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Norges KFUK-KFUM-speidere 

 

      GRUNNREGLER 
vedtatt 11.10.03 

endringer vedtatt 01.04.17 
 
 
 

§ 1  NAVN, DEFINISJON OG MERKE 
Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere.  

 
Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig, demokratisk og 
partipolitisk uavhengig forbund.  Forbundet består av alle medlemmer 
tilsluttet Norges KFUK-KFUM-speidere. 
 
Trekløver, lilje og trekant inngår i forbundets merke. 

 
 
§ 2  FORMÅL 

Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid 
for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til 
ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, 
mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi. 

 
 
§ 3  GRUNNLAGET FOR ARBEIDET 
 
§ 3.1  SPEIDERBEVEGELSENS GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER 

Norges KFUK-KFUM-speidere arbeider etter de grunnleggende 
prinsippene for World Association of Girl Guides and Girl Scouts 
(WAGGGS) og World Organization of the Scout Movement (WOSM). 

 
§3.2    YMCAS OG YWCAS GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER 

Norges KFUK-KFUM-speidere arbeider etter de grunnleggende 
prinsippene for The World Alliance of Young Men’s Christian 
Associations (YMCA) og World Young Women’s Christian Association 
(World YWCA). 

 
§ 3.3  KRISTEN TRO  
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Norges KFUK-KFUM-speidere er en kristen økumenisk organisasjon som 
har Bibelen som kilde, og som tilber og bekjenner en Gud – Faderen, 
Sønnen og Den Hellige Ånd – som skaper, frelser og livgiver. 
 
 

§ 3.4  LEDERERKLÆRING 
   
  Bokmål: 

I tro på Gud vil jeg hjelpe barn, unge og voksne til å utvikle kristen tro og 
leve etter sitt speiderløfte. Jeg kjenner Norges KFUK-KFUM-speideres 
grunnregler og organisasjonsbestemmelser og vil som leder arbeide i 
samsvar med disse. Jeg vil ivareta trygghet og sikkerhet i speiderarbeidet.  

 
  Nynorsk: 

I tru på Gud vil eg hjelpe born, unge og vaksne til å utvikle kristen tru og 
leve etter speidarlovnaden sin. Eg kjenner grunnreglane og 
organisasjonsføresegnene til Noregs KFUK-KFUM-speidarar, og vil som 
leiar arbeide i samsvar med desse. Eg vil syte for tryggleik og sikkerheit i 
speidararbeidet. 

 
 
§ 4  RELASJONER 
 
§ 4.1  SPEIDERBEVEGELSEN 

Norges KFUK-KFUM-speidere er tilsluttet de internasjonale 
speiderorganisasjonene World Association of Girl Guides and Girl Scouts 
(WAGGGS) og The World Organization of the Scout Movement (WOSM). 
Tilslutningen er organisert gjennom Speidernes fellesorganisasjon. 
 

§ 4.2  KFUK og KFUM 
Norges KFUK-KFUM-speidere er tilsluttet World YWCA og World 
Alliance of YMCA. Tilslutningen er organisert gjennom KFUK-KFUM-
bevegelsen i Norge. 

 
§ 4.3  FORHOLDET TIL KIRKEN   

Norges KFUK-KFUM-speidere ønsker å drive speiderarbeid i nær kontakt 
med Den norske kirke og andre kristne kirker og trossamfunn.  

 
§ 4.4  FORHOLDET TIL ANDRE ORGANISASJONER 

Forbundet kan inngå samarbeidsavtaler med andre organisasjoner. 
Landsstyret godkjenner disse. Avtaler som kan begrense forbundets 
selvstendighet, godkjennes av landstinget. 

 
§ 5  ARBEIDSMÅTER 

Norges KFUK-KFUM-speidere vil virkeliggjøre sitt mål 

 Gjennom et speiderprogram som fostrer ånd, sjel og legeme. 
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 Gjennom ledere som med sine liv uttrykker kristen tro og kristne 
verdier. 

 Gjennom speidermetoden. 
  
 
 
§ 6  SPEIDERLOV, SPEIDERLØFTE, SPEIDERBØNN OG VALGSPRÅK 
 
§ 6.1  SPEIDERLOV, SPEIDERBØNN OG VALGSPRÅK 

Speiderlov, speiderbønn og valgspråk fastsettes av Speidernes 
fellesorganisasjon. Speiderlov og speiderløfte skal godkjennes av World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) og The World 
Organization of the Scout Movement (WOSM).  

 

 
§ 6.2   SPEIDERLØFTE 

 
Bokmål: 
 
I tro på Guds hjelp lover jeg: 
å tjene Gud,  
hjelpe andre 
og leve etter speiderloven. 
         
Nynorsk: 
 
I tru på Guds hjelp lovar eg: 
å tene Gud, 
hjelpe andre 
og leve etter speidarlova.  
 
 Ved opptakelse i ny arbeidsgren fornyes speiderløftet. 

  
 
§ 6.3  OVERSETTELSE TIL SAMISK 

Samiske oversettelser av speiderløfte og ledererklæring må godkjennes 
av landsstyret.  

  
 
§ 7   MEDLEMMER 
 
§ 7.1  MEDLEMMER 

Norges KFUK-KFUM-speidere er åpen for alle uten hensyn til tro, 
religion, etnisk tilhørighet eller nasjonalitet. Alle som betaler 
medlemskontingent, er medlem av Norges KFUK-KFUM-speidere. Alle 
medlemmer avlegger speiderløfte. 
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§ 7.2  EKSKLUSJON AV MEDLEMMER 
Landsstyret kan beslutte å ekskludere medlemmer som klart har 
opptrådt i strid med Norges KFUK-KFUM-speideres formål, regler eller 
verdier. Beslutning om eksklusjon må være enstemmig. 

 
 
§ 8  STYRINGSSTRUKTUR  
 
§ 8.1  DEMOKRATISK STRUKTUR 

Norges KFUK-KFUM-speidere består av grupper lokalt og kretser 
regionalt. Gruppeting, kretsting og landsting er øverste besluttende 
organ for henholdsvis gruppe, krets og forbund.  
 
Alle medlemmer kan være medlemmer av tingene med stemmerett, og er 
valgbare til alle tillitsverv. Det tilstrebes at alle styrer, utvalg og komiteer 
også skal ha unge under 26 år. 
 
Medlemmer under 15 år skal sikres arenaer på gruppe-, krets- og 
forbundsnivå der de kan fremme sine synspunkter og øve innflytelse i 
organisasjonen i samsvar med modenhet og alder. 
 
Gruppetinget velger gruppestyret og gruppens representanter til 
kretstinget. Kretstinget velger kretsstyret og kretsens representanter til 
landstinget. Landstinget velger landsstyret. 
Kretsstyrer og landsstyret leder arbeidet på krets- og forbundsplan 
mellom kretsting og landsting. Kretsstyrer og landsstyret skal ha minst 
to møter pr år. 
 
Valgperioden til alle verv på krets- og forbundsplan, hvor annet ikke er 
nevnt særskilt, er to år. Maksimal sammenhengende funksjonstid er tre 
perioder (seks år) i samme valgte verv på krets- og forbundsplan. 
Valgperioden til alle verv på gruppeplan er på inntil to år. 
 
Hvor spesielle grunner tilsier det, kan landsstyret for en valgperiode om 
gangen dispensere fra bestemmelsen om sammenhengende funksjonstid 
på kretsplan. 

 
§ 8.2  LANDSTING 

Landstinget er forbundets øverste myndighet.  
 
Landstinget består av kretsledere, valgte representanter fra kretsene, 
landssjef, viselandssjef, styremedlemmer, fire representanter valgt av 
Patruljeførertinget, leder av Rovernemnda og tre representanter valgt av 
Rovertinget, to representanter for de ansatte. 
 
Kretstingene velger kretsenes representanter, i tillegg til kretsleder, etter 
følgende regler: 



 5 

- kretser med inntil 300 medlemmer, 1 valgt representant 
- kretser med inntil 600 medlemmer, 2 valgte representanter  
- kretser med inntil 900 medlemmer, 3 valgte representanter  
- kretser med inntil 1200 medlemmer, 4 valgte representanter  
- kretser med inntil 1500 medlemmer, 5 valgte representanter  
 
Kretser med mer enn 1500 medlemmer velger ytterligere en representant 
for hver påbegynte 500 medlemmer. 
 
For kretser som kan velge to eller flere tilleggsrepresentanter, skal minst 
1/3 av tilleggsrepresentantene være 26 år eller yngre ved utgangen av det 
kalenderåret landstinget møtes. Dersom kretsen ikke har slik(e) 
representant(er) mister kretsen denne/disse stemmen(e). 

 
Landstinget er vedtaksdyktig når mer enn 50 % av mulige representanter 
og minst 2/3 av kretsene er tilstede. 
      
Nærmere bestemmelser om landstinget fastsettes i 
organisasjonsbestemmelsene. 

 
 
§ 8.3  LANDSSTYRET 
  Mellom landstingene blir forbundet ledet av et valgt landsstyre. 

 
Nærmere bestemmelser om landsstyret fastsettes i 
organisasjonsbestemmelsene. 

 
 
§ 9  LIKESTILLING 

Alle mennesker er skapt med samme verdi. Alle barn og unge skal gis like 
muligheter til å utfolde sine evner og utvikle sine lederegenskaper. 
 
Ved valg, oppnevninger og tilsettinger på alle nivå i forbundet skal en 
tilstrebe en lik representasjons- og ansvarsfordeling mellom kvinner og 
menn. I grupper eller kretser hvor lik representasjon vil være åpenbart 
urimelig, kan dette fravikes.   
 
 I landsstyret, valgkomité og kontrollkomité skal det være lik 
representasjon av begge kjønn. Landssjef og viselandssjef skal være av 
forskjellig kjønn. I kretsstyrene skal det tilstrebes lik representasjon av 
begge kjønn. Kretsleder og visekretsleder i samme krets skal normalt 
være av forskjellig kjønn.  
 

§ 10  TILLITSVALGTE, LEDERE OG FORPLIKTELSER    
    

§ 10.1 TILLITSVALGTE  
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Som tillitsvalgt regnes medlemmer som gjennom valg på gruppeting, 
kretsting, roverting eller landsting påtar seg ledelsesoppgaver i 
forbundet.  

 
§ 10.2 LEDERE  
Som ledere regnes medlemmer som har ledelsesoppgaver og som er 
godkjent av landsstyret som ledere. 

 
§ 10.3 LEDERES OG TILLITSVALGTES FORPLIKTELSE  
Tillitsvalgte og ledere i forbundet må ved sin underskrift forplikte seg på 
forbundets ledererklæring. Kravet om ledererklæring gjelder ikke 
ordinære medlemmer av gruppestyret, kretsstyret og rovernemnda. 
 

§ 10.4 TILBAKEKALLING AV LEDERGODKJENNING OG 
LEDERERKLÆRING 

 Landsstyret kan beslutte å frata tillitsvalgte og ledere deres verv eller 
oppnevning, midlertidig eller permanent, ved opptreden som er 
krenkende overfor medlemmer eller ved atferd som ikke er i samsvar med 
hva man kan forvente av tillitsvalgte og ledere i forbundet. 
 
Tillitsvalgte og ledere kan selv tilbakekalle sin ledererklæring.  
 
 

§ 11  ADMINISTRASJON 
 Forbundets administrasjon ledes og ansettes av generalsekretæren. 
Generalsekretæren er ansvarlig overfor landsstyret. 
 
Landsstyret fastsetter hvor forbundets hovedadministrasjon skal 
lokaliseres. 
 
Ansatte er ikke valgbare til kretsting, kretsstyre, landsting eller tillitsverv 
på landsplan. Tillitsvalgte som blir ansatt, trer ut av slike verv når de 
tiltrer stilling i forbundet. 

 
 
§ 12            ØKONOMI  

 Grupper og kretser i forbundet har selv ansvaret for å skaffe til veie de 
nødvendige midler til dekning av utgifter som virksomheten medfører. 
 
Norges KFUK-KFUM-speideres midler skal forvaltes på en 
forretningsmessig forsvarlig måte. Forbundets langsiktige låneopptak 
må godkjennes av landsting. 
 
Forbundet har ikke ansvar for gruppers og kretsers gjeld eller andre 
forpliktelser. 
 



 7 

Forbundet er økonomisk uavhengig og alle midler skal brukes i tråd med 
forbundets målsetninger. 
 
Landstinget velger en ekstern (registrert eller autorisert) revisor til å 
foreta revisjon. 
 
Nærmere bestemmelser om økonomi, regnskapsførsel og revisjon 
fastsettes i organisasjonsbestemmelsene. 

 
 
§ 13  ORGANISASJONSBESTEMMELSER 

Landstinget kan med simpelt flertall av de avgitte stemmene vedta 
organisasjonsbestemmelser og foreta endringer i disse.    
Organisasjonsbestemmelsene må ikke stride mot grunnreglene. 

 
 
§ 14  ENDRING I GRUNNREGLER: 

Endring av grunnreglene vedtas, dersom ikke annet er fastsatt, av to på 
hverandre følgende landsting med 2/3 flertall.    
 

 
§ 15  OPPLØSNING AV FORBUNDET 

Vedtak om oppløsning av forbundet krever 3/4 flertall av de avgitte 
stemmene på to på hverandre følgende landsting. 
Det skal foretas nyvalg av representanter før nytt landsting.   

   
Ved eventuell oppløsning skal forbundets samlede formue gå til annet 
KFUK-KFUM-arbeid. Landstinget bestemmer hvilket KFUK-KFUM-arbeid 
penger og eiendeler går til. 
 
Endring av denne paragraf krever ¾ av de avgitte stemmene. 


