrets oppgaver 
8. Styrets egenoppgave: intern oppfølging av styrets styringsdokument 
9.  

Forslag til vedtak  

Landsstyret tar sakene til orienteringene med følgende oppfølgingspunkter: 

Vedlegg, referanse 

1. Notat fra Programfornyelsen 2. Styringsdokument LS 3. Free-Being me, 4. RISK KFUK-KFUM,  

Forslagstiller/Saksbehandler 

Heidi Furustøl 

Dato 

2014-09-18 

  

BEGRUNNELSE/DISKUSJON 

Notat 

  

Styrets egenoppgaver: eget styringsdokument, en bruksanvisning i styrets arbeid for nye og 
gamle styremedlemmer 

 

Kretsforum:  

Saker på dag 2: speiderlov.no, legge ut siste forslag på speiderlov 

Hilde: tilbakemelding på mandat til Landsleir 2018,  

Global: på fredag, presentere også en sterkere kobling mellom speiding og utviklingsarbeid 

Praktiske oppgaver: daghavende inkl flaggheis, ord for dagen, to reiseledere fra Gardermoen 
som følger felles transport. 

Annlaug og Eline kan ikke delta, Steinar usikker på deltakelse 

 

Programfornyelse: aldersinndeling skal behandles på Landsting siden det kreves vedtekts-
endring. Saken kommer opp til november-møtet. 

 

Valgkomiteens arbeid: gs tar kontakt for videre oppfølging. 

 

Kretsforum: Gunvor sender ut forslag til oppgavefordeling 

 

 

VEDTAK 

Landsstyrets vedtak 

 

Landsstyret tar sakene til orientering med følgende oppfølgingspunkter: Styredokumentet for styret 
legges til grunn for videre styrearbeid i KM-speiderne. Fordeling av Landsstyrets oppgaver på Kretsforum 
følges opp. 
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