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SAK 1 KONSTITUERING

Konstitueringen ble ledet av ordstyrerne. Ingen ba om ordet til saken.

Det var 105 stemmeberettigede til stede ved konstitueringen.

1.1 SPEIDERTINGETS REPRESENTANTER 2022

Ordstyrerne gjennomførte opprop. Det var 105 stemmeberettigede til stede ved oppropet.

Speiderstyrets innstilling:

Alle representanter som er innmeldt i henhold til § 2-5-1 i Norges speiderforbunds lover,

godkjennes.

Vedtak:

Representantene ble godkjent ved akklamasjon.

Vedlegg 1: Godkjente representanter og personer med talerett på Speidertinget 2022.

1.2 VALG AV TELLEKORPS

Speiderstyrets innstilling:

Tom Lantz, forbundskontoret

Brede Udahl, forbundskontoret

Birgit Helene Torsæter, forbundskontoret

Anders Nordby, Komite speiding

Arnt J. Øvreness, Komite speiding

Benjamin Askevold Andersen, Komite speiding

Ingeborg Kolstad, Komite speiding

Lise Karine Ljunggren Ringstad, Komite speiding

Andreas E. Bjørndalen, Komite speiding

Karoline Omberg Often, Komite speiding

Vedtak:

Tellekorpset ble valgt ved akklamasjon.

1.3 VALG AV REFERENTER

Speiderstyrets innstilling:

Helene Bredal, forbundskontoret

Ingrid Stene Kvist, forbundskontoret

Vedtak:

Referentene ble valgt ved akklamasjon.
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1.4 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN

Forslag:

Forretningsorden for Speidertinget 2022

1. Et lovlig innkalt møte i Speidertinget er beslutningsdyktig med det antall godkjente

representanter som har møtt.

2. Alle representanter må oppfylle betingelsene i Norges speiderforbunds lover § 2-5-1. Før

konstitueringen av Speidertinget må endring av møtende representanter gjøres skriftlig til

forbundskontoret.

Dersom en representant må forlate Speidertingets møte, kan en valgt vararepresentant som

oppfyller betingelsene, gå inn i vedkommendes plass. Endringen leveres skriftlig til

ordstyrerne og godkjennes av Speidertinget. Hver delegasjon har bare anledning til å bytte én

representant i løpet av møtet.

3. Protokoll føres av valgte referenter. Den undertegnes av ordstyrerne, to valgte

representanter og referentene.

4. Ingen representanter har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak av

forslagsstiller.

Det er mulig å forlange ordet til forretningsorden.

Ordstyrerne har rett til å foreslå begrensning av taletiden og sette strek. Ordstyrerne har også

rett til å heve strek igjen.

5. Forslagsstillere som ikke er representanter på møtet, får mulighet til å presentere forslaget

sitt og talerett når forslaget behandles.

Alle som stiller til valg til Speiderstyret, har talerett under hele Speidertinget.

Økonomiansvarlig på forbundskontoret har talerett ved spørsmål som angår forbundets

økonomi.

6. Alle forslag må innleveres skriftlig på elektronisk skjema.

Frist for innlevering av forslag til langtidsmål, arbeidsplan og henstillinger er lørdag kl. 17.30.

Til lovsaker kan det ikke fremmes endringsforslag. I behandling av øvrige saker kan forslag

fremmes fram til strek er satt for behandling av den enkelte saken.

Det kan ikke fremmes forslag til saker som ikke står på sakslisten.

Redaksjonelle endringer i lovene, slik som paragrafnummerering, korrektur og annen

redigering av teksten som ikke endrer meningsinnholdet, kan gjøres av Speidertinget uten at

det er foreslått etter bestemmelsene i lovens § 2-5-3.

Forslag til henstillinger fra Speidertinget til Speiderstyret presenteres under sak 9, «Åpent

forum». Det voteres over alle slike forslag til henstillinger. Kun henstillinger som oppnår
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alminnelig flertall, sendes til Speiderstyret. Alle fremsatte henstillinger med antall avgitte

stemmer for og imot føres i protokollen.

7. Det velges fem personer til en redaksjonskomité for Speidertinget. Redaksjonskomiteen tar

imot innkomne forslag under møtet (langtidsmål, arbeidsplan, henstillinger) og forbereder

dem for presentasjon for Speidertinget. Redaksjonskomiteen kan utarbeide omforente

forslag, egne forslag som har samme intensjon som innsendte forslag, eller gjøre

redaksjonelle endringer for å tydeliggjøre tekst eller forbedre formuleringer.

8. For at en sak skal bli vedtatt, kreves det normalt alminnelig flertall, det vil si mer enn

halvparten av de avgitte stemmene. Blanke stemmer telles ikke med blant disse.

Lovendringer krever 2/3 flertall, og endring av grunnreglene krever 2/3 flertall på to

påfølgende speiderting.

Voteringer kan foregå både ved akklamasjon, ved framvisning av stemmetegn og skriftlig.

Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn en kandidat, eller når en av representantene

forlanger det.

Ved valg på flere personer til samme verv skjer valget i én eller flere valgrunder. Hver

valgrunde kan bestå av flere omganger. For å bli valgt skal en kandidat ha mer enn

halvparten av de avgitte stemmene. Blanke stemmer telles ikke med blant disse. Hver

representant kan stemme på inntil to kandidater, og inntil to kandidater kan bli valgt i hver

valgrunde. Om ingen kandidater har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene i en

valgomgang, går den som har færrest stemmer ut før neste valgomgang. Når (minst) en

kandidat er valgt, er valgrunden avsluttet. I neste valgrunde er alle ikke-valgte kandidater

igjen med.

9. Alle forslag og de vedtakene som er gjort, med antall avgitte stemmer for og imot, føres inn

i protokollen. Ved valg føres antall stemmer i protokollen. Navn på de representantene som

har hatt ordet under de forskjellige sakene, føres også inn i protokollen.

10. Speidertingets møte er åpent for tilhørere i den grad det er kapasitet til det.

11. Speidertingets forretningsorden godkjennes ved åpning av hvert møte i Speidertinget, og

gjelder inntil forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste møte i

Speidertinget.

Speiderstyrets innstilling:

Forretningsordenen vedtas.

Vedtak:

Forretningsordenen ble vedtatt.

Vedlegg 2: Forretningsorden for Speidertinget 2022
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1.5 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Lovforslagene ble lagt ut på speiding.no 9. september og e-post ble sendt til representantene

om dette. Alle saksdokumenter ble lagt ut på speiding.no 14. oktober og e-post med

innkalling og informasjon om saker ble sendt til representantene samme dag.

Speiderstyrets innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent ved akklamasjon.

Vedlegg 3: Saksliste og saksdokumenter for Speidertinget 2022

1.6 VALG AV REDAKSJONSKOMITE

Redaksjonskomiteen har fått mandat i forretningsordenen.

Speiderstyrets innstilling:

Andreas Eikrem Bjørndalen, Komite speiding

Dag Erling Austvik, Romsdal og Nordmøre krets

Hanne Kristine Lybekk, Aust-Agder krets

Helene Bjørsvik, Misjonskirken speiderkorps

Ole Kristian Ljunggren Ringstad, Salten og Helgeland krets

Vedtak:

Redaksjonskomiteen ble valgt ved akklamasjon.

1.7 VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å

UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Speiderstyrets innstilling:

Henrik Moum Grimstad, Metodistkirkens speiderkorps

Marthe E. B. Hellum, Trøndelag krets

Vedtak:

Protokollunderskriverne ble valgt ved akklamasjon.
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SAK 2 ÅRSMELDINGER FOR 2020 OG 2021

Årsmeldingen er Speiderstyrets rapport til Speidertinget om hva som har skjedd i Norges

speiderforbund i perioden det rapporteres om.

Ane Nørstebø Laache og Birgitte Schiøll Heneide orienterte om årsmeldingene på vegne av

Speiderstyret.

Årsmeldingene ble presentert og debattert under ett, og stemt over hver for seg.

2.1 ÅRSMELDING FOR 2020

Speiderstyrets innstilling:

Årsmeldingen for 2020 godkjennes.

Vedtak:

Årsmeldingen for 2020 ble godkjent ved akklamasjon.

Vedlegg 4: Årsmeldinger for 2020 og 2021.

2.2 ÅRSMELDING FOR 2021

Speiderstyrets innstilling:

Årsmeldingen for 2021 godkjennes.

Vedtak:

Årsmeldingen for 2021 ble godkjent ved akklamasjon.

Vedlegg 4: Årsmeldinger for 2020 og 2021.

SAK 3 REGNSKAP FOR 2020 OG 2021

Et årsregnskap gir oversikt over det økonomiske resultatet av driften i et gitt år.

Regnskapene ble presentert og debattert under ett på Speidertinget, og stemt over hver for

seg.

Regnskapene ble presentert av Svein Harald Gunnes og Eirik Ulltang Birkeland fra

Speiderstyret.

Følgende hadde ordet:

87 Rune Haukedal, Vestmarka krets

Brede Udahl, forbundskontoret
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3.1 REGNSKAP FOR 2020

Driftsregnskap for 2020:

Inntekter

Regnskap

2020

Budsjett

2020

Royalty og annonseinntekter
1

1 269 500 500 000

Medlemskontingenter
2

6 515 795 7 300 000

Medlemsinntekter
2

100 160 0

Nasjonal grunnstøtte, drift
3

4 397 178 3 800 000

Offentlige tilskudd og refusjoner
4

3 372 507 2 895 000

Leieinntekter
5

149 960 150 000

Andre driftsinntekter
6

184 827 455 000
   

Sum driftsinntekter 15 989 927 15 100 000
   

Utgifter

Lønnskostnader
7

6 951 625 7 420 000

Lokaler
8

1 210 796 1 200 000

Andre driftskostnader
9

3 599 390 3 335 000

Reise- og oppholdskostnader
10

541 663 1 035 000

Medlemskap og andre org.relaterte kostnader
11

609 498 1 515 000

Forsikringer
12

417 053 515 000

Finansinntekter og -kostnader
13

11 956 50 000

   

Sum driftsutgifter 13 341 981 15 070 000

   

Driftsresultat eks. avskrivninger og

strategiske tiltak 2 647 946 30 000

Avskrivninger
14

868 247 600 000

Strategiske tiltak
15

1 417 756 2 000 000

Sum resultat med budsjett 361 943 -2 570 000

Arrangementer
16

222 875

Drift eiendommer
17

-550 636

Avskrivning eiendommer
17

-232 400

Verdipapirer
18

503 446

Sum resultat 305 228

Vedtak:

Driftsregnskapet for 2020 ble godkjent ved akklamasjon.

Vedlegg 4: Årsmeldinger for 2020 og 2021, regnskap fra side 35.
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3.2 REGNSKAP FOR 2021

Driftsregnskap for 2021:

Inntekter

Regnskap

2021

Budsjett

2021

Royalty og annonseinntekter
1

3 343 059 1 220 000

Medlemskontingent
2

6 867 830 6 500 000

Medlemsinntekter
2

141 600 0

Grunnstøtte, drift
3

4 366 408 4 000 000

Offentlige tilskudd og refusjoner
4

2 605 524 2 080 000

Leieinntekter
5

153 732 150 000

Andre driftsinntekter
6

303 968 190 000

 

Sum inntekter 17 782 121 14 140 000
   

Utgifter

Lønnskostnader
7

7 618 280 7 415 000

Lokaler
8

1 231 536 1 179 000

Andre driftskostnader
9

3 409 432 3 316 000

Reise- og oppholdskostnader
10

631 341 1 419 000

Medlemskap og andre org.relaterte kostnader
11

1 088 150 619 000

Forsikringer
12

399 947 500 000

Finansinntekter og -kostnader
13

76 330 100 000

 

Sum utgifter 14 455 016 14 548 000

 

Driftsresultat eks. avskrivninger og

strategiske tiltak 3 327 105 -408 000

Avskrivninger
14

860 875 833 000

Strategiske tiltak
15

0 1 000 000

Sum resultat med budsjett 2 466 230 -1 241 000

Arrangementer
16

571 645

Agenda 2021 / Leirsommer 2021
17

556 905

Drift eiendommer
18

130 314

Avskrivning eiendommer
18

-198 700

Verdipapirer
19

1 529 323

Sum resultat 5 055 717

Speiderstyrets innstilling:

Regnskapet for 2021 godkjennes.

Vedtak:

Driftsregnskapet for 2021 ble godkjent ved akklamasjon.

Vedlegg 4: Årsmeldinger for 2020 og 2021, regnskap fra side 35.
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SAK 4 LANGTIDSMÅL 2015–2024 OG

ARBEIDSPLAN 2023–2024

Speidertinget 2014 vedtok «Visjon 2024» for Norges speiderforbund og langtidsmål for

2015–2024. Langtidsmålene brukes til å måle fremdriften i strategiarbeidet. Arbeidsplanen

vedtas for to år av gangen, beskriver prioriterte utviklingsområder og skal bidra til å oppfylle

langtidsmålene og visjonen.

4.1 LANGTIDSMÅL 2015–2024

Eirik Ulltang Birkeland presenterte langtidsmål 2015-2024 på vegne av Speiderstyret.

Følgende hadde ordet:

16 Peik Næsje, Follo krets

Forslag:

Speidere vil ut

● Alle medlemmer utfordres gjennom relevante og spennende programaktiviteter og

arrangementer.

● Alle medlemmer har grunnleggende kompetanse innen det enkle friluftslivet.

● Alle medlemmer utforsker naturen, og inviterer andre til å være med.

● Alle medlemmer øker sin deltakelse i demokratiske prosesser i organisasjonen.

● Speidere bidrar konstruktivt i samfunnsdebatten, og oppleves som

engasjerte/inspirerende, løsningsorienterte og reflekterte.

● Flere av våre medlemmer opplever verden gjennom internasjonal speiding, og kjenner

tilhørigheten til en verdensomspennende bevegelse.

Patruljen tar ansvar

● Alle medlemmer gjør sitt beste for at alle skal føle seg trygge, inkludert og verdsatt i

speideren.

● Alle nivåer i organisasjonen bruker patruljesystemet, og gruppene har aktive

førerpatruljer.

● Alle patruljene deltar jevnlig i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og -turer.

● Alle rovere og ledere tar aktivt ansvar for sin egen lederutvikling gjennom å delta i

forbundets ledertrening.

● Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker speidermetoden aktivt.

● Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker treningsprogrammet aktivt.

● Flere av gruppene deltar i nasjonale eller internasjonale prosjekter, eller gjennomfører

egne.

Speiding når flere

● Flere barn og unge begynner i speideren, og flere av speiderne fortsetter i / går over til

neste enhet.

● Alle nåværende og nye medlemmer føler seg velkomne, og får muligheter til å ta ansvar

og bidra med sin kompetanse.

● Flere barn og unge får tilbud om speiding gjennom nystarting av grupper i områder

med potensial for speiding.
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● Alle grupper fokuserer på å gjøre seg attraktive gjennom ambisiøse aktiviteter, positiv

synlighet, forenkling av rutiner og et godt ledermiljø.

● Flere engasjerer seg i langvarige og kortvarige verv på alle nivåer i organisasjonen.

● Flere grupper er synlige bidragsytere i lokalsamfunnet gjennom aktiviteter for

ikke-speidere, prosjekter i nærmiljøet og lokale samarbeid.

● Flere av forbundets prosjekter og satsinger skjer i samarbeid med andre nasjonale

samfunnsaktører og internasjonale organisasjoner.

Speiderstyrets innstilling:

Langtidsmål for 2015–2024 vedtas.

Vedtak:

Langtidsmål for 2015-2024 ble vedtatt ved valg. 98 stemmer for, 5 stemmer mot

og 6 blanke stemmer.

Vedlegg 5: Langtidsmål 2015-2024.

4.2 ARBEIDSPLAN FOR 2023 OG 2024

Eirik Ulltang Birkeland og Silje Kroken la fram forslag til Arbeidsplan for 2023 og 2024 på

vegne av Speiderstyret. Ingen ba om ordet til saken.

Forslag:

Arbeidsplan 2023–2024

Norges speiderforbunds (NSF) arbeidsplan gir rammer og retning for utviklingen av

organisasjonen i perioden basert på langtidsmålene for 2015–2024. Planen er ment å

beskrive den utviklingen som kommer i tillegg til løpende prosjekter og arbeid.

Arbeidsplanen beskriver nasjonalleddets oppgaver og ansvar, men i mange av punktene er

organisasjonen også avhengig av bidrag og støtte fra kretser, korps og grupper for at vi skal

lykkes sammen. Kretser, korps og grupper oppfordres til å ta utgangspunkt i langtidsmålene i

strategien og temaene i denne arbeidsplanen når de skal lage sin egen plan for perioden.

Vi blir flere og mer mangfoldige

Vekst er viktig for at flere skal få oppleve speiding, og for at flere tar aktivt ansvar i

samfunnet. For å skape vekst må blant annet terskelen for deltakelse reduseres for å sikre en

mer mangfoldig og inkluderende organisasjon. Større mangfold i organisasjonen er et bidrag

til mer toleranse, empati og respekt blant mennesker. Forbundet må også yte lokal bistand

der det er behov for å avlaste dagens frivillige.

For å oppnå dette skal vi blant annet

● yte god gruppe- og kretsstøtte gjennom nyttige verktøy, god koordinering og tydelig

ansvarsfordeling

● støtte gruppenes rekruttering av speidere og ledere gjennom økt synlighet og faste

kampanjer i løpet av året

● senke terskelen for deltakelse i Norges speiderforbund ved å ta tak i funnene fra

arbeidsgruppa for mangfold og inkludering
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Vi skaper gode ledere

I speideren ønsker vi å ha ledere, rovere og andre frivillige som skaper trygge og sikre

rammer for barn og unges utvikling. Det er viktig at de frivillige blir gjort kjent med hvilke

muligheter som finnes for å utvikle seg gjennom ledertrening, oppgaver og verv i

organisasjonen. Vi ønsker at det å være frivillig i Norges speiderforbund skal være givende,

utviklende, meningsfylt og sosialt.

For å oppnå dette skal vi blant annet

● arbeide systematisk for at forbundets ledertrening blir tilgjengelig for hele landet, og

for at speiderlederloggen gjøres kjent for alle medlemmer fra 16 år og oppover

● utvikle og ta i bruk en modell for frivillighet i NSF som legger vekt på å vise frem den

enkeltes muligheter, og som beskriver hvordan nye ledere tas imot

● spre og tilgjengeliggjøre materiell som bidrar til at hele organisasjonen får opplæring i

trygge møter

Vi tilbyr et utviklende program

Speiderprogrammet er verktøyet vi bruker for å legge til rette for speidernes utvikling. Det gir

retning, setter mål og utgjør en felles standard for arbeidet. For at programmet skal holde seg

relevant og attraktivt, er det viktig å tilgjengeliggjøre og stadig utvikle det. Gjennom

speidermetoden beskriver vi hvordan programmet skal gjennomføres, og her er progresjon

gjennom egenstyrte patruljeaktiviteter viktig.

For å oppnå dette skal vi blant annet

● arbeide for at flere grupper tar i bruk patruljesystemet, etablerer førerpatrulje og

legger til rette for egenstyrt aktivitet blant speiderne sine

● formidle og spre kunnskap om speiderprogrammet og hvordan man kan følge med på

hver enkelt speiders progresjon

● formidle og dele nyskapende og attraktive aktiviteter og legge bedre til rette for deling

av gode ideer

Speiderstyrets innstilling:

Speidertinget vedtar arbeidsplanen for 2023–2024 for Norges speiderforbund. Speidertinget

oppfordrer kretser, korps og speidergrupper til å utarbeide egne tiltak som støtter opp om

visjon, langtidsmål og arbeidsplan. Speiderstyret får fullmakt til å prioritere punktene i

arbeidsplanen ut fra tilgjengelige økonomiske og menneskelige ressurser.

Vedtak:

Arbeidsplanen for 2023-2024 ble vedtatt med 102 stemmer for, 2 stemmer mot

og 4 blanke stemmer.

Vedlegg 6: Arbeidsplan 2023-2024
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SAK 5 ENDRINGER I GRUNNREGLER, LOVER

OG RETNINGSLINJER

Det var 114 stemmeberettigede til stede under behandling av sakene.

Vedlegg 7: Norges speiderforbunds lover etter Speidertinget 2022.

5.1 FORSLAG TIL ENDRINGER I GRUNNREGLENE

Speidertinget behandlet to forslag til endring i grunnreglene, hvorav én sak var til

førstegangsbehandling og én sak var til andregangsbehandling.

5.1.1 SPEIDERLOVEN OG VALGSPRÅKET INN I GRUNNREGLENE

Endring av § 1, foreslått av Speiderstyret.

Forslaget er til andregangsbehandling.

Peer-Johan Ødegaard presenterte saken på vegne av Speiderstyret.

I forslag til endringer i grunnreglene til Speidertinget 2020 og Speidertinget 2022 stod det i

§ 1-6 “Alltid beredt” istedenfor “Vær beredt” som valgspråk. Dette ble vurdert å være en feil i

saksdokumentene.

Per Vinje ga Lovutvalgets begrunnelse for at teksten i valgspråket kan endres administrativt.

I begrunnelsen for forslaget stod det at det ikke ble foreslått noen endring i valgspråket, og

det ble lagt til grunn at ordlyden var en feil, som kan rettes som en redaksjonell endring.

I tillegg er navnet Speidernes fellesorganisasjon (Spf) endret til Speiderne i Norge i teksten

etter at de vedtok navneskifte tidligere i år.

Forslag til ny ordlyd:

«§ 1-1 Formålet til Norges speiderforbund (NSF) er å utvikle mennesker til selvstendighet og

til å ta aktivt ansvar i samfunnet, i samsvar med forbundets verdigrunnlag.

§ 1-2 NSF er åpent for alle som frivillig slutter seg til verdigrunnlaget ved å avlegge

speiderløftet.

§ 1-3 NSFs verdigrunnlag er speiderløftet, speiderloven og valgspråket.

§ 1-4 Speiderløftet lyder:

Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven

eller

Eg lovar etter beste evne å søkje mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speidarlova.

§ 1-5 Speiderloven lyder:

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.
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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.

§ 1-6 Valgspråket er «vær beredt» eller «ver budd».

§ 1-7 NSF er en selvstendig, demokratisk og partipolitisk uavhengig organisasjon.

§ 1-8 NSF er tilsluttet de internasjonale speiderorganisasjonene The World Organization of

the Scout Movement (WOSM) og The World Association of Girl Guides and Girl Scouts

(WAGGGS) gjennom Speiderne i Norge.»

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

5.1.2 FORBUNDSMERKET

Endring av § 1, foreslått av Speiderstyret.

Forslaget er til førstegangsbehandling.

Peer-Johan Ødegaard presenterte saken på vegne av Speiderstyret.

Ingen ba om ordet til saken.

Forslag til ny ordlyd i § 1-7 eller 1-9 (hvis 5.1.1 blir vedtatt):

«§ 1-9 Forbundsmerket, kløverliljen, er sammensatt av de internasjonale speidersymbolene

lilje fra WOSM og kløver fra WAGGGS.»

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Det kreves andregangsvedtak på Speidertinget 2024 for at dette skal tas inn i § 1.
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5.2 FORSLAG TIL ENDRINGER I NSFs LOVER OG

RETNINGSLINJER

Speidertinget behandlet 15 forslag til endring av lover og retningslinjer.

5.2.1 GRUPPE

Endring av § 2-2-1, foreslått av Speiderstyret.

Peer-Johan Ødegaard presenterte saken på vegne av Speiderstyret.

Ingen ba om ordet til saken.

Forslag til ny ordlyd:

«§ 2-2-1 En gruppe er det laveste juridiske og demokratiske organisasjonsleddet i NSF, og har

minst en aktiv arbeidsenhet og minimum fem medlemmer under 26 år.

Gruppen skal være registrert i Enhetsregisteret med formål gitt i Norges speiderforbunds

lover og være registrert i Frivillighetsregisteret.»

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

5.2.2 GRUPPETINGETS MEDLEMMER

Endring av § 2-2-8, foreslått av Speiderstyret.

Peer-Johan Ødegaard presenterte saken på vegne av Speiderstyret.

Følgende hadde ordet:

16 Peik Næsje, Follo krets

14 Martha Hagbø, Follo krets

3 Peer-Johan Ødegaard, Speiderstyret

Forslag til ny ordlyd:

«§ 2-2-4 Gruppetinget er gruppens besluttende organ, og består av alle medlemmer fra og

med det kalenderåret de fyller 12 år.»

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt. 91 stemmer for, 11 stemmer mot og 6 blanke stemmer.
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5.2.3 GRUPPESTYRETS ANSVAR

Endring av §§ 2-2-5 og 2-2-9, foreslått av Speiderstyret.

Svein Harald Gunnes presenterte saken på vegne av Speiderstyret.

Ingen ba om ordet til saken.

Forslag til ny ordlyd:

«§ 2-2-5 Gruppetinget skal ha minst to møter i året, og innkalles med minst en ukes varsel av

gruppeleder, eller når minst 1/3 av gruppetingets medlemmer krever det.»

og

«§ 2-2-9 Gruppestyrets ansvar:

● lede gruppens arbeid og representere gruppen utad

● ha det daglige ansvaret for gruppens administrasjon og virksomhet

● arbeide for et godt speider- og ledermiljø i gruppen

● sørge for at gruppen og gruppens arbeidsenheter driver godt og planmessig

speiderarbeid i overensstemmelse med målene som er satt for arbeidet

● sørge for et godt samarbeid mellom arbeidsenhetene

● arbeide for en best mulig ledersituasjon i gruppen og dens arbeidsenheter

● oppnevne ledere og assistenter til alle gruppens arbeidsenheter, med unntak av

roverlag

● ivareta kontakten med foreldre og foresatte, kretsen, forbundet og eventuelt korpset

● opprettholde et godt forhold til lokale myndigheter, lokalsamfunn og andre

organisasjoner i gruppens nærområde.

Det føres protokoll fra gruppestyrets møter.»

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

5.2.4 ANTALL MØTER I GRUPPETINGET

Endring av § 2-2-5, foreslått av Skedsmo speidergruppe og Romerike krets.

Det var 113 stemmeberettigede til stede under behandling av saken.

Ingen presenterte saken.

Følgende hadde ordet:

7 Svein Harald Gunnes, Speiderstyret

Forslag til ny ordlyd:

«§ 2-2-5 Gruppetinget skal ha minst ett møte i året [...]»

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas ikke.

Vedtak:

Forslaget falt. Det var 70 stemmer for, 4 stemmer mot og 39 blanke stemmer.
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5.2.5 KORPSTILSLUTNING

Endring av §§ 2-4-1 til 2-4-3, foreslått av Speiderstyret.

Svein Harald Gunnes presenterte saken på vegne av Speiderstyret.

Ingen ba om ordet til saken.

Forslag til ny ordlyd:

«§ 2-4-1 Speiderarbeid kan drives med tilknytning til et kirkesamfunn eller en tros- eller

livssynsorganisasjon.

§ 2-4-2 Dersom det er flere grupper som driver speiderarbeid tilknyttet samme organisasjon

og antallet medlemmer tilsier det, kan det opprettes et korps.

§ 2-4-3 Tilslutning for korps skjer gjennom en særskilt avtale mellom Norges speiderforbund

og organisasjonen korpset tilhører. Inngåelse og endring av tilslutningsavtalen skal

behandles av korpstinget og godkjennes av Speidertinget.

Speiderstyret og korpsstyret kan gjennom en tilleggsavtale bli enige om fordeling av oppgaver

og ansvar, og avtale tillegg til eller unntak fra forbundets lover (ikke grunnreglene) og

retningslinjer.»

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

5.2.6 SPEIDERTINGETS MEDLEMMER

Endring av § 2-5-1, foreslått av Speiderstyret.

Peer-Johan Ødegaard presenterte saken på vegne av Speiderstyret.

Ingen ba om ordet til saken.

Forslag til ny ordlyd:

«§ 2-5-1 [...]

Antall representanter beregnes ut fra antall medlemmer ved siste årsskifte.

[...]»

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
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5.2.7 KOSTNADER TIL SPEIDERTINGETS MØTER

Endring av § 2-5-6, foreslått av Speiderstyret.

Peer-Johan Ødegaard presenterte saken på vegne av Speiderstyret.

Ingen ba om ordet til saken.

Forslag til ny ordlyd:

«§ 2-5-6 Forbundet dekker alle utgifter til selve møtet i Speidertinget, samt reise og opphold

for Speiderstyrets medlemmer, ledere for sentrale komiteer, ansattes representanter,

forbundets ansatte, møteledere, invitert stab og andre inviterte etter Speiderstyrets vedtak.

Kretsene og korpsene dekker opphold og reise for sine representanter. Det foretas

reisefordeling, slik at reisekostnaden blir lik for hver representant som er til stede i møtet.

Kretser og korps dekker reisekostnaden for det antall representanter som deltok.»

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

5.2.8 VALGKOMITEEN

Ny §§ 2-5-9 og 2-5-6, foreslått av Speiderstyret.

Peer-Johan Ødegaard presenterte saken på vegne av Speiderstyret.

Ingen ba om ordet til saken.

Forslag til ny ordlyd:

«§ 2-5-9 Valgkomite

Speidertinget velger en valgkomite som skal forberede valg i tråd med § 2-5-4. Valgkomiteen

består av fem medlemmer.

Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger sin arbeidsform.

Valgkomiteens ansvar:

● foreslå og innhente forslag til et tilstrekkelig utvalg kandidater, og sørge for

kjønnsbalanse, aldersspredning og geografisk spredning blant kandidatene

● orientere kandidatene om deres kandidatur underveis i arbeidet

● innstille kandidater til vervene slik at det oppnås en god sammensetning og samlet

kompetanse i Speiderstyret, lovutvalget og klagenemnda

● sende en liste over kandidatene og valgkomiteens innstilling til generalsekretær

senest to måneder før Speidertingets møte

● presentere alle kandidater og valgkomiteens innstilling på Speidertinget

● sørge for at valgkomiteens materiell gjøres tilgjengelig for neste valgkomite

Medlemmer av valgkomiteen som foreslås som kandidater, trer straks ut av komiteens

arbeid. Takker de nei til å stille til valg, trer de inn igjen i valgkomiteen.»

og
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henvisningen til retningslinjer for valgkomiteen fjernes fra § 2-5-6.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

5.2.9 LOVUTVALGET

Ny § 2-5-10, foreslått av Speiderstyret.

Peer-Johan Ødegaard presenterte saken på vegne av Speiderstyret.

Ingen ba om ordet til saken.

Forslag til ny ordlyd:

«§ 2-5-10 Lovutvalget

Speidertinget velger et lovutvalg som består av tre medlemmer. Medlemmene velges for seks

år, der ett medlem velges annethvert år.

Lovutvalget konstituerer seg selv og velger sin arbeidsform.

Lovutvalgets ansvar:

● bistå forbundets organisasjonsledd i lovtolkningsspørsmål

● fremme forslag overfor Speiderstyret om oppdatering av forbundets lover og

retningslinjer

● vurdere lovforslagene til Speidertinget og gi sin kommentar til forslagene i

saksdokumentene

● supplere klagenemnda ved inhabilitet, behov for juridisk bistand eller varig frafall,

frem til supplering på førstkommende Speiderting

● supplere klagenemnda ved annengangsbehandling av en sak, som medlem av

forsterket klagenemnd»

og

henvisningen til retningslinjer for lovutvalget fjernes fra § 2-5-6.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

5.2.10 KLAGENEMNDA

Ny § 2-5-11, foreslått av Speiderstyret.

Peer-Johan Ødegaard presenterte saken på vegne av Speiderstyret.

Ingen ba om ordet til saken.
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Forslag til ny ordlyd:

«§ 2-5-11 Klagenemnda

Speidertinget velger en klagenemnd som består av tre medlemmer. Medlemmene velges for

seks år, der ett medlem velges annethvert år.

Klagenemnda konstituerer seg selv og velger sin arbeidsform.

Klagenemndas ansvar:

● behandle klager på vedtak om suspensjon

● behandle klager på vedtak om eksklusjon

Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Klagenemnda må være fulltallig for å være

vedtaksdyktig.»

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

5.2.11 UTMERKELSER

Endring av § 4, foreslått av Speiderstyret.

Peer-Johan Ødegaard presenterte saken på vegne av Speiderstyret.

Ingen ba om ordet til saken.

Forslag til ny ordlyd:

«§ 4 Utmerkelser

§ 4-1 I NSF kan det tildeles utmerkelser til personer som har gjort en innsats for

speidersaken.

Speiderstyret gir retningslinjer for tildeling og utforming av forbundets utmerkelser.»

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

5.2.12 FORHÅNDSGODKJENNING AV DISPOSISJONER

Endring av § 5-3-2, foreslått av Speiderstyret.

Svein Harald Gunnes la fram saken på vegne av Speiderstyret.

Ingen ba om ordet til saken.

Forslag til ny ordlyd:

«§ 5-3-2 Det kreves forhåndsgodkjenning fra Speiderstyret dersom en gruppe eller krets skal

gjøre følgende disposisjoner:
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[...].»

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

5.2.13 MEDLEMSKONTINGENT

Endring av § 5-5 og sletting av Retningslinjer om kontingent, foreslått av

Speiderstyret.

Peer-Johan Ødegaard presenterte saken på vegne av Speiderstyret.

Ingen ba om ordet til saken.

Forslag til ny ordlyd:

«§ 5-5 Medlemskontingent

§ 5-5-1 Alle medlemmer skal betale medlemskontingent hvert år. Medlemskontingenten

består av forbundskontingent, kretskontingent, gruppekontingent og eventuelt

korpskontingent. Forbundet krever inn kontingent på vegne av alle organisasjonsleddene.

§ 5-5-2 Forbundskontingenten beregnes med utgangspunkt i 500 kroner pr. januar 2023, og

justeres etter Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks per januar hvert år for påfølgende år.

Kontingenten forhøyes til nærmeste hele tikrone.

Husstandsrabatt på medlemskontingenten gis når det er tre eller flere medlemmer i samme

husstand, med en reduksjon på 80 prosent av forbundskontingenten fra tredje medlem i

husstanden.

Medlemmer som meldes inn andre halvår, får redusert forbundskontingent, satt til 50

prosent av årskontingenten. Forbundskontingenten på høsten tilfaller gruppen.

§ 5-5-3 Kretstinget vedtar kretskontingenten, og gruppetinget vedtar gruppekontingenten(e).

Korpskontingenten reguleres i korpsenes tilslutningsavtaler.»

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

5.2.14 HUSSTANDSRABATT

Endring av “Retningslinjer om kontingent” pkt. 2 eller endring av ny § 5-5 (se

sak 5.2.13), foreslått av Follo krets.

Benjamin Taftesund presenterte saken på vegne av Follo krets.

Side 20 av 38



Speidertinget 2022 • Protokoll

Følgende hadde ordet:

118 Maren Krokeide Ottesen, Roverforum

34 Katarina Myhre Jensen, Hordaland krins

114 Nikolaj Holm Østereng, Speiderforum

57 Ole Kristian Ljunggren Ringstad, Salten og Helgeland krets

51 Petter Holsbø Angvik, Romsdal og Nordmøre krets

3 Peer-Johan Ødegaard, Speiderstyret

Forslag til ny ordlyd:

«Husstandsrabatt gis når det er to eller flere medlemmer i samme husstand som er under 26

år, med en reduksjon på 50 % på forbundskontingenten fra andre medlem i husstanden som

er under 26 år. Husstandsmedlemmer fra 26 år gis ikke husstandsrabatt»

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas ikke.

Vedtak:

Forslaget falt. 102 stemmer for Speiderstyrets innstilling, 10 stemmer mot og 2

blanke stemmer.

5.2.15 MYNDIGHET TIL Å ENDRE RETNINGSLINJER

Endring av § 7-3, foreslått av Speiderstyret.

Peer-Johan Ødegaard presenterte saken på vegne av Speiderstyret.

Følgende hadde ordet:

58 Kristin Hurthi, Salten og Helgeland krets

Forslag til ny ordlyd:

«§ 7-3 Retningslinjer:

Retningslinjer opprettes og endres av Speiderstyret med 2/3 flertall.»

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
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SAK 6 BUDSJETT FOR 2023 OG 2024

Svein Harald Gunnes presenterte saken på vegne av Speiderstyret.

Følgende hadde ordet:

120 Karoline Dyve Samuelsen, Roverforum

80 Vibeke Bø Langeland, Vesterlen krets

16 Peik Næsje, Follo krets

7 Svein Harald Gunnes, Speiderstyret

4 Eirik Ulltang Birkeland, Speiderstyret

25 Eli-Brit Ytterstad Holen, Gudbrandsdal krets

122 Stine Schultz Heireng, generalsekretær

Brede Udahl, forbundskontoret

109 Henrik Moum Grimstad, Metodistkirkens speiderkorps

Vedlegg 8: Budsjett for 2023 og 2024 med kommentarer.
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6.1 BUDSJETT FOR 2023

Inntekter
Sum

Kontor og

administra-

sjon

Kommunika-

sjon og

marked

Program og

lederutvikling Organisasjon Eiendommer

Royalty og

annonseinntekter
1

1 240 1 200 40 0 0 0

Medlemskontingenter
2

7 040 7 040 0 0 0 0

Nasjonal grunnstøtte
3

4 050 4 050 0 0 0 0

Offentlige tilskudd og

refusjoner
4

2 905 2 905 0 0 0 0

Leieinntekter
5

160 160 0 0 0 0

Andre driftsinntekter
6

525 450 75 0 0 0

Sum inntekter 15 920 15 805 115 0 0 0

Utgifter

Lønnskostnader
7

9 885 9 885 0 0 0 0

Lokaler
8

1 310 1 310 0 0 0 0

Andre driftskostnader
9

3 065 1 630 1 435 0 0 150

Reise- og

oppholdskostnader
10

1 820 140 130 930 620 0

Medlemskap og andre

org.relaterte kostnader

11
795 190 75 230 150 0

Forsikringer
12

500 500 0 0 0 0

Finansinntekter og

-kostnader
13

100 100 0 0 0 0

Sum utgifter 17 475 13 755 1 640 1 160 770 150

Driftsresultat eks.

avskrivninger og

strategiske tiltak -1 555

Avskrivninger
14

818 658 160

Avskrivninger

Eiendommer
14

200 200

Strategiske tiltak
15

2 000

Resultat 16 –4 573

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget til budsjett for 2023 vedtas.

Vedtak:

Budsjett for 2023 ble vedtatt med 105 mot 1 stemmer. 4 blanke stemmer.
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6.2 BUDSJETT FOR 2024

Inntekter
Sum

Kontor og

administra

-sjon

Kommuni-

kasjon og

marked

Program

og leder-

utvikling

Organisa-

sjon

Eien-

dommer

Royalty og annonseinntekter
1 1 740 1 700 40 0 0 0

Medlemskontingenter
2 7 425 7 425 0 0 0 0

Nasjonal grunnstøtte
3 4 000 4 000 0 0 0 0

Offentlige tilskudd og refusjoner
4 2 575 2 575 0 0 0 0

Leieinntekter
5 160 160 0 0 0 0

Andre driftsinntekter
6 900 600 100 0 200 0

Sum inntekter 16 800 16 460 140 0 200 0

Utgifter

Lønnskostnader
7 10 373 10 373 0 0 0 0

Lokaler
8 1 360 1 360 0 0 0 0

Andre driftskostnader
9 3 040 1 555 1 335 0 0 150

Reise- og oppholdskostnader
10 1 920 140 130 830 820 0

Medlemskap og andre

org.relaterte kostnader
11 645 190 75 230 150 0

Forsikringer
12 500 500 0 0 0 0

Finansinntekter og -kostnader
13 100 100 0 0 0 0

Sum utgifter 17 938 14 218 1 540 1 060 970 150

Driftsresultat eks.

avskrivninger og

strategiske tiltak –1 138

Avskrivninger
14 920 760 160    

Avskrivninger Eiendommer
14 220

Strategiske tiltak
15 2 000    

Resultat 16
−4 278

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget til budsjett for 2024 vedtas.

Vedtak:

Budsjett for 2024 ble vedtatt med 107  mot 1 stemmer. 0 blanke stemmer.
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6.3 OMPRIORITERINGER

Svein Harald Gunnes presenterte saken på vegne av Speiderstyret.

Ingen ba om ordet i saken.

Forslag:

Speiderstyret gis fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor budsjettenes rammer.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

SAK 7 ANDRE SAKER

7.1 KORPSAVTALER

Svein Harald Gunnes presenterte saken på vegne av Speiderstyret.

Følgende hadde ordet:

108 Ole Martin Andreassen, Metodistkirkens speiderkorps

Forslag:

Nye korpsavtaler for alle korpsene godkjennes.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

7.2 LEDERTRENING

Sakene 7.2.1 og 7.2.2 ble behandlet samlet og satt opp mot hverandre ved avstemning.

Martha Hagbø presenterte sak 7.2.1 på vegne av Follo krets.

Håvard Djupvik presenterte sak 7.2.2 på vegne av Speiderstyret.

Følgende hadde ordet:

57 Ole Kristian Ljunggren Ringstad, Salten og Helgeland krets

14 Martha Hagbø, Follo krets

121 Emma Thorsen, Roverforum

1 Håvard Djupvik, Speiderstyret

Vedtak:

Forslaget fra Follo krets fikk 12 stemmer. Forslaget fra Speiderstyret fikk 94

stemmer. 3 blanke stemmer.
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7.2.1 STERKERE NASJONAL ORGANISERING AV LEDERTRENING

Forslaget fra Follo krets lyder:

Speidertinget ber Speiderstyret sikre at ledertreningen styrkes ved at den gis en sterkere

nasjonal organisering. Følgende hensyn må ivaretas:

● sikre at det avholdes holdes kurs på alle nivå i hele landet jevnlig, slik at det er enkelt

for nye ledere å få tatt grunntreningen i løpet av 1-2 år. Arbeidet bør skje i dialog med

kretsene.

● sikre at det årlig utdannes nye ledertrenere i alle deler av landet. Kretsene skal  fortsatt

ha en sentral rolle i å rekruttere nye ledertrenere.

● prioritere en årlig ledertrenersamling som gir faglig påfyll for ledertrenere og hvor  man

kan planlegge og organiserer lederkurs i hele landet og bygger nettverk og  fellesskap

for ledertrenere fra hele landet.

● informasjon om lederkurs i hele landet må være tilgjengelig i god tid på NSFs

nettsider.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas ikke.

Vedtak:

Forslaget falt.

7.2.2 ARBEIDSGRUPPE SOM VURDERER LEDERTRENINGEN

Forslaget fra Speiderstyret lyder:

Speidertinget ber Speiderstyret sette ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal

vurdere følgende punkter:

● hvordan ledertrening gjøres tilgjengelig på best mulig måte, gjennom formidling og

struktur

● hvordan vi kan sørge for at det holdes kurs i hele landet jevnlig

● hvordan vi kan sørge for at det jevnlig utdannes nye ledertrenere i alle deler av landet

● hvordan vi kan sikre god deltakelse på den årlige ledertrenersamlingen, slik at

ledertrenerne får faglig påfyll og bygger nettverk og fellesskap

● hvordan vi kan sørge for at informasjon om alle lederkurs er tilgjengelig i god tid på

NSFs nettsider

Arbeidsgruppa skal presentere resultatene av arbeidet sitt og videre anbefalinger for KL-KS

høsten 2023. Speidertinget ber Speiderstyret om å sette i verk nødvendige endringer løpende,

som er basert på arbeidsgruppas anbefalinger.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt.
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SAK 8 VALG

Lars Atle Andersen orienterte om valgkomiteens arbeid.

Kandidatene presenterte seg selv.

8.1 VALG AV SPEIDERSJEF FOR TO ÅR

Kandidater:

Håvard Djupvik, Romerike krets

Peer-Johan Ødegaard, Salten og Helgeland krets

Valgkomiteens innstilling:

Håvard Djupvik

Vedtak:

Peer-Johan Ødegaard ble valgt til speidersjef med med 66 mot 48 stemmer.

8.2 VALG AV VISESPEIDERSJEF FOR TO ÅR

Kandidat:

Ane Nørstebø Laache, Vestmarka krets

Valgkomiteens innstilling:

Ane Nørstebø Laache

Vedtak:

Ane Nørstebø Laache ble valgt til visespeidersjef med ved akklamasjon.

8.3 VALG AV FEM MEDLEMMER TIL SPEIDERSTYRET

FOR TO ÅR

Kandidater:

Eirik Ulltang Birkeland, Sogn og Fjordane krets

Karoline Dyve Samuelsen, Aust-Agder krets

Karoline Syversen, Grenland krets

Katarina Myhre Jensen, Hordaland krins

Kristian Fog, Østre Østfold krets

Martha Hagbø, Follo krets

Silje Kroken, Oslospeiderne

Sturla Skjulhaug Storemyr, Fredrikstad krets

Svein Harald Gunnes, Trøndelag krets

Valgkomiteens innstilling:

Katarina Myhre Jensen

Kristian Fog

Martha Hagbø

Sturla Skjulhaug Storemyr

Svein Harald Gunnes
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Vedtak:

Speidertinget valgte disse til speiderstyremedlemmer:

● Eirik Ulltang Birkeland (valgt med 65 stemmer i 1. valgomgang i 1. valgrunde)

● Silje Kroken (valgt med 61 stemmer i 1. valgomgang i 2. valgrunde)

● Svein Harald Gunnes (valgt med 56 stemmer i 1. valgomgang i 3. valgrunde)

● Katarina Myhre Jensen (valgt med 58 stemmer i 1. valgomgang i 4. valgrunde)

● Sturla Skjulhaug Storemyr (valgt med 56 stemmer i 4. valgomgang i 5. valgrunde)

8.4 VALG AV ETT MEDLEM TIL LOVUTVALGET FOR

SEKS ÅR

Kandidat:

Martine Løvold, Oslospeiderne

Valgkomiteens innstilling:

Martine Løvold

Vedtak:

Martine Løvold ble valgt til medlem av lovutvalget ved akklamasjon.

8.5 VALG AV ETT MEDLEM TIL KLAGENEMNDA FOR

SEKS ÅR

Kandidat:

Tor Børge Salvesen, Vesterlen krets

Valgkomiteens innstilling:

Tor Børge Salvesen

Vedtak:

Tor Børge Salvesen ble valgt til medlem av klagenemnda ved akklamasjon.

8.6 VALG AV TO ORDSTYRERE TIL SPEIDERTINGET

2024

Speiderstyrets innstilling:

Ole Kristian Lona Moa, Trøndelag krets

Christina Eide, Grenland krets/Oslospeiderne

Vedtak:

Ole Kristian Lona Moa og Christina Eide ble valgt til ordstyrere for

Speidertinget 2024 ved akklamasjon.
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8.7 VALG AV FEM MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

FOR SPEIDERTINGET 2024

Speiderstyrets innstilling:

Andreas Eikrem Bjørndalen, Grenland krets

Caroline Skogaker, Trøndelag krets

Marte Schrøder, Oslospeiderne

Ole Kristian Ljunggren Ringstad, Salten og Helgeland krets

Steinar Klokk, Sunnmøre krets

Vedtak:

Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon.

8.8 VALG AV REVISOR FOR TO ÅR

Speiderstyrets innstilling:

Statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland, BDO

Vedtak:

Norunn Byrkjeland i BDO ble valgt til revisor ved akklamasjon.

SAK 9 ÅPENT FORUM

Henstillinger er Speidertingets oppfordringer til Speiderstyret for oppfølging i kommende

styreperiode.

9.1 HENSTILLINGER TIL SPEIDERSTYRET

Representantene kom med henstillinger til Speiderstyret. Det ble stemt over om

henstillingene skulle videresendes til Speiderstyret.

9.1.1 Felles merke for WAGGGS og WOSM

Henstilling fra Speiderforum:

Speidertinget henstiller Speiderstyret til å jobbe for et felles WAGGGS- og WOSM-merke.

Følgende hadde ordet:

114 Nikolaj Holm Østreng fra Speiderforum presenterte henstillingen.

4 Eirik Ulltang Birkeland, Speiderstyret

Vedtak:

Henstillingen sendes ikke til Speiderstyret.  79 stemmer mot,  27 stemmer for og

6 blanke stemmer.

Side 29 av 38



Speidertinget 2022 • Protokoll

9.1.2 Miljøvennlig reise på roverarrangement

Henstilling fra Roverforum:

Speidertinget henstiller Speiderstyret til at nasjonale roverarrangementer etterstreber å

arrangere økonomisk gunstig og miljøvennlig felles transport, og oppfordre til miljøvennlig

reise.

Følgende hadde ordet:

117 Simen Bergset fra Roverforum presenterte henstillingen.

Vedtak:

Henstillingen sendes til Speiderstyret. Ble vedtatt ved akklamasjon.

9.1.3 Kjønnsbetegnelser i Min speiding

Henstilling fra representant 118 Maren Krokeide Ottesen, Roverforum:

Speidertinget henstiller Speiderstyret til å endre valgmulighetene på hvilket kjønn speiderne

kan registreres som i medlemssystemet. Alternativet "Annet" bør endres til "ikke-binær" og

"kjønns-flytende".

Følgende hadde ordet:

118 Maren Krokeide Ottesen fra Roverforum presenterte henstillingen.

Vedtak:

Henstillingen sendes til Speiderstyret. Ingen stemte mot, to stemte blankt.

9.1.4 Medlemskontingent

Henstilling fra Speiderforum:

Speidertinget henstiller Speiderstyret til å se på muligheten for å gi 50 % rabatt på

husstandsmedlem nr 2, og beholde den gamle rabatten på 80% rabatt på husstandsmedlem

nr 3 og videre.

Følgende hadde ordet:

116 Oluf Aalde fra Speiderforum presenterte henstillingen.

Vedtak:

Henstillingen sendes til Speiderstyret. 1 stemte mot, 3 stemte blankt.

9.1.5 Nå ut til yngre medlemmer

Henstilling fra Speiderforum:

Speidertinget henstiller Speiderstyret til å utarbeide informasjon for å rekruttere yngre

medlemmer, spesielt de under 13 år, men også generelt speidere i alle aldre.

Følgende hadde ordet:

114 Nikolaj Holm Østereng fra Speiderforum presenterte henstillingen.

Vedtak:

Henstillingen sendes til Speiderstyret. 1 stemte mot, to stemte blankt.
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9.1.6 Lovforslag fra Speider- og Roverforum

Henstilling fra Speiderforum og Roverforum:

Speidertinget henstiller Speiderstyret til å undersøke muligheten for at Speider- og

Roverforum kan komme med lovforslag til påfølgende speiderting.

Følgende hadde ordet:

118 Maren Krokeide Ottesen fra Roverforum presenterte henstillingen.

4 Eirik Ulltang Birkeland, Speiderstyret

118 Maren Krokeide Ottesen, Roverforum

Vedtak:

Henstillingen sendes til Speiderstyret. 93 stemmer for, 9 mot og 8 blanke

stemmer.

9.1.7 Retningslinjer for Roverforum

Henstilling fra Roverforum:

Speidertinget henstiller Speiderstyret til å endre retningslinjene for Roverforum slik at de

kretsene som ikke har mulighet til å oppfylle alderskravene, fortsatt kan sende to

representanter med stemmerett til Roverforum.

Følgende hadde ordet:

120 Karoline Dyve Samuelsen fra Roverforum presenterte henstillingen.

6 Silje Kroken, Speiderstyret

13 Benjamin Taftesund, Follo krets

95 Ole Andreas Thirud, Vestoppland krets

76 Erik Haugland, Vesterlen krets

114 Nikolaj Holm Østereng, Speiderforum

119 Sander Cornelius Svendsen, Roverforum

57 Ole Kristian Ljunggren Ringstad, Salten og Helgeland krets

51 Petter Holsbø Angvik, Romsdal og Nordmøre krets

Vedtak:

Henstillingen sendes ikke til Speiderstyret. 60 stemmer mot, 46 for og 5 blanke

stemmer.

9.1.8 Nasjonal roverleir

Henstilling fra Roverforum:

Speidertinget henstiller Speiderstyret til å jobbe for at det blir arrangert nasjonal roverleir i

en fast syklus.

Følgende hadde ordet:

119 Sander Cornelius Svendsen, Roverforum presenterte henstillingen.

54 Helene Stokke, Ryvarden krets

14 Martha Hagbø, Follo krets

114 Nikolaj Holm Østereng, Speiderforum

68 Tordis Drivenes, Sørlandet krets

78 Marcus Lunde Hamre, Vesterlen krets
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Vedtak:

Henstillingen sendes til Speiderstyret. 1 stemte mot, 1 stemte blankt.

9.1.9 Explorer Belt

Henstilling fra Roverforum:

Speidertinget henstiller Speiderstyret til å jobbe for at det blir arrangert Explorer Belt i en

fast syklus.

Følgende hadde ordet:

121 Emma Thorsen fra Roverforum presenterte henstillingen.

23 Karoline Syversen, Grenland krets

Vedtak:

Henstillingen sendes til Speiderstyret. 1 stemte blankt.

9.1.10 Arbeidsgruppe for strategisk arbeid

Henstilling fra representant 117 Simen Bergset, Roverforum:

Speidertinget henstiller Speiderstyret til å opprette en arbeidsgruppe med rovere som et

tillegg til roverne i Komité Speiding. Disse skal kunne benyttes i sammenheng med utforming

av ny langtidsplan og fremtidige arbeidsplaner.

Følgende hadde ordet:

117 Simen Bergset fra Roverforum presenterte henstillingen.

2 Birgitte Schiøll Heneide, Speiderstyret

Vedtak:

Henstillingen sendes ikke til Speiderstyret. 25 stemmer for, 71 stemmer mot og

14 blanke stemmer.

9.1.11 Organisering av Komite speiding

Henstilling fra representant 76 Erik Håvard Haugland, Vesterlen krets og 45

Marcus Gjermundshaug, Romerike krets:

Speidertinget henstiller Speiderstyret å gjennomgå og evaluere dagens organisering av

Komite speiding. Det er oppfordres til at grupper og kretser må få ta større del i

utviklingsprosessen for å sikre at program, merker og aktiviteter er aktuelle for flere.

Følgende hadde ordet:

45 Marcus Gjermundshaug fra Romerike krets presenterte henstillingen.

1 Håvard Djupvik, Speiderstyret

76 Erik Haugland, Vesterlen krets

Vedtak:

Henstillingen sendes til Speiderstyret. 4 stemte mot, 8 stemte blankt.
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9.1.12 Speiderprogrammet for bevere

Henstilling fra representant 45 Marcus Gjermundshaug, Romerike krets:

Speidertinget henstiller Speiderstyret til å sette mer fokus på beverkoloni og utarbeide mer og

bedre speiderprogram for bevere.

Følgende hadde ordet:

45 Marcus Gjermundshaug fra Romerike krets presenterte henstillingen.

Vedtak:

Henstillingen sendes til Speiderstyret. 3 stemte blankt.

9.1.13 Reisefordeling

Henstilling fra Hålogaland krets, Nord-Troms krets, Salten og Helgeland krets

og Hordaland krins:

Speidertinget henstiller Speiderstyret til å praktisere reisefordeling for flere nasjonale

arrangementer, og ikke bare de som er nevnt spesifikt under punkt 1 i “Retningslinjer om

reisefordeling”. Dette gjelder spesielt NM i speiding, men også andre arrangementer, for

eksempel nasjonal peff-samling.

Følgende hadde ordet:

31 Magnus Skulstad fra Hordaland krins presenterte henstillingen.

5 Ane Nørstebø Laache, Speiderstyret

Vedtak:

Henstillingen sendes til Speiderstyret. 1 stemte blankt.

9.1.14 Nasjonale oppnevninger

Henstilling fra representant 45 Marcus Gjermundshaug, Romerike krets:

Speidertinget henstiller Speiderstyret til å informere og søke råd fra kretsstyrene når kretsens

medlemmer oppnevnes til nasjonale komiteer, prosjektgrupper og arbeidsgrupper.

Følgende hadde ordet:

45 Marcus Gjermundshaug fra Romerike krets presenterte henstillingen.

117 Simen Bergset, Roverforum

Vedtak:

Henstillingen sendes til Speiderstyret. 17 stemte mot, 19 stemte blankt.

9.1.15 Betalt speidersjef

Henstilling fra representant 45 Marcus Gjermundshaug, Romerike krets:

Speidertinget henstiller Speiderstyret til å utrede muligheter og konsekvenser ved at

speidersjefen blir en fullt betalt stilling.

Følgende hadde ordet:

45 Marcus Gjermundshaug fra Romerike krets presenterte henstillingen.

2 Birgitte Schiøll Heneide, Speiderstyret

33 Hogne Skistad Nordvik, Hordaland krins
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83 Johan Nordbø Visnes, Vesterlen krets

75 Tor Børge Salvesen, Vesterlen krets

114 Nikolaj Holm Østereng, Speiderforum

117 Simen Bergset, Roverforum

25 Eli-Brit Ytterstad Holen, Gudbrandsdal krets

45 Marcus Gjermundshaug, Romerike krets

122 Stine Schultz Heireng, generalsekretær

72 Marte E. B. Hellum, Trøndelag krets

45 Marcus Gjermundshaug, Romerike krets

15 Ingrid Lycke, Follo krets

118 Maren Krokeide Ottesen, Roverforum

1 Håvard Djupvik, Speiderstyret

Vedtak:

Henstillingen sendes ikke til Speiderstyret. 86 stemmer mot, 17 for og 7 blanke

stemmer.

9.2 HENSTILLINGER FRA SPEIDERTINGET 2020

Styremedlem Peer-Johan Ødegaard orienterte på vegne av Speiderstyret om arbeidet som er

gjort med henstillingene som ble oversendt fra Speidertinget 2020.

SAK 10 ORIENTERINGER

På Speidertinget ble det bli gitt flere orienteringer fra talerstolen.

10.1 SAKER FRA SPEIDERFORUM 2022

Representantene fra Speiderforum, Viktor Fanxi Kung, Solveig Djupvik, Nikolaj Holm

Østereng, Hans Jakob Aure og Oluf Aalde orienterte om saker fra Speiderforum 2022, som

ble gjennomført i Molde 21.-23. oktober.

Vedlegg: Protokoll fra Speiderforum 2022.

10.2 SAKER FRA ROVERFORUM 2022

Representanter fra Roverforum, Simen Bergset, Maren Krokeide Ottesen, Sander Cornelius

Svendsen, Karoline Dyve Samuelsen og Emma Thorsen orienterte om sakene som ble

behandlet på Roverforum 2022, som ble gjennomført i Molde 21.-23. oktober.

Vedlegg: Protokoll fra Roverforum 2022.

10.3 STATUS I NORGES SPEIDERFORBUND

Speidersjef Håvard Djupvik orienterte om hva som skjer i organisasjonen.
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10.4 ORIENTERING OM SPEIDERLANDSLEIR 2025

Visespeidersjef Birgitte Schiøll Heneide orienterte om Speiderne i Norges landsleir i 2025.

10.5 ORIENTERING OM SPEIDER-SPORT AS

Styreleder i Speider-sport AS, Peik Næsje, orienterte om Speider-sport.

10.6 ORIENTERING OM MANGFOLDSARBEID

Anette Monsen Londalen orienterte om arbeidet til arbeidsgruppa som har undersøkt

barrierer for deltakelse i speideren, og de funnene arbeidsgruppa har gjort om mangfold og

inkludering.

10.7 ORIENTERING OM NSFs UTMERKELSER

En arbeidsgruppe har arbeidet med revisjon av retningslinjene for forbundets utmerkelser.

Svein Harald Gunnes fra Speiderstyret om Norges speiderforbunds utmerkelser.

10.8 ORIENTERING FRA GENERALSEKRETÆR

Generalsekretær Stine Schultz Heireng orienterte.

10.9 ANDRE ORIENTERINGER

Agenda 2021

Orientering om landsleir Agenda 2021 ved Harald Schytz.

Roverway 2024

Orientering om Roverway 2024 ved Tuva Moholdt, Janne Fongen, Marthe E. B. Hellum og

Henrik Moum Grimstad.

Orientering fra påvirkningstorget:

Digitalisering: Helene Bredal og Tom Lantz fra forbundskontoret.

Ledertrening: Karoline Omberg Often fra Komite speiding.

Strategi: Ane Nørstebø Laache fra Speiderstyret.

Husstandsrabatt: Ingeborg Kolstad fra Komite speiding.

Mangfold: Anette Monsen Londalen fra arbeidsgruppa for barrierer.

Bærekraft: Åsmund Vikenes og Cato Bjerkeli fra arbeidsgruppa for bærekraft.
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Åpning

❖ Speidersjef Håvard Djupvik ledet åpningen

❖ Flaggborg og flaggsang “Fold deg ut”

❖ H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit åpnet Speidertinget 2022

❖ Hilsen fra generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen

❖ Hilsen fra generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier

❖ Hilsen fra landssjef i KFUK-KFUM-speiderne, Thor Andreas Moe Slinning

❖ Utdeling av utmerkelsen Flammen til Trond Anders Nordby, Marthe Elisabeth Bang

Hellum, Tordis Drivenes, Hanne Kristine Lybekk og Regine Skogmo Grøtte

❖ Videohilsen fra kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

❖ Hilsen fra styreleder i LNU, Margrete Bjørge Katanasho

❖ Hilsen fra landsgildemester i St. Georgs Gildene, Gry Walderhaug Grimsrud

❖ Videohilsen fra generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland

Følgende medlemmer fikk Sølvulven:

❖ Åsmund Vikenes

❖ Einar Øslebye

❖ Karin Randsborg Thompson

❖ Peik Næsje

Avslutning

❖ Speidersjef Håvard Djupvik og visespeidersjef Birgitte Schiøll Heneide ledet

avslutningen

❖ Speiderstyret 2022-2024 kom fram

❖ Kort tale ved nyvalgt speidersjef Peer-Johan Ødegaard

❖ Overlevering av vandreulven fra avtroppende speidersjef til påtroppende speidersjef

❖ Takk til Speiderstyret 2020-2022

❖ Takk til Speidertingets deltakere for engasjementet

❖ Takk til gjester og bidragsytere til Speidertinget

❖ Generalsekretær Stine Schultz Heireng takket av Speiderstyret 2020-2022

❖ Innrulling av flagget og “Fold deg sammen”

❖ Speiderbønnen og valgspråket
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Vedlegg:

1. Godkjente representanter og personer med talerett på Speidertinget 2022

2. Forretningsorden for Speidertinget 2022

3. Saksdokumentene til Speidertinget 2022

4. Årsmelding for 2020-2021, inkl. driftsregnskap for 2020 og 2021

5. Langtidsmål 2015-2024

6. Arbeidsplan 2023-2024

7. NSFs lover etter Speidertinget 2022

8. Budsjett for 2023 og 2024

9. Oversikt over tillitsvalgte, oppdatert etter Speidertinget 2022

10. Henstillinger som oversendes Speiderstyret

11. Protokoll fra Speiderforum 2022

12. Protokoll fra Roverforum 2022
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Ordstyrere:

_________________________ _________________________

Knut Slettebak Christina Eide

Referenter:

_________________________ _________________________

Ingrid Stene Kvist Helene Bredal

Valgt av Speidertinget 2022 til å underskrive protokollen:

_________________________ _________________________

Marthe E. B. Hellum Henrik Moum Grimstad
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