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PROTOKOLL FRA SPF-STYREMØTE 7. MARS 2016 

 

Til stede: 
Speidersjef May-Britt Roald (møteleder) 

Landssjef Anders Østeby 
Visespeidersjef Karl-Erik Onstad 

Viselandssjef Gunvor Meling 

IC WAGGGS Tone Ødegaard 
IC WOSM Henrik Dalsgaard 

Generalsekretær Heidi Furustøl 
 

Avbud: 

Styremedlem Mats Brunsvik 
Styremedlem Anne-Line Evenstad Dahlen 

 
Referent: 

Generalsekretær Jens Morsø 

 
Møtet ble gjennomført på forbundskontoret til Norges KFUK-KFUM-speidere. 

 
 

SAKER TIL VEDTAK 

SAK 1/1/16/V NM I SPEIDING 2018 – OPPNEVNING AV ARRANGØR 2018 
 

Styret diskuterte innstilling av arrangør av NM i speiding 2018. 

 
Speidernes fellesorganisasjon hadde mottatt en søknad fra Vestfold krets av Norges KFUK-KFUM-speidere og 

av Norges speiderforbund, da fristen gikk ut 22. februar 2016. 
 

De to kretsene hadde motivert søknaden deres med, at Vestfold krets av Norges speiderforbund fyller 100 år 

i 2018, og at kretsene vil markere dette både ved å gi unge speidere og ledere fra begge forbund mulighe-
ten til å være med i planlegging og gjennomføring av et stort nasjonalt arrangement, og ved å gi en fantas-

tisk opplevelse til speidere fra resten av landet. Samtidig vil kretsene bruke arrangementet til å skape blest 
om speiding i Vestfold. 

 

Følgende vedtak ble gjort: 

Vestfold krets av Norges KFUK-KFUM-speidere og av Norges speiderforbund opp-

nevnes som arrangør av NM i speiding 2018. 

SAK 2/1/16/V NM I SPEIDING – ØKONOMI 

 

Saken utsettes til styremøtet 19. mai 2016. 

SAK 3/1/16/V ROVERNES BEREDSKAPSGRUPPER – VEIEN VIDERE 

 

Styret diskuterte veien videre for Rovernes Beredskapsgrupper på bakgrunn av innstilling fra sjefene. 
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Diskusjonen tok utgangspunkt i anbefalingene til rapporten fra Arbeidsgruppe Speidernes Beredskapsarbeid 
datert 14. mars 2014. Arbeidsgruppen anbefalte at dagens Rovernes Beredskapsgrupper legges ned og en-

ten erstattes med Speidernes Beredskapsgrupper eller at beredskapsarbeidet legges helt ned, og at det vur-

deres en annen form for samfunnsengasjement. Videre anbefalte arbeidsgruppen at Speidernes beredskaps-
telefon 09123 opprettholdes, og at ordningen eies av Spf. 

 
Sjefene var enige med arbeidsgruppen i at sikkerhetsarbeid i speideren først og fremst handler om forebyg-

ging, og ikke om beredskap og utrykking. Det finnes andre organisasjoner som bedre ivaretar dette enn 

speiderne, som for eksempel Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp, og derfor bør speidernes fokus være på 

noe annet. 

Sjefene støttet ikke arbeidsgruppens anbefaling om å legge ned Rovernes Beredskapsgrupper, men å flytte 

gruppene ut av Spf, fordi de fleste gruppene er i Norges speiderforbund, og forbundet har behov for å få 

struktur på gruppene gjennom en intern prosess. 

Sjefene støttet heller ikke arbeidsgruppens anbefaling om å fortsette drift av Speidernes beredskapstelefon, 

men å flytte telefonen ut av Spf og la den driftes av Norges speiderforbund, fordi behovet for å ha telefonen 

oppleves ulikt i Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere. Av samme årsak er telefonen mere 

kjent i Norges speiderforbund enn i Norges KFUK-KFUM-speidere. 

Styret støttet innstillingen til sjefene. 

Følgende vedtak ble gjort: 

Rovernes Beredskapsgrupper og Speidernes beredskapstelefon trekkes ut av Spei-
dernes fellesorganisasjon som et felles prosjekt mellom Norges KFUK-KFUM-spei-

dere og Norges speiderforbund. 

  
Rovernes Beredskapsgrupper og Speidernes beredskapstelefon er heretter et pro-

sjekt under Norges speiderforbund som begge forbund kan benytte. 
 

SAK 4/1/16/V WORLD SCOUT JAMBOREE 2015 – RAPPORT 
 

Styret gjennomgikk rapporten til den norske kontingentledelsen til World Scout jamboree 2015 og diskuterte 

tiltak på bakgrunn av anbefalingene i rapporten og innstilling fra sjefene. 
 

Rapporten peker på flere punkter som Spf kan ta tak i for å optimere arbeidet med å legge til rette for norsk 
deltagelse på jamboreer, men styret støttet sjefenes anbefaling om bare å ta tak i de punktene som syntes 

mest relevante på nåværende tidspunkt: 

 
1. Oppnevning av kontingentledelsen 

Det foreslås, at Spf oppnevner to personer som utarbeider forslag til prosjektorganisasjon for plan-
leggingsfasen. Planen godkjennes av Spf. De to personene er samtidig likestilte kontingentledere og 

fra hvert sitt forbund. Medlemmer av prosjektorganisasjonen oppnevnes av Spf. 

 
Styret ønsket å korrigere i forhold til anbefalingene fra kontingentledelsen og til innstillingen fra sje-

fene, når det gjaldt oppnevning av kontingentledelsen. Styret ønsket, at det skal sees på utvikling av 
et lederteam og på formell ledelsesstruktur i forbindelse med oppbygging av neste kontingentle-

delse. 
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Tiltak 
Spf utlyser og oppnevner ledere til kontingentledelsen som får i oppdrag å utarbeide forslag til orga-

nisering av prosjektet. Forslaget godkjennes av Spf-styret, og medlemmer av prosjektorganisasjonen 

utlyses og oppnevnes av Spf-styret. 
 

Spf utvikler mandat for ledelsen av prosjektorganisasjonen. 
 

2. Deltagelse på jamboree 

Speiding er for alle. Det er imidlertid ikke sikkert at jamboreedeltagelse er den beste speideropple-
velsen for alle. Dette gjelder både for troppsledere, speidere og stab. Kommende kontingentledelser 

må derfor være forberedt til å måtte si nei til søkere selv om de fyller de formelle kravene, fordi 
andre forhold gjør, at de ikke er egnet til å være med på jamboree. Kontingentledelsene må således 

være tydelige på krav og forventninger til søkerne. Det må blant annet være obligatorisk å delta på 
samlinger og å arbeide i patruljer etter speidermetoden, og manglende deltakelse på samlinger må 

få konsekvenser. Dette bør innarbeides i avtaler med både speidere, ledere og stab. 

 
Tiltak 
Kontingentlederne utarbeider forslag til krav og forventninger til søkerne. Forslaget godkjennes av 
Spf-styret. 

 

3. Sekretariat 
Summen av prosjekter innen Spf er nå så stor at det bør være grunnlag for en egen stilling som føl-

ger opp Spf-prosjekter. Dette skal være en stilling som har kompetanse og erfaring, slik at den kan 
støtte prosjektene og bidra til at tiltak iverksettes, hvis leveransene ikke har ønsket kvalitet og/eller 

fremdrift. 

 
Tiltak 
Oppgaver og tilgjengelige ressurser må sees i sammenheng, og generalsekretærene bør se på mu-
ligheten til å opprette en egen stilling som følger opp Spf-prosjekter som World Scout Jamboree, 

World Scout Moot, Roverway og Explorer Belt, så dette kan tas inn i forbindelse med evaluering av 
Spf. 

 

Følgende vedtak ble gjort: 

Rapporten til den norske kontingentledelsen til World Scout jamboree 2015 tas til 
etterretning. 

  
Kontingentledelsen takkes for den enorme innsatsen som er lagt ned i å gi norske 

speidere en opplevelse for livet. 

 
Følgende følges opp av sekretariatet: 

  
Utlysning av verv som ledere til kontingentledelsen for World Scout Jamboree 

2019 og utvikling av mandat for ledelsen av prosjektorganisasjonen basert på av-
troppende kontingentledelses anbefalinger, og basert på diskusjonen i styremøtet. 

Kandidater og utkast til mandat forelegges til godkjenning/oppnevning på Spf-

styremøtet 19. mai 2016. 
  

Oppgaver og tilgjengelige ressurser må sees i sammenheng. Generalsekretærene 
ser på muligheten for å opprette en egen stilling som følger opp Spf-prosjekter 

som World Scout Jamboree, World Scout Moot, Roverway, Explorer Belt, JOTA-
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JOTI og NM i speiding. Muligheter presenteres til diskusjon på Spf-styremøtet 19. 
mai 2016. 

 

SAK 5/1/16/V WORLD SCOUT JAMBOREE 2015 – FORDELING AV OVERSKUDD 
 

Styret diskuterte fordeling av overskuddet fra den norske kontingentens deltakelse på World Scout Jamboree 
2015 på bakgrunn av innstilling fra sjefene. 

 

Regnskapet for den norske kontingenten til World Scout Jamboree 2015 viser et overskudd på 3.084.000 
kroner som blant annet kan tilskrives god økonomistyring, tidlig reservasjon av flybilletter og at sikkerhets-

marginen er i behold til tross for endringer i valutakurser. Til tross for flere økonomiske usikkerhetsmomen-
ter før, under og etter leiren unngikk kontingenten å bruke av sikkerhetsmarginen på grunn av fokus på re-

duksjon av økonomiske risikoer. Sikkerhetsmarginen utgjør 2.391.000 kroner, mens det rene overskuddet er 
på 693.000 kroner. 

 

I forbindelse med avslutning av regnskapet for norske kontingenter på World Scout Jamboree i tidligere år 
har det blitt avsatt et beløp til start av neste kontingentledelse og promotering av neste jamboree. Det reste-

rende overskudd har blitt fordelt mellom Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges speiderforbund, og har gått 
inn i de respektive forbunds driftsregnskap. 

 

Kontingentledelsen til World Scout Jamboree 2015 fikk overført 300.000 kroner fra overskuddet etter delta-
gelsen på World Scout Jamboree 2011. Av det resterende overskuddet etter deltagelsen på World Scout 

Jamboree 2011 ble 50.000 kroner satt av til utgifter som ikke hadde blitt krevd tilbakebetalt på tidspunktet 
for avslutning av regnskapet, og hvert av forbundene mottok 100.000 kroner. I regnskapet til World Scout 

Jamboree 2015 er det allerede satt av 50.000 kroner til å dekke utgifter som ikke er krevd tilbakebetalt på 

tidspunktet for avslutning av regnskapet. 
 

Overskuddet etter deltagelsen på World Scout Jamboree 2015 er vesentlig større enn overskuddet etter del-
tagelsen på World Scout Jamboree 2011. Det er derfor rimelig å se på en ytterligere fordeling av overskud-

det enn tidligere år. 
 

Det bør fortsatt avsettes et beløp til start av neste kontingentledelse og promotering av neste jamboree. Og 

forbundene bør fortsatt motta et beløp til deres respektive driftsbudsjett. Sistnevnte beløps størrelse til hvert 
forbund bør avspeile den prosentvise fordeling av forbundenes deltagere på World Scout Jamboree 2015. 

 
Den norske deltagelsen på World Scout Jamboree 2019 kan forventes å bli like så stor som på World Scout 

Jamboree 2015. Et beløp til start av neste kontingentledelse og promotering av World Scout Jamboree 2019 

svarende til beløpet til start av kontingentledelsen og promoteringen av World Scout Jamboree 2015 vurde-
res å være passende. 

 
Selv om kontingentledelsen til World Scout Jamboree 2015 har vært mye selvgående og selvhjulpen, så har 

sekretariatet allikevel brukt flere ressurser i forbindelse med denne jamboree enn i forbindelse med den for-
rige. Det er derfor rimelig å tildele forbundene 50 % av overskuddet som fordeles ut ifra en prosentvis for-

deling i forhold til antall deltagere fra de respektive forbundene. 

 
Den resterende del av overskuddet brukes til øking av norske speideres deltagelse i internasjonale aktivite-

ter, i tråd med de respektive forbundenes ønsker om fastholdelse av speidere gjennom internasjonalt enga-
sjement, og i tråd med medlemmenes forventninger til Speidernes fellesorganisasjon om klok disponering av 

overskudd. Den resterende del av overskuddet fordeles mellom forbundene ut ifra en prosentvis fordeling i 

forhold til antall deltagere fra de respektive forbundene. Forbundene setter av midlene i respektive forbund 
til fordeling i forbindelse med internasjonale aktiviteter, ungt lederskap og demokratiopplæring på interna-

sjonale arenaer ut ifra kriterier som settes opp av IC og godkjennes av Spf-styret. 
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Med utgangspunkt i ovennevnte innstilling fra sjefene diskuterte styret, hvordan midlene kunne ytterligere 

forsterke og øke norske speideres deltagelse i internasjonale aktiviteter, særlig deltagelsen på World Scout 

Jamboree 2019, og i beslutningsprosesser på internasjonalt og nasjonalt nivå, særlig gjennom prosjektet 
«Youth Empowerment in Scouting», se vedlegg. 

 
Styret valgte å tildele flere penger til den norske kontingenten til World Scout Jamboree 2019. Styret valgte 

også å tildele et likt beløp til de respektive forbundene til øking av norske speideres deltagelse i internasjo-

nale aktiviteter. Beløpet ble likt, fordi de internasjonale aktivitetene som det er snakk om, typisk er konferan-
ser, kurs, møter og seminarer, hvor forbundene stort sett sender like mange deltagere. Styret valgte endelig 

å tildele færre penger til de respektive forbundene. 
 

Følgende vedtak ble gjort: 

Overskuddet etter deltagelsen på World Scout Jamboree 2015 på 3.084.000 kro-
ner fordeles slik: 

 

Det settes av 300.000 kroner til start av neste kontingentledelse og promotering 
av World Scout Jamboree 2019 samt 1.000.000 kroner til sikkerhetsmargin for 

neste kontingent. 
 

Det settes av 90.000 kroner til et prosjekt om "Youth Empowerment in Scouting" 

innen Spf. 
 

Det settes av midler til internasjonale aktiviteter innen de respektive forbundene 
fordelt likt mellom forbundene, i alt 200.000 kroner til Norges KFUK-KFUM-spei-

dere og 200.000 kroner til Norges speiderforbund. IC utarbeider kriterier for tilde-

ling av midler til internasjonale aktiviteter, ungt lederskap og demokratiopplæring 
på internasjonale arenaer, som presenteres til diskusjon på Spf-styremøtet 19. 

mai 2016. 
 

Den resterende del av overskuddet fordeles ut ifra prosentvis fordeling av antall 
deltagere fra de respektive forbundene, i alt 431.500 kroner til Norges KFUK-

KFUM-speidere og 862.500 kroner til Norges speiderforbund. 

 
SAK 6/1/16/V ARBEIDSGRUPPE EVALUERING – RAPPORT 

 
Styret diskuterte rapporten til fra Arbeidsgruppe Evaluering og tiltak på bakgrunn av anbefalingene i rappor-

ten og innstilling fra sjefene. 

 
Rapporten peker på flere forbedringspunkter innen Spf som Spf-styret kan diskutere, men styret støttet sje-

fenes anbefaling om bare å ta tak i de punktene som syntes mest relevante på nåværende tidspunkt: 

1. Spf bør bli tydeligere på hvor Spf vil, og arbeidet bør forenkles. Spf arbeid og mål for de neste 510 
årene bør tydeliggjøres. 

 

Tiltak 
Utvikling av en strategiplan for Spf. 

 
2. Spf bør ha en felles front ut mot samfunnet. Spf bør se på hva som tjener speidingen best: sam-

funnskontakt og arbeid mot beslutningstakere gjennom paraplyer som Frivillighet Norge, Landsrådet 
for Norges barn og unge og Norsk Friluftsliv eller gjennom to samarbeidende speiderforbund. 
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Tiltak 

Fremskynding av Patrulje Løvebakken. 

 

3. Spf bør endre sammensetning av Spf-representantskapet ved å fjerne representantene, men be-

holde styrene i de to forbundene. Spf-beslutningsstruktur bør bli mer effektiv, samtidig som den de-
mokratiske legitimiteten beholdes. 

 

Tiltak 
En endring Spf-vedtektene rundt sammensetning av Spf-representantskapet. 

 
Styret diskuterte, hvordan prosessen videre skal være og hva styret skal vektlegge i den videre prosessen. 

Styret ønsket, at kjennskapet til Spf og eierskapet til Spf skal styrkes i de respektive forbundene. Styret vil 

utarbeide en plan for dette i forbindelse med styremøtet 19. mai 2016. 

Følgende vedtak ble gjort: 

Arbeidsgruppe Evaluerings medlemmer takkes for deres gode arbeid med å plan-

legge og innhente data samt skrive evalueringsrapporten. 

Følgende følges opp av Spf-styret og fremmes av Spf-styret for Spf-representant-

skapet: 

 Utkast til strategi for Spf, basert på Arbeidsgruppens spørsmål, legges frem for 

Spf-representantskapet til diskusjon og vedtas endelig på påfølgende Spf-styre-

møte. 
 Fremskyndelse av arbeidet med Patrulje Løvebakken i henhold til Spf-represen-

tantskapets vedtak i 2015 samt evalueringskomiteens anbefaling om at Spf bør 

drive direkte myndighets- og påvirkningsarbeid. Spf-representantskapet kommer 
med innspill til et eget policydokument som vedtas av Spf-styremøte i etterkant 

av Spf-representantskapsmøtet. 

 Forslag til vedtektsendringer i beslutningsstrukturen til Spf ved å endre § 7 og 

fjerne de direktevalgte representantene fra representantskapet, således at Spf-
representantskapet utelukkende består av de valgte styrer i de tilsluttede for-

bund. 

 

SAKER TIL ORIENTERING 

SAK 7/1/16/O EXPLORER BELT 2016 – KRITERIER FOR TILDELING AV BELTE 

 

Styret ble orientert om kriterier for tildeling av belte i forbindelse med Explorer Belt og sjefenes vedtak på 
sjefsmøtet 14. januar 2016. 

 
Det er bare deltagere som gjennomfører Explorer Belt, som kan få og bære beltet. Verken deltagere som 

ikke gjennomfører Explorer Belt, eller arrangører av Explorer Belt som ikke selv har gjennomført aktiviteten 
tidligere, har anledning til å få og bære beltet. 

 

Følgende vedtak ble gjort: 
 

Orientering om kriterier for tildeling av belte i forbindelse med Explorer Belt tas til 
etterretning. 
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SAK 8/1/16/O WORLD SCOUT MOOT 2017 

Styret ble orientert om avtale med prosjektleder for World Scout Moot 2017. 

Følgende vedtak ble gjort: 

 

Orientering om avtale med prosjektleder for World Scout Moot 2017 tas til etter-
retning. 

 

SAKER TIL DISKUSJON 

SAK 9/1/16/D REPRESENTANTSKAPSMØTET 2016 

Styret forberedte og fordelte oppgaver til Representantskapsmøtet 2016. 
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Vedlegg til protokoll fra Spf-styrets møte 7. mars 2016 

 

YOUTH EMPOWERMENT IN SCOUTING 
(Utkast til prosjektbeskrivelse) 

 

Mål 

 Få flere ungdommer engasjert i beslutningsprosesser på internasjonalt og nasjonalt nivå. 

 Sørge for at ungdomsdelegater er fullverdige og aktive medlemmer av den norske delegasjonen til 

internasjonale konferanser. 

 Øke Norges bidrag og innflytelse internasjonalt. 

 Øke kunnskapsbasen om internasjonal speiding i Norge. 

 Få flere ressurspersoner innen internasjonal speiderpolitikk i Norge. 

 
Hvordan 

 Deltagelse på Europakonferansen og verdenskonferansen/Youth Forum. 

 Deltagelse på "Internasjonal trening". 

 Deltagelse i diskusjoner som inneholder internasjonale saker, f.eks. i internasjonalt utvalg. 

 Selvstendig jobbing og i gruppe med kursmaterialet. 

 
Innhold for "Internasjonal trening" 

 
WAGGGS og WOSM 

 Innføring i organisasjonsstruktur. 

 Bli kjent med WAGGGS og WOSM mission, vision og strategy. 

 Bli kjent med WAGGGS og WOSM politiske historie (sakshistorie). 

 Lære om ulike typer medlemsorganisasjoner (SAGNO, Single Gender osv.). 

 Lære om utfordringer i ulike land og regioner, forstå det politiske spillet. 

 Se perspektiver i forhold til ulike verdensdeler. 

 Lære om hvilke land som samarbeider. 

 

NSF/KM/Spf 
 Innføring i organisasjonsstruktur. 

 Møte med sentrale personer i eget forbund (styret, komiteer osv.). 

 Bli kjent med Spf politiske ståsted og historie. 

 Forstå hva som er utfordringer for oss som SAGNO og føderasjon. 

 Bli kjent med Norges samarbeidsland (NSK). 

 

KUNNSKAP 
 Sette seg inn i saksdokumentene. 

 Lære å skrive resolusjoner og endringsforslag. 

 Nettverking. 

 Small talk. 

 Lære seg konferanseskikk. 

 Voteringsregler. 

 Nyttige engelske ord og uttrykk, og bruken av dem. 

 

Bakgrunn 

Hvordan få flere unge engasjert internasjonalt? 
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Norge har de siste årene hatt økende deltakelse på internasjonale arrangementer. I 2015 deltok ca. 850 
speidere på World Scout Jamboree, og i 2016 drar over 100 rovere på Roverway. Dette er rekordmange, og 

trenden ser ut til å påvirke flere arrangementer de kommende årene. På samme tid opplever vi at det er 

vanskelig å skaffe deltakere til internasjonale arrangementer med mer speiderpolitisk innhold. 
 

IC-teamet har derfor arbeidet med et forprosjekt for å motivere og forberede flere til deltakelse på interna-
sjonale konferanser. Prosjektet retter seg mot unge speidere. Begge forbund er tydelige på at de ønsker 

unge speidere involvert i beslutningsprosesser hjemme i eget forbund. Blant annet har vi en synkende gjen-

nomsnittsalder på de respektive nasjonale styrene. Gjennom prosjektet ønsker vi å fremme dette synspunk-
tet også på den internasjonale arena. 

 
Prosjektet har to mål. Det første er at flere unge speidere deltar på internasjonale konferanser. Det andre er 

at vi på sikt skal se flere unge norske speidere i internasjonale verv, f.eks. europastyret eller ulike Task For-
ces. Prosjektet går ut på å håndplukke ca. fem speidere som vil få trening og erfaring innenfor internasjonal 

speiderpolitikk i løpet av en periode på ca. 1 ½ år. 

 
Liknende prosjekter er gjennomført i blant annet Finland med stor suksess. Som en del av forarbeidet med 

prosjektet har vi hatt dialog med Finland. Vi har også blitt invitert til en helg i Finland høsten 2016 for å lære 
av deres erfaringer og videreutvikle vårt konsept. 

 

Prosjektet vil ved første gjennomføring bli ledet av IC-teamet. Etter prosjektets avslutning vil det bli evaluert, 
og muligheten for andre modeller vil bli vurdert. Prosjektet skal følges opp av Spf. 

 
Økonomi 

Økonomi vil omfatte den “internasjonale treningen” i form av to samlinger (én før Europakonferansen 2016 

og én før Verdenskonferansen 2017), kursmateriale og effekter. Det legges også opp til en samling i Finland 

for prosjektgruppen sammen med finske og islandske speidere. Det er søkt om Erasmus+ støtte for syv per-

soner og svar på denne søknaden kommer i mars. Hvis vi ikke får penger fra Erasmus+ vil færre personer 

dra til Finland. 
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