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Speidernes fellesorganisasjon 
Vedtekter oppdatert av Representantskapet 16. april 2016 
 
 

VEDTEKTER 

Speidernes fellesorganisasjon (Spf) er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund 
som ved sammenslutningen i 2003 besto av: 

Norges speiderforbund 
Norges KFUK-KFUM-speidere 

 

Spf er medlem av The World Organization of The Scout Movement (WOSM) og The World Association 
of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 

 
§ 1. Navn 

Speidernes fellesorganisasjon 
 

§ 2. Medlemsforbundene 

Medlemsforbundene skal: 
 være en opplæringsbevegelse som er frivillig, selvstendig og partipolitisk uavhengig. 

 være åpne for medlemskap for gutter og/eller jenter, menn og/eller kvinner, uten hensyn til 

religion, rase eller nasjonalitet. Medlemskapet er frivillig. 

 legge til rette for deltakelse av unge mennesker i de besluttende organisasjonsledd. 

 
Medlemsforbundene har felles valgspråk og speiderbønn som fastsettes av Spf. Medlemsforbundene 

kan ha hver sin speiderlov innenfor Spf. Denne besluttes i Representantskapet ved enstemmig vedtak 

(ti (10) stemmer) fra det enkelte medlemsforbunds delegater. Speiderløftet fastsettes av det enkelte 
medlemsforbund, etter at det har vært fremlagt for Spf til uttalelse. Endringer i speiderlov og speider-

løfte skal oversendes WAGGGS og WOSM for godkjenning. 
 

Speiderloven lyder: 
 

Norges Speiderforbund 

 
1. En speider søker sin tro og respekterer andres. 

2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre. 
3. En speider er hjelpsom og hensynsfull. 

4. En speider er en god venn. 

5. En speider er ærlig og pålitelig. 
6. En speider kjenner naturen og verner om den. 

7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre. 
8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker. 

9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv. 
10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker. 

 

eller 
 

1. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si. 
2. Ein speidar kjenner ansvar for seg sjølv og andre. 

3. Ein speidar er hjelpsam og viser omsyn. 

4. Ein speidar er ein god ven. 
5. Ein speidar er ærleg og til å lite på. 

6. Ein speidar kjenner naturen og vernar om han. 
7. Ein speidar er sjølvstendig i det han tenkjer og gjer, og prøver å forstå andre. 

8. Ein speidar gjer sitt beste i motgang og vanskar. 

9. Ein speidar er nøysam og prøver å greie seg sjølv. 
10. Ein speidar arbeider for fred og forståing mellom menneske. 
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Norges KFUK-KFUM-speidere 

 

1. En speider er åpen for Gud. 
2. En speider er en god venn. 

3. En speider kjenner og tar vare på naturen. 
4. En speider er til å stole på. 

5. En speider er nøysom. 

6. En speider arbeider for fred. 
7. En speider tar ansvar og viser vei. 

 
eller 

 
1. Ein speidar er open for Gud. 

2. Ein speidar er ein god ven.  

3. Ein speidar kjenner og tek vare på naturen. 
4. Ein speidar er til å stole på. 

5. Ein speidar er nøysam. 
6. Ein speidar arbeider for fred. 

7. Ein speidar tek ansvar og viser veg. 

 
Speidernes valgspråk lyder: 

 
Vær beredt 

 
eller 

 

Ver budd 
 

Speiderbønnen lyder: 
 

Kjære Far i høye himmel, 

hør mitt hjertes stille bønn: 
Hvor jeg er i verdens vrimmel, 

la meg ferdes som din Sønn. 
La meg leve deg til ære, 

hedre Norge, far og mor, 

andre folk til nytte være, 
lyde speiderlovens ord. 

 
eller 

 
Kjære Far i høge himmel, 

høyr mi stille hjartebøn: 

Kvar eg enn i verda vankar, 
lat meg bli som Sonen din. 

Lat meg leva deg til æra, 
heidre Noreg, far og mor, 

andre folk til hjelp få vera, 

og så lyda lova vår. 
 

§ 3. Mål 
Spf skal: 

 utvikle og styrke speiderarbeidet i Norge slik at flest mulige, barn og unge, opplever utvikling i 

et arbeid basert på den internasjonale speiderbevegelsens mål, prinsipper og metode slik de 
er beskrevet i lover for WAGGGS og WOSM. 

 styrke samarbeidet, fellesskapet og mangfoldet mellom de forbund som er medlemmer. 

 arbeide mot mål som er satt for Spf. 
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§ 4. Oppgaver 

Spf skal: 
 beslutte og sette i verk oppgaver som ifølge vedtekter er lagt til Spf. 

 fastsette overordnede prinsipper for program/treningsprogram. 

 fastsette overordnede prinsipper for ledertrening/-utvikling. 

 ivareta Spf politikk i forhold til de internasjonale speiderorganisasjoner. 

 arbeide for best mulig samarbeid mellom forbundene i kretser/regioner. 

 samordne tidspunkter for forbundenes aksjoner/innsamlinger. 

 holde generell kontakt med samfunnets organer, med spesiell vekt mot myndigheter og poli-

tiske organer. 

 gjennomføre felles aktiviteter som leirer, aksjoner, kurs, seminarer etc. 

 forvalte andre oppgaver lagt til Spf. 

 
§ 5. Medlemskap i Speidernes fellesorganisasjon 

Medlemsforbundene må: 
 tilfredsstille de krav til et speiderforbund som stilles av WAGGGS og WOSM. 

 godkjenne Spf vedtekter. 

 

Ved opptagelse av nye medlemsforbund fastsettes krav til størrelse og geografisk utbredelse av repre-

sentantskapet i Spf. 
 

Ved opptak av nye medlemsforbund skal vedtektene reforhandles slik at rettighetene blir i henhold til 
ny avtale. 

 

§ 6. Speidernes fellesorganisasjons organer 
Spf organer er: 

 et representantskap. 

 et styre som fungerer fra ordinært representantskap til neste ordinære representantskap. 

 et sjefsmøte som fungerer som et arbeidsutvalg for styret. 

 
§ 7. Representantskapet 

Representantskapet er Spf øverste organ. 
 

Representantskapet består av de valgte styrer i de tilsluttede forbund og fire (4) representanter fra 

hvert forbund, valgt av de respektive medlemsforbundenes generalforsamlinger. 
 

Valgperioden er to (2) år. Ingen kan velges for mer enn tre (3) påfølgende perioder, totalt seks (6) år. 
 

Generalsekretær i medlemsforbundene har rett til å møte i representantskapets møter med tale- og 

forslagsrett. 
 

Representantskapet avvikler minst ett ordinært møte i året. 
 

Møter i representantskapet innkalles med en frist på minst fire (4) uker. 
 

§ 8. Representantskapets oppgaver 

Representantskapet skal behandle: 
 årsmelding for siste arbeidsår (kalenderår), 

 arbeidsplaner, felles aktiviteter etc., 

 endringer i Spf vedtekter, 

 fastsette og endre retningslinjer, 

 opptakelse av nye medlemsforbund, 

 saker foreslått av medlemsforbundene. 

 

Styret innkaller til ekstra representantskapsmøte hvis styret eller ett av medlemsforbundene ber om 
det. Et ekstra representantskapsmøte innkalles med minst fire (4) ukers varsel. 
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Representantskapsmøtene kan bare behandle saker som er oppført på dagsorden. 

 
§ 9. Styret 

Styret består av leder og to (2) styremedlemmer fra hvert av medlemsforbundene, til sammen seks 
(6) personer. 

 

Hvert medlemsforbund oppnevner leder og styremedlemmer til Spf styre etter de bestemmelser som 
gjelder i egen organisasjon. Medlemsforbundene velger selv starttidspunkt for valgperioden. Ved for-

fall kan medlemsforbundene kalle inn vararepresentant. 
 

Valgperioden er to (2) år. Ingen kan velges for mer enn tre (3) påfølgende perioder, totalt seks (6) år. 
 

Generalsekretær i medlemsforbundene har rett til å møte i styrets møter med tale- og forslagsrett. 

 
Styret leder Spf mellom møtene i representantskapet. 

 
Styret ledes av leder og nestleder. 

 

Leder i styret er det forbunds leder som etter turnus har ledervervet i Spf. Leder i det medlemsfor-
bund som ikke innehar ledervervet i Spf, er nestleder i styret. Disse verv går på omgang mellom med-

lemsforbundene. 
 

International Commissioner (IC) for henholdsvis WAGGGS og WOSM har møteplikt, samt tale- og for-
slagsrett i styret når saker av internasjonal karakter behandles. 

 

§ 10. Styrets oppgaver 
Styret skal:  

 løpende følge opp saker tillagt Spf, 

 iverksette vedtak fattet av representantskapet og forberede saker til representantskapets mø-

ter, 
 opprette komiteer/utvalg for å ivareta spesielle funksjoner, 

 igangsette og følge opp prosjekter vedtatt av styret og/eller representantskapet, 

 behandle saker og/eller gi uttalelse i saker som medlemsforbundene ber om. 

 

§ 11. Sjefsmøtet 

Sjefsmøtet består av styreleder i hvert av medlemsforbundene samt generalsekretær i Spf. 
 

Generalsekretær i øvrige medlemsforbund har møte-, tale- og forslagsrett. 
 

Sjefsmøtet er et arbeidsutvalg for styret. 
 

§ 12. Sjefsmøtets oppgaver 

Sjefsmøtet skal: 
 følge opp saker fra styret, 

 være et rådgivende organ for styret, 

 fatte beslutninger i saker hvor styret har gitt mandat til dette. 

 

Det føres referater fra møtene. Disse oversendes til styret, og tas til orientering på førstkommende 
styremøte. 

 

§ 13. Regler for avstemming 
Hvert medlemsforbund har ti (10) stemmer i representantskapet og tre (3) i styret. 

 
For å være beslutningsdyktig må minst 2/3 av medlemmene være tilstede. 
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Endring av speiderlov, valgspråk, speiderbønn og Spf vedtekter må vedtas med 2/3 flertall på to mø-

ter etter hverandre i representantskapet. 

 
Alle øvrige vedtak gjøres med alminnelig flertall, hvis annet ikke er fastsatt. 

 
§ 14. Representasjon 

Representasjon i regi av Spf fordeles etter medlemstall. 

 
Ved beregning av medlemstall tas utgangspunkt i medlemsforbundenes siste registrerte medlemstall 

for medlemmer under 26 år, slik de rapporteres til myndighetene. 
 

§ 15. Administrasjon 
Spf sekretariat er lagt til det forbund som har leder i styret. Dette forbunds generalsekretær fungerer 

også som generalsekretær for Spf. 

 
I det medlemsforbundet som har sekretariatet, har generalsekretæren møteplikt, samt tale- og for-

slagsrett i representantskapet og i styret. Det andre medlemsforbundets generalsekretær har møte-, 
tale- og forslagsrett i representantskapet og i styret. 

 

§ 16. Økonomi 
Driftskostnader knyttet til Spf deles likt mellom medlemsforbundene. Spesiell representasjon og avtal-

te driftskostnader i sekretariatet dekkes av Spf. 
 

Arrangementer i regi av Spf skal som hovedregel være selvbærende, og det skal tas høyde for admi-
nistrative kostnader. Arrangementene skal ha en sikkerhetsmargin på 10 prosent og eventuelt over-

skudd/underskudd skal tilbakeføres eller belastes forbundene etter retningslinjer gitt av styret. 

 
Medlemsforbundene betaler en kontingent til dekning av de internasjonale medlemskapene. Konting-

entens størrelse fastsettes av representantskapet. Medlemsforbundenes siste registrerte medlemstall 
for alle betalende medlemmer, slik de rapporteres til myndighetene, legges til grunn for beregning av 

beløpene som skal betales til WAGGGS og WOSM. 

 
Det enkelte forbund betaler for egne medlemmer til møter i representantskapet, møter i styret, komi-

teer, deltakelse i konferanser, seminarer med mer. 
 

§ 17. Uttredelse 

Et medlemsforbund som vil gå ut av Spf, tar ikke med rettigheter som er i Spf. 
 

Økonomiske forpliktelser betales ut det kalenderår uttredelse finner sted. 
 

§ 18. Oppløsning 
Spf kan oppløses hvis medlemsforbundene er enige. Dette krever behandling og vedtak på to påføl-

gende møter i representantskapet. 

 
Verdier som er igjen etter avsluttende oppgjør, deles likt mellom medlemsforbundene. 


