
Protokoll fra

Speiderforum 2022

Molde folkehøgskole 21.-23. oktober 2022



1 Konstituering

1.1 Valg av ordstyrere

Prosjektgruppens innstilling:

Martin Dæhlin Kristiansen og Martha Baldishol

Vedtak:

Martin Dæhlin Kristiansen og Martha Baldishol ble valgt til ordstyrere ved akklamasjon.

1.2 Valg av referenter

Prosjektgruppens innstilling:

Nikolaj Holm Østereng og Sofie Qvindesland

Vedtak:

Nikolaj Holm Østereng og Sofie Qvindesland ble valgt til referenter ved akklamasjon.

1.3 Godkjenning av representantene

Se vedlagt liste over valgte representanter for kretser og korps til Speiderforum 2022.

Prosjektgruppens innstilling:

Representantene til Speiderforum 2022 godkjennes.

Vedtak:

Representantene til Speiderforum 2022 ble godkjent.

1.4 Valg av tellekorps

Prosjektgruppens innstilling:

Sindre Kroknes, teknisk stab/Romsdal og Nordmøre krets og Lise Karine Ljunggren

Ringstad fra Komite speiding.

Vedtak:

Sindre Kroknes og Lise Karine Ljunggren Ringstad ble valgt til tellekorps ved akklamasjon.

1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter ble lagt ut på speiding.no 14. oktober (en uke før Speiderforum).

Informasjon om dette ble sendt på e-post til alle påmeldte representanter samme dag.

Prosjektgruppens innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent ved akklamasjon.
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1.6 Godkjenning av forretningsorden

Forretningsorden for Speiderforum 2022

1. Speiderforum er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter som har møtt

(fysisk eller digitalt).

2. Alle møtende representanter må oppfylle betingelsene i retningslinjer for Speiderforum.

Hvis det gjøres endringer i innmeldte representanter, må dette gjøres før åpningen av

Speiderforum. Endringer må gjøres skriftlig.

Dersom en representant må forlate Speiderforum, kan en valgt vararepresentant som

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

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

én representant i løpet av møtet.

3. Protokoll føres av valgte referenter. Den undertegnes av de to valgte representantene,

ordstyrerne og møtereferentene.

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

forslagsstilleren. Innlegg har taletid i 3 minutter.

Det er mulig å forlange ordet til forretningsordenen. Ordstyrerne har rett til å foreslå

begrensning av taletiden og sette strek.

Inviterte gjester, forbundskontoret, Speiderstyret og Komite speiding har talerett.

5. Alle forslag må leveres skriftlig, fortrinnsvis på elektronisk skjema.

Nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt.

Åpenbare trykkfeil kan rettes i forslag før avstemming.

6. Det velges to fra prosjektgruppa og 6 representanter til en redaksjonskomité for

Speiderforum. Redaksjonskomiteen tar imot innkomne forslag under møtet (henstillinger),

og forbereder dem for presentasjon for Speiderforum. 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.

7. Ved vedtak kreves normalt alminnelig flertall, det vil si mer enn halvparten av avgitte

stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. 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.

Kandidater er alle som er oppført på valgkomiteens liste over dem som har sagt seg villige til

å motta valg. Benkeforslag tillates.

Ved valg på flere personer til samme verv, skjer valget i en 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 teller ikke med. 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.
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8. 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.

9. En elektronisk versjon av protokollen sendes etter Speiderforum til dem som deltok i

møtet.

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

11. Speiderforums forretningsorden godkjennes ved åpning av hvert Speiderforum, og gjelder

inntil forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste Speiderforum.

Prosjektgruppens innstilling:

Forretningsorden godkjennes.

Vedtak:

Forretningsordenen for Speiderforum 2022 ble godkjent ved akklamasjon.

1.7 Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Forslag til protokollunderskrivere ble presentert i møtet.

Prosjektgruppens innstilling:

54 Nils Tore Berg Sagengen Øvre Buskerud krets

26 Solveig Djupvik Romerike krets

Vedtak:

Solveig Djupvik og Nils Tore Berg Sagengen ble valgt til å underskrive protokollen ved

akklamasjon.

1.8 Valg av valgkomité

Forslag til valgkomité ble presentert i møtet.

Prosjektgruppens innstilling:

25 Marius Vestby Kopperud Romerike krets

15 Maria Strandberg Hedmark krets

43 Ingvild Høibø Slotsvik Vesterlen krets

Vedtak:

Marius Vestby Kopperud, Maria Strandberg og Ingvild Høibø Slotsvik ble valgt til valgkomité

ved akklamasjon.
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1.9 Valg av redaksjonskomité

Forslag til redaksjonskomité ble presentert i møtet.

Prosjektgruppens innstilling:

54 Nils Tore B. Sagengen Øvre Buskerud krets

44 Erik Haugland Vesterlen krets

9 Tilda Øen Kvikstad Fredrikstad krets

10 Noah Gustavsen Fredrikstad krets

43 Ingvild Høibø Slotsvik Vesterlen krets

26 Solveig Djupvik Romerike krets

Vedtak:

Kandidatene ble valgt til redaksjonskomité ved akklamasjon.

2 Saker som skal behandles på Speidertinget

2.1 Gruppetingets medlemmer (5.2.2)

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

Saken ble presentert av Martin Dæhlin Kristiansen, ordstyrer.

Følgende hadde ordet til saken:

44 Erik Haugland Vesterlen krets

43 Ingvild Høibø Slotsvik Vesterlen krets

20 Mikal Solberg Hålogaland krets

18 Oda L. Haugsdal Hordaland krins

41 Gustav Skei Nilsen Trøndelag krets

SST Silje Kroken Speiderstyret

Oppsumering av diskusjon:

De fleste av speiderforumets delegater  som kom med innlegg til saken, ønsker å stille seg

bak Speiderstyrets innstilling. Under diskusjonen og innleggene, kom Speiderforum frem til

at speidere under 12 år burde ha talerett, men ikke stemmerett. Taleretten vil gjøre det mulig

for dem under 12 år som har formeninger om en sak å fremme dem til gruppestyret.

Begrunnelsen stammer fra innlegg om at det kan hende at speidere under 12 år ikke tar saker

seriøst og ikke har like god forståelse for slike ting. Det kan føre til at deres valg ikke vil ha

noen stor påvirkning av gruppestyrets mening.

Vedtak:

Speiderforum stiller seg bak Speiderstyrets innstilling om å vedta forslaget.

Vedtatt med 29 stemmer  for, 14 stemmer mot og 0 blanke stemmer.
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Nåværende ordlyd:

«§ 2-2-4 Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av:

a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år.

b) En representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer blant speidere i tropp som

ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret.»

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.»

Lovutvalgets uttalelse:

Eksisterende bestemmelse gir større demokratisk rett for de yngre medlemmene enn

foreslått regulering. Lovutvalget forstår at speiderstyret har avklart hvor mye

demokratiadgangen benyttes av yngre medlemmer, og at det er begrenset bruk av adgangen.

Speidertinget må være klar over at det er en demokratireduksjon som gjennomføres ved

endringen.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

2.2 Gruppestyrets ansvar (5.2.3)

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

Saken ble presentert av Martha Baldishol, ordstyrer

Følgende hadde ordet til saken:

43 Ingvild Høibø Slotsvik x 3 Vesterlen krets

61 Hans Jakob Aure x 3 Metodistkirkens speiderkorps

18 Oda L. Haugsdal Hordaland krins

41 Gustav Skei Nilsen x 2 Trøndelag krets

SST Silje Kroken Speiderstyret

5 Vilde Høgli x 2 Aust-Agder krets

8 Alva Linnea Nikolaysen x 2 Follo krets

20 Mikal Solberg x 2 Hålogaland krets

49 Torbjørn Waldemar x 2 Vestoppland krets

9 Tilda Kvikstad Fredrikstad krets

54 Nils Tore B. Sagengen Øvre Buskerud krets

24 Victor F. Kung x 2 Oslospeiderne

46 Clara Dioni Vestfold krets

47 Espen Stephan Vestmarka krets

44 Erik Haugland Vesterlen krets
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Oppsummering av diskusjon:

De fleste av speiderforumets delegater som kom med innlegg til saken, ønsker å stille seg bak

Speiderstyrets innstilling. Under diskusjonen og innleggene, kom Speiderforum frem til at

det trengs minst to møter i året for gruppetinget. Speiderne mener at på gruppetinget skal

speidere kunne lære om demokrati og hva de kan gjøre for å påvirke det. Ved å ha to pålagte

gruppeting i året øker det sjansen til en bredere forståelse og mer aktivitet i gruppens

demokrati. Speiderforum diskuterte også hvordan ansvaret om et bra miljø i speidergruppen

burde ligge på både speidere og ledere. Det kom forslag om at førerpatruljen som kjenner

speiderne godt, burde kunne påvirke hvordan miljøet i gruppa skal være.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt at Speiderforum stiller seg bak Speiderstyrets innstilling.

Nåværende 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.

Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og

dens arbeidsenheter driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de

mål som er satt for arbeidet.»

og

«§ 2-2-9 Gruppestyrets oppgaver:

● Å lede gruppens arbeid og representere gruppen utad

● Å ha det daglige ansvaret for gruppens administrasjon og virksomhet

● Å sørge for et godt samarbeid mellom gruppens arbeidsenheter

● Å ivareta kontakten med foreldre og foresatte, krets og forbund

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

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

roverlag

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

organisasjoner i gruppens nærområde.

Styremøter ledes av gruppeleder, og det føres protokoll fra møtene.»

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
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● 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.»

Lovutvalgets uttalelse:

Lovutvalget har ingen merknader.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas.

2.3 Antall møter i gruppetinget (5.2.4)

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

Saken ble presentert av Martha, ordstyrer.

Følgende hadde ordet til saken:

54 Nils Tore B. Sagengen x 2 Øvre Buskerud krets

13 Emre Kleven Gudbrandsdal krets

10 Noa Koht-Gustavson x 2 Fredrikstad krets

61 Hans Jakob Aure Metodistkirkens speiderkorps

48 Sindre Skille Amundsen Vestmarka krets

41 Gustav skei Nilsen Trøndelag krets

20 Mikal Solberg x 3 Hålogaland krets

44 Erik Haugland x 2 Vesterlen krets

24 Victor F. Kung Oslospeiderne

18 Oda L. Haugsdal Hordaland krins

43 Ingvild Høibø Slotsvik Vesterlen krets

8 Alva Linnea Nikolaysen Follo krets

27 Eirun Sletnes Romsdal og Nordmøre krets

11 Ole Kristian Grønnerød Grenland krets

26 Solveig Djupvik Romerike krets

Oppsummering av diskusjon:

Flesteparten av Speiderforums delegater mener at forslaget ikke burde bli godkjent.

Delegatene mener at gruppetinget er en fin plattform for demokratiopplæring på laveste

nivå. De mener at det er lav terskel for å ta ordet ergo at flere unge kanskje tør å mene noe.

De mener også at det kan skje såpass mye på ett år at det burde kreves minst 2 møter i året.

De stiller seg undrende til Skedsmos begrunnelse at “Det er et hinder for å kunne drive

speiding kreativt og effektivt med demokratiske prosesser.” De mener også at størrelsen på
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de to møtene som holdes i året ikke nødvendigvis trenger å være like. Hvis en gruppe ønsker

et lite møte og et mer omfattende møte så er det helt innafor.

Vedtak:

Vedtatt ved 37 stemmer mot og 7 stemmer at Speiderforum stiller seg bak Speiderstyrets

innstilling.

Nåværende ordlyd:

«§ 2-2-5 Gruppetinget skal ha minst to møter i året [...]»

Forslag til ny ordlyd:

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

Lovutvalgets uttalelse:

Lovutvalget har ingen merknader.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas ikke

2.4 Husstandsrabatt (5.2.14)

Endring av “Retningslinjer om kontingent” pkt. 2 eller endring av ny § 5-5 (se sak 5.2.13),

foreslått av Follo krets.

Saken ble presentert av Martin Dæhlin Kristiansen, ordstyrer

Følgende hadde ordet til saken:

7 Oluf Aalde Follo krets

44 Erik Haugland Vesterlen krets

52 Malin Hanssen Østre Østfold krets

10 Noa Koht-Gustavsen Fredrikstad krets

24 Victor F. Kung Oslospeiderne

20 Mikal Solberg Hålogaland krets

43 Ingvild Høibø Slotsvik Vesterlen krets

Oppsummering av diskusjon:

De fleste av speiderforumets delegater som kom med innlegg til saken, ønsker å stille seg bak

Speiderstyrets innstilling. Under diskusjonen og innleggene, kom Speiderforum frem til at

det er viktig å ha rabatt for foreldre og voksne slik at speidergrupper får flere ledere. Det ble

også diskutert at det kunne være bra med den nye rabatt for å øke antall speidere som ikke

har mor eller far i speideren. Konklusjonen er at Speiderforum henstiller Speiderstyret til å

se på saken igjen og finne en mellomløsning sånn at rabatten lønner seg for alle.
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Vedtak:

Vedtatt med 6 stemmer mot Follos forslag, 8 stemmer for Follos forslag og 26 at saken skal

tas opp med endring. Speiderforum stiller seg ikke bak Speiderstyrets innstilling.

Nåværende ordlyd:

«Retningslinjer om kontingent

2 Forbundskontingenten avtrappes slik etter antall medlemmer av Norges speiderforbund

fra samme husstand:

● To medlemmer:                                                       Full forbundskontingent

● Øvrige medlemmer i en husstand:                       80% rabatt av forbundskontingent

Kontingenten forhøyes til nærmeste hele 10-krone.

Bestemmelsen gjøres gjeldende for kontingent fra 2011.»

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»

Lovutvalgets uttalelse:

Lovutvalget har ingen merknader.

Speiderstyrets innstilling:

Forslaget vedtas ikke

3 Diskusjonssaker

3.1 Hva skal NSF mene framover?

Arbeidet med å oppdatere politisk plattform er i gang. Speiderstyret ønsker innspill på hvilke

saker speiderne skal mene noe om.

Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt

ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven. Den politiske

plattformen gir en kurs for påvirkningsarbeidet til Norges speiderforbund. Forbundet er ikke

en interesseorganisasjon, men vi ønsker å påvirke samfunnet for å gjøre det bedre i tråd med

vårt verdigrunnlag.

Den politiske plattformen beskriver temaer og saker der det er naturlig at Norges

speiderforbund har en stemme, og den er strukturert rundt speiderprogrammets fem

programområder (friluftsliv, samfunnsengasjement, vennskap, kreativitet og livskvalitet).

Norges speiderforbund søker å påvirke samfunnet i tråd med sine verdier, og plattformen er

førende for Speiderstyrets påvirkningsarbeid overfor politiske myndigheter, mediene og

samfunnet forøvrig på nasjonalt nivå. Plattformen er retningsgivende for

påvirkningsarbeidet til kretser, grupper og enkeltspeidere på regionalt og lokalt nivå.

Plattformen er vedtatt av Speiderstyret i juni 2019. (Politisk plattform.)
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Silje Kroken fra Speiderstyret presenterte saken.

Følgende hadde ordet til saken:

37 Casper V. Ingebretsen Sørlandet krets

24 Victor F. Kung x 2 Oslospeiderne

44 Erik Haugland Vesterlen krets

10 Noa Koht-Gustavsen Fredrikstad krets

54 Nils Tore B. Sagengen x 2 Øvre buskerud krets

43 Ingvild Høibø Slotsvik Vesterlen krets

5 Vilde Høgli Aust-Agder krets

52 Malin Hanssen Østre Østfold krets

55 Nikolai Aase Frelsesarmeens speidere

Oppsummering av diskusjon:

Representantene fra Speiderforum mener at NSF burde stå for mange forskjellige ting. De

mener at vi burde stå for blant annet likestilling, klimaendringer og pride. De mener at NSF

burde være religionsnøytralt og ikke ha meninger om store politiske saker. NSF burde være

en åpen organisasjon.

3.2 Landsleir

Vi skal endelig arrangere felles landsleir sammen med KFUK-KFUM-speiderne! Med verken

leirsted eller leirsjef satt enda, er det lite som er planlagt, men likevel vil vi ha deres innspill.

Hvordan kan vi øke synlighet om leiren både internt og eksternt? Hvordan kan denne leiren

styrke forholdet vårt med KFUK-KFUM-speiderne? Hva vi kan gjøre i tiden fremover for at

det blir den største og beste leiren som gjør at speiderne i Norge får tidenes boost?

Martha Baldishol, ordstyrer presenterte saken.

Følgende hadde ordet til saken:

10 Noa Koht-Gustavsen Fredrikstad krets

7 Oluf Alde Follo krets

49 Torbjøn Waldemar Vestoppland krets

13 Emre Kleven Gudbrandsdal krets

61 Hans Jakob Aure Metodistkirkens speiderkorps

44 Erik Haugland Vesterlen krets

23 Metin L. Aabø-Yüksel Oslospeiderne

41 Gustav Skei Nilsen Trøndelag krets

52 Malin Hanssen Østre Østfold krets

20 Mikal Solberg Hålogaland krets

43 Ingvild Høibø Slotsvik Vesterlen krets

Oppsummering av diskusjon:

Representantene fra Speiderforum mener at det er en del som må gjøres for at speiderne skal

bli 100 % fornøyd med landsleiren. De ønsker at det skal være et tilbud for dusjing, bedre

gangstier og “mer internasjonal”. De mener at forbundet burde promotere både internt og

eksternt. De ønsker ett eget område for rovere og hyppige oppdateringer i

planleggingsprosessen. Når det kommer til artister og kjente personer ønsker

representantene at forbundet skal jobbe mot å få tak i mange kjente fjes og skape god
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stemning med kjente artister. De ønsker flere aktiviteter på leiren og at grupper skal skaffe

seg vennegrupper i forkant av leiern.

4 Åpent forum

Representantene kunne ta opp saker de ønsker at Speiderstyret skal jobbe videre med.

4.1 Avskaffe jente- og guttemerke

Forslagsstiller: Malin Gjersengen Hanssen (14) fra Østre Østfold krets

Speiderforum henstiller Speiderstyret til å arbeide med et felles merke  for WOSM og

WAGGGS.

Følgende hadde ordet til saken:

49 Torbjørn Waldemar Vestoppland krets

47 Espen Stephan Vestmarka krets

52 Malin Gjersengen Østre Østfold

10 Noa Koht-Gustavson Fredrikstad krets

41 Gustav Skeie Nilsen Trøndelag krets

26 Solveig Djupvik Romerike krets

SST Silje Kroken Speiderstyret

54 Nils Tore B. Sagengen Øvre Buskerud krets

43 Ingvild Høibø Slotsvik Vesterlen krets

Oppsummering av diskusjonen:

Under saken kom Speiderforums delegater frem til at det blir vanskelig å ha et felles merke

for to organisasjoner, men at det burde være valgfritt å gå med merkene. Speiderforums

delegater mener at det burde opplyses at jente- og guttemerket handler om to ulike

organisasjoner og forklare hvorfor man har dem. Speiderforum snakket også om at NSF ikke

burde legge vekt på jente- og guttemerkene, men heller se på det som medlemskap av

organisasjon. Om merkene slutter å bli definert som jente- og guttemerker, men heller

merker for WAGGGS og WOSM kan det gjøres en forskjell.

Vedtatt med  27 for, 18 mot og 2 blanke stemmer.

4.2 Sosiale medier

Forslagsstiller: Erik Haugland (15) fra Vesterlen krets

Speiderforum henstiller Speiderstyret til å bruke flere sosiale plattformer og øke mengden

innhold på sosiale medier.

Følgende hadde ordet til saken:

5 Vilde Høgli Aust-Agder krets

47 Espen Stephan Vestmarka krets

61 Hans Jakob Aure Misjonskirkens speiderkorps
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13 Emre Kleven Gudbrandsdal krets

7 Oluf Aalde Follo krets

41 Gustav Skei Nilsen Trøndelag krets

37 Casper Victor Ingebritsen Sørlandet krets

44 Erik Haugland Vesterlen krets

10 Noa Koht-Gustavson Fredrikstad krets

Oppsummering av diskusjon:

Representantene fra Speiderforum mener at Nettverk for kommunikasjon burde jobbe mer

aktivt på plattformer for å nå ut til barn under 13 år som ikke er gamle nok for sosiale

medier. De mener at det er viktig at vi forklarer godt hva speideren faktisk driver med.

Vedtak

Speiderforum henstiller organisasjonen til å  bruke flere sosiale plattformer og øke mengden

innhold på sosiale medier.

Vedtatt med 39 for, 3 mot og 0 blanke stemmer.

4.3 Landsleir

Forslagsstillere: Mikal Solberg (alder) fra Hålogaland krets, Nikolai Frøyland Aase (alder) fra

Frelsesarmeens speidere og, Marius Vestby Kopperud (alder) fra romerike krets.

Følgende hadde ordet til saken:

41 Gustav Skei Nilsen Trøndelag krets

12 Ole Kristian Grønnerød Grenland krets

25 Marius Vestby Kopperud Romerike krets

10 Noah Koht-Gustavsen Fredrikstad krets

19 Thea Tufthaug Hålogaland krets

43 Ingvild Høibø Slotsvik Vesterlen krets

34 Pernille Sødermann Sogn og Fjordane krets

7 Oluf Aalde Follo krets

5 Vilde Høgli Aust-Agder krets

61 Hans Jakob Aure Metodistkirkens speiderkorps

55 Nikolai Aase Frelsesarmeens speidere

44 Erik Haugland Vesterlen krets

20 Mikal Solberg Hålogaland krets

Oppsummering av diskusjon:

● Dyrt og vrient med varme dusjer og gode stier.

● Internasjonal, smart og spennende å se hvordan andre land driver med speiding.

● Om vi skal jobbe for en internasjonal leir, må vi ha på plass dusj og gode veier. Norge

kan virke uforberedt  og bli sett ned på om vi ikke har det.

● Gode veier, handicap og rullestol.

● Økonomisk smart å bruke mindre penger på varme dusjer. Kan ikke ødelegge jordet

vi ikke eier.

● Konseptet blir ødelagt til leiren om den blir for internasjonal.

● Luksus med dusj på speidertur, villig til å betale en høyere kontingent for en varm

dusj. Øke medlemsavgiften for å kunne dusje 2 ganger.

● Lagt ut grus, eller verk/tre på hovedveiene sånn at folk kan komme seg fra a til b.
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Speiderforum mener at på neste landsleir burde det være varme dusjer, bedre gangstier og

mer promotering til andre land for å øke internasjonal deltakelse.  Det ble diskutert at alle

burde ha muligheten til å delta på landsleir og at det derfor burde være gode veier for folk

som trenger det, f.ek. rullestolbrukere. Om det fantes en hovedvei som ev. var laget av grus

eller treverk kunne det ha vært en stor hjelp for å komme seg fra et sted til et annet.

Speiderforums delegater snakket også om at økte medlemsavgifter kan være en løsning for å

få til dusjing. Med tanke på hygiene snakket Speiderforum om at varm dusj var en smart

løsning. For å få en internasjonal deltagelse burde Norges landsleir ha en god infrastruktur

og bra løsninger for hygiene. Speiderforum stemte over at denne saken skulle tas opp til

Speiderstyret.

Vedtak

40 for, 3 mot og 1 blank stemme.

5 Valg

5.1 Valg av prosjektgruppe for Speiderforum 2024

Det skal velges fire medlemmer til prosjektgruppa for Speiderforum 2024 og to

varamedlemmer. Kandidatene ble presentert av valgkomiteen i møtet.

Kandidater:

5 Vilde Høgli Aust-Agder krets

54 Nils B. Sagengen Øvre Buskerud krets

44 Erik Haugland Vesterlen krets

10 Noa Koht-Gustavsen Fredrikstad krets

52 Malin G. Hanssen Østre Østfold krets

18 Oda L. Haugsdal Hordaland krets

26 Solveig Djupvik Romerike krets

15 Maria Strandberg Hedmark krets

43 Ingvill H. Slotsvik Vesterlen krets

Valgkomiteens innstilling:

5 Vilde Høgli Aust-Agder krets

54 Nils B. Sagengen Øvre Buskerud krets

26 Solveig Djupvik Romerike krets

44 Erik Haugland Vesterlen krets

Vedtak:

Prosjektgruppe speiderforum 2024:

44 Erik Haugland Vesterlen krets

10 Noa Koht-Gustavsen Fredrikstad krets

26 Solveig Djupvik Romerike krets

15 Maria Strandberg Hedmark krets
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Vara til prosjektgruppe 2024:

54 Nils B. Sagengen Øvre Buskerud krets

49 Torbjørn Waldemar Vestoppland krets

43 Ingvill H. Slotsvik Vesterlen krets

5 Vilde Høgli Aust-Agder krets

Forslag om å gjøre avvik fra forretningsorden for å effektivisere varavalget. Løsningen er

at alle får stemme på fire personer hver, der de fire med flest stemmer blir valgt som

varamedlemmer til prosjektgruppe Speiderforum 2022.

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

5.2 Valg av representanter til Speidertinget 2022

Speidertinget gjennomføres på Quality Hotel Olavsgaard 11.-13. november.

Det skal velges fem representanter til Speidertinget 2022 og vararepresentanter.

Kandidatene ble presentert av valgkomiteen i møtet.

Kandidater:

2 Nikolaj H. Østereng Prosjektgruppe

7 Oluf Aalde Follo krets

52 Malin Hanssen Østre Østfold

61 Hans Jakob Aure Metodistkirkens speiderkorps

13 Emre Kleven Gudbrandsdal krets

54 Nils B Sagengen Øvre Buskerud krets

42 Jeanette M. Eggen Trøndelag krets

41 Gustav Skei Nilsen Trøndelag krets

26 Solveig Djupvik Romerike krets

24 Victor F. Kung Oslospeiderne

Valgkomiteens innstilling:

13 Emre Kleven Gudbrandsdal krets

24 Victor Kung Oslospeiderne

7 Oluf Aalde Follo krets

52 Malin Hanssen Østre Østfold krets

41 Gustav Nilsen Trøndelag krets

Vedtak:

Følgende ble valgt til representanter for Speiderforum til Speidertinget 2022:

24 Victor F. Kung Oslospeiderne

26 Solveig Djupvik Romerike Krets

2 Nikolaj H. Østereng Prosjektgruppe

61 Hans Jakob Aure Metodistkirkens Speiderkorps

7 Oluf Aalde Follo krets

Følgende ble valgt til vara for Speiderforum til Speidertinget 2022:

41 Gustav Skei Nilsen Trøndelag krets

54 Nils B. Sagengen Øvre Buskerud krets
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Forslag om å gjøre avvik fra forretningsorden for å effektivisere valget. Løsningen er at

alle får stemme på 2 personer hver, der de 2 med flest stemmer blir valgt som

representanter til Speidertinget 2022. Varamedlemmer vil bli de med flest stemmer etter

valgte representanter.

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Møte ble hevet søndag 23. oktober kl. 13.48.
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Signaturer

________________________ ________________________

Martin Dæhlin Kristiansen Martha Baldishol

ordstyrer ordstyrer

________________________ ________________________

Nikolaj Holm Østereng Sofie Qvindesland

referent referent

________________________ ________________________

Solveig Djupvik Nils Tore Berg Sagengen

valgt protokollunderskriver valgt protokollunderskriver

Vedlegg til protokollen:

● Saksdokumenter til Speiderforum 2022

● Liste med representantene til Speiderforum 2022
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