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1 Konstituering 

 

1.1 Valg av ordstyrere 
 

Prosjektgruppens innstilling: 

Thomas Jensen og Solveig Lanes 

 

Vedtak: 

Thomas Jensen og Solveig Lanes ble valgt til ordstyrere ved akklamasjon. 

 

1.2 Valg av referent 
 

Prosjektgruppens innstilling: 

Emil Vinje Natland 

 

Vedtak: 

Emil Vinje Natland ble valgt til referent ved akklamasjon. 

 

1.3 Godkjenning av representantene 
Liste over valgte og påmeldte representanter for kretser og korps til Speiderforum 2020 ble lagt fram 

og opprop gjennomført. 

 

Prosjektgruppens innstilling: 

Representantene til Speiderforum 2020 godkjennes. 

 

Vedtak: 

Representantene ble godkjent ved akklamasjon. 

Vedlegg: Representantliste til Speiderforum 2020. 

 

1.4 Valg av tellekorps 

Kandidater til tellekorps ble presentert i møtet. 

 

Kandidat: 

Geir Storli Jensen, forbundskontoret 

 

Vedtak: 

Geir Storli Jensen ble valgt til tellekorps ved akklamasjon.  
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1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Saksdokumenter ble lagt ut på speiding.no 2. oktober (en uke før Speiderforum). Informasjon om 

dette ble sendt på e-post til alle påmeldte representanter 30. september. 

 

Prosjektgruppens innstilling: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble godkjent ved akklamasjon. 

 

1.6 Godkjenning av forretningsorden 
Forslag til forretningsorden for Speiderforum 2020 
 

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 en fra hver patrulje 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 
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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 på̊ 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 på̊ 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. 

 

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: 

Forretningsorden for Speiderforum 2020 ble godkjent ved akklamasjon. 
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1.7 Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
 

Kandidater: 

14 Felix Danielsen Grenland krets 

18 Martha Baldishol Hedmark krets  

 

Prosjektgruppens innstilling: 

Felix Danielsen og Martha Baldishol. 

 

Vedtak: 

Felix Danielsen og Martha Baldishol ble valgt til underskriving av protokoll ved akklamasjon. 

 

1.8 Valg av valgkomité 
 

Kandidater: 

5 Vilde Høgli Aust-Agder krets 

45 Sofie Qvindesland Vesterlen krets 

 

Prosjektgruppens innstilling: 

Vilde Høgli og Sofie Qvindesland 

 

Vedtak: 

Vilde Høgli og Sofie Qvindesland ble valgt til valgkomité ved akklamasjon. 

 

1.9 Valg av redaksjonskomité 
 

Kandidater: 

1 Emil Vinje Natland Grenland krets 

2 Thomas Jensen Sørlandet krets 

9 Tilda Øen Kvikstad Fredrikstad krets 

17 Martin Dæhlin Kristiansen Hedmark krets 

19 Maren Henrikke Frøland Kristiansen Hordaland krins 

39 Frida Graneng Sørlandet krets 

46 Casandra Frøiland Vesterlen krets 

51 Ole Andreas Thirud Vestoppland krets 

57 Anders K. Fjeldvang Frelsesarmeens speidere 

 

Prosjektgruppens innstilling: 

Kandidatene velges til redaksjonskomiteen. 

 

Vedtak: 

Kandidatene ble valgt til redaksjonskomité ved akklamasjon. 

 

Side 6 av 21 

 



2 Saker som skal behandles på Speidertinget 

2.1 Verdigrunnlaget vedtas av Speidertinget  
(sak 5.1.1 på Speidertinget) 

 

Endring av § 1-4, foreslått av Speiderstyret. 
Forslaget ble vedtatt første gang av Speidertinget i 2018. 

Forslaget er til andregangsbehandling. 

Forslag til ny ordlyd: 

«§1-4 NSFs verdigrunnlag uttrykkes gjennom speiderloven, speiderløftet og valgspråket. 

Speiderloven, speiderløftet og valgspråket vedtas av Speidertinget.» 

Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas. 

Speiderforum stemte over støtte til forslaget. 

 

Vedtak: 

Speiderforum stiller seg bak Speiderstyrets innstilling. 

Vedtatt med 36 stemmer for, 0 stemmer mot og 6 blanke stemmer. 

 

2.2 Speiderloven og valgspråket inn i grunnreglene 
(sak 5.1.2 på Speidertinget) 
 

Endring av § 1, foreslått av Speiderstyret. 
Forslaget er til førstegangsbehandling. 

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. 
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 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. 

 

§ 1-6 Valgspråket er «alltid beredt» eller «alltid 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 

Speidernes fellesorganisasjon (Spf).» 

Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas. 

 

Følgende hadde ordet til saken: 

14 Felix Danielsen, Grenland krets 

 

Speiderforum stemte over støtte til forslaget. 

 

Vedtak: 

Speiderforum stiller seg bak Speiderstyrets innstilling. 

Vedtatt med 34 stemmer for, 3 stemmer mot og 3 blanke stemmer. 
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2.3 Speiderløftet  
(sak 5.1.3 på Speidertinget) 

Endring av § 1-3, foreslått av korpsstyrene i Blå Kors speidere, Frelsesarmeens 

speidere, Frikirkens speiderkorps og Misjonskirken speiderkorps. 
Forslaget er til førstegangsbehandling. 

Forslag til ny ordlyd: 
«§ 1-3 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. 
 

Sidestilt med: 
 

Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven 
 

eller 
 

Eg lovar etter beste evne å vere open for Gud, hjelpe andre og leve etter speidarlova.» 

Speiderstyrets innstilling:  

Forslaget vedtas ikke. 

 

Følgende hadde ordet til saken: 

18 Martha Baldishol Hedmark krets 

27 Thea Eriksen Romerriket krets 

53 Aurora Støkken Leren Østre Østfold krets 

32 Rasmus Lindholm Ryvarden krets 

46 Cassandra Frøiland Vesterlen krets 

11 Birk Arne Solbakken Glåmdal krets 

14 Felix Danielsen Grenland krets 

45 Sofie Qvindesland Vesterlen krets 

44 Anna Guldseth Trøndelag krets 

7 Sebastian Bakkeplass Follo krets 

51 Ole Andreas Thirud Vestoppland krets 

39 Frida Graneng Sørlandet krets 

11 Birk Arne Solbakken Glåmdal krets 

55 Nikolaj Holm Østereng Øvre Buskerud krets 

18 Martha Baldishol Hedmark krets 

46 Casandra Frøiland Vesterlen krets 

11 Birk Arne Solbakken Glåmdal krets 

44 Anna Guldseth Trøndelag krets 

15 Emre Kleven Gudbrandsdal krets 

27 Thea Eriksen Romerike krets 

52 Øyvind-Andre Bjerke Vestoppland krets 

14 Felix Danielsen Grenland krets 

39 Frida Graneng Sørlandet krets 
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2 Thomas Jensen Sørlandet krets 

31 Lars Brekke Ryvarden krets 

5 Vilde Høgli Aust-Agder krets 

39 Frida Graneng Sørlandet krets 

53 Aurora Støkken Leren Østre Østfold krets 

 

Oppsummering av diskusjonen: 

Det fleste delegater på Speiderforum som kommer med innlegg til saken, ønsker å stille seg bak 

Speiderstyrets innstilling. Under diskusjonen, og under innsending av forslag, kommer frem forslaget 

om at det bør vurderes å komme med en ny henstilling på Speidertinget 2022 som lyder: «Jeg lover 

etter beste evne å følge mitt livssyn eller min tro». 

Flere mener også at vi bør endre speiderløftet til «Jeg lover etter beste evne å være en god venn, 

hjelpe andre og leve etter speiderloven». Det blir også nevnt at definisjonen «livssyn» varierer blant 

folk, og at dette er grunnlaget for diskusjonene rundt det nåværende speiderløftet.  

 

Speiderforum stemte over støtte til forslaget. 

 

Speiderforum utarbeidet fem alternative forslag til denne saken: 

Forslag 1: 

Speiderforum stiller seg bak Speiderstyrets innstilling om å ikke vedta det innsendte lovforslaget fra 

korpsene om to sidestilte speiderløfter, men henstiller Speiderstyret til å komme med et nytt forslag 

til Speidertinget 2022 der vi både har livssyn og tro i samme løfte. Det nye løftet kan da lyde: 

«Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn eller min tro, hjelpe andre og leve etter 

speiderloven.» 

Forslag 2: 

Speiderforum stiller seg bak Speiderstyrets innstilling om å ikke vedta det innsendte lovforslaget fra 

korpsene om to sidestilte speiderløfter, men henstiller Speiderstyret til å komme med et nytt forslag 

til Speidertinget 2022 der vi erstatter «søke mitt livssyn» med «å være en god venn». Det nye løftet 

kan da lyde: 

«Jeg lover etter beste evne å være en god venn, hjelpe andre og leve etter speiderloven.» 

 

 

 

 

Forslag 3: 

Speiderforum stiller seg bak Speiderstyrets innstilling om å ikke vedta det innsendte lovforslaget fra 

korpsene om to sidestilte speiderløfter, og henstiller Speiderstyret til å komme med et nytt forslag 

hvor det nåværende speiderløftet sidestilles med «å søke min tro». Dette kan da lyde: 

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

Sidestilles med 
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«Jeg lover etter beste evne å søke min tro, hjelpe andre og leve etter speiderloven.» 

Forslag 4: 

Speiderforum stiller seg bak Speiderstyrets innstilling om å ikke vedta det innsendte lovforslaget fra 

korpsene om to sidestilte speiderløfter. 

Forslag 5: 

Speiderforum stiller seg bak det innsendte lovforslaget fra de fire korpsene om to sidestilte 

speiderløfter. 

 

Stemmerunde 1: 

Forslag 3 ble stemt ut, med 0 stemmer. 

Stemmerunde 2: 

Forslag 5 ble stemt ut, med 1 stemme. 

Stemmerunde 3: 

Forslag 1 vant med 52,4% 

 

Vedtak: 
Speiderforum stiller seg bak Speiderstyrets innstilling om å ikke vedta det innsendte lovforslaget fra 

korpsene om to sidestilte speiderløfter, men henstiller Speiderstyret til å komme med et nytt forslag 

til Speidertinget 2022 der vi både har livssyn og tro i samme løfte. Det nye løftet kan da lyde: 

«Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn eller min tro, hjelpe andre og leve etter 

speiderloven.» 

 

Vedtatt med 22 stemmer for. 

 

Forslag om at delegatene fra Speiderforum skal ta opp forslag 1 fra sak 2.5 på Speidertinget 2020: 

Speiderforum stemte på om delegatene fra Speiderforum skal ta med forslag 1 til Speidertinget 

2020. 

 

Speiderforum stiller seg bak dette forslaget. 

Vedtatt med 31 stemmer for, 9 stemmer mot og 2 avholdende stemmer. 
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2.4 Arbeidsplan 2021-2022 
Arbeidsplanen beskriver prioriterte utviklingsområder i Norges speiderforbund i den kommende 

toårsperioden. Planen skal bidra til å oppfylle visjonen og langtidsmålene. Dette gjennomføres i 

tillegg til ordinært arbeid i komiteer, nettverk, utvalg og prosjektgrupper, samt arbeidet i 

Speiderstyret og på forbundskontoret. 

Det er Speiderstyret, Komite speiding, forbundskontoret og andre komiteer, nettverk, utvalg og 

prosjektgrupper som skal sette i verk arbeidsplanen nasjonalt. Skal vi oppfylle strategien, må alle 

organisasjonsledd trekke i samme retning. Speiderstyret oppfordrer derfor alle speidergrupper, 

kretser og korps til å lage egne tiltak tilpasset lokale styrker og utfordringer.  

 

Arbeidet med arbeidsplanen har foregått på to krets- og korpsledersamlinger og gjennom økter med 

innspill fra Komité speiding og forbundskontoret. Speiderstyret har tatt høyde for arbeidsplanen i 

forslaget til budsjett, slik at de nevnte punktene kan gjennomføres i perioden. 

Speidertinget kan komme med endringer eller tillegg til arbeidsplanen, men Speiderstyret ber tinget 

vurdere om endringene eller tilleggene må inn i planen, eller om de kan passe like godt som innspill 

til tiltak for gjennomføring av planen. 

 

Speiderstyret anbefaler at Speidertinget gir Speiderstyret fullmakt til å gjøre nødvendige 

prioriteringer i arbeidsplanen i tiden fram til neste speiderting, ut fra tilgjengelige ressurser. 

 

Forslag: 

Arbeidsplan 2021–2022 
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 hovedsakelig nasjonalleddets oppgaver og ansvar, men i mange av 

punktene er organisasjonen også avhengig av bidrag fra kretser, korps og grupper for at vi skal lykkes 

sammen. Kretser, korps og grupper oppfordres til å ta utgangspunkt i temaene i denne planen når de 

skal lage sin egen arbeidsplan for perioden. 

Vi er synlige 

Synlighet er viktig fordi vi vil at enda flere skal se at vi er en relevant aktivitet for barn og unge, og en 

viktig høringsinstans i politiske prosesser. Vi vil ha en tydelig stemme i lokalsamfunnet og i det 

nasjonale ordskiftet. I tillegg er det viktig at vi viser frem de gode historiene og deler gode ideer og 

erfaringer internt i organisasjonen, for intern stolthet gir også godt grunnlag for ekstern synlighet. 

 

For å oppnå dette skal vi blant annet 

● utvikle gode fortellinger om hva speiding er, for forskjellige målgrupper og bruksområder i 

og utenfor organisasjonen 

● bli flinkere til å vise frem gode ideer til aktiviteter og arrangementer internt i forbundet, 

særlig knyttet til leirsommer 2021 
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● etablere et opplæringsopplegg for unge speidere som ønsker å bli talspersoner for 

speidersaken 

● bidra aktivt med temaene i NSFs politiske plattform på arenaer der vi kan utøve politisk 

påvirkning, for eksempel på Arendalsuka og høringsmøter 

● gi støtte til kretsene og gruppene slik at de i enda større grad kan delta i saker og debatter 

som påvirker speidere i lokalsamfunnet 

Vi er mangfoldige og inkluderende 

Mangfold og inkludering er viktig fordi det gjør at vi kan nå flere og utvide perspektivet vårt som 

organisasjon og som medlemmer. Større mangfold i organisasjonen er et bidrag til mer toleranse, 

empati og respekt blant mennesker. Mer inkluderende kan vi bli ved å være bevisst på barrierene for 

at flere blir med i speideren og tar på seg verv hos oss, og arbeide for å løse opp disse barrierene.  

 

For å oppnå dette skal vi blant annet 

● etablere et prosjekt der vi skal identifisere våre egne og andres barrierer for deltakelse og 

jobbe for å bryte ned disse barrierene 

● ta i bruk nye plattformer og metoder for rekruttering som gjør at vi treffer større deler av 

befolkningen 

● bruke Nettverk for mangfold og inkludering som ressurs slik at NSF får økt kunnskap og 

engasjement rundt mangfold og inkludering 

● sette i verk tiltak som hjelper organisasjonen til å oppnå mer mangfold og inkludering i 

rekruttering til roller og verv 

● finne tiltak som kan gi flere medlemmer opplæring i og forståelse for demokratiske 

prosesser i organisasjonen, slik at de i større grad kan delta i dem 

Vi blir flere 

Det å vokse er viktig fordi så mange som mulig bør få oppleve speiding. I tillegg er formålet vårt å få 

flere selvstendige og ansvarsbevisste mennesker i samfunnet. Dette oppnår vi ved å ta i bruk 

kunnskapen fra gruppe- og kretsutviklingsprosjektet, slik at vi får mange og sterke grupper i alle 

deler av landet. Dessuten er god lederkapasitet viktig – både for å ivareta dagens medlemmer, ha 

overskudd til å ta imot nye speidere og opprettholde god kvalitet i aktiviteten vår.  

 

For å oppnå dette skal vi blant annet 

● utvikle rutiner og fordele ansvar for oppfølging av nystartede og eksisterende 

speidergrupper 

● sette i verk tiltak for å få flere til å bli, basert på en kontinuerlig analyse av hvorfor folk 

slutter 

● utvikle planer for rekruttering og ivaretakelse av nye speidere, rovere og ledere, spesielt i 

forbindelse med større arrangementer som landsleir og NM i speiding 

● lage verktøy som gjør det enkelt å ta imot nye ledere, og som er til god hjelp for de nye 

lederne selv 

● innføre et system som gjør at vi kan fange opp og i større grad beholde rovere og ledere som 

flytter 
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Vi tar vare på de frivillige 

De frivillige, altså ledere, rovere og andre bidragsytere på alle nivåer, er viktige for organisasjonen, 

og derfor ønsker vi også at hver enkelt skal ha gode muligheter til å utvikle seg som enkeltmenneske 

hos oss. Alle må bli sett og bli fulgt opp på en god måte, og frivillighetskulturen vår må være 

bærekraftig. 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 

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

muligheter 

● støtte det lokale arbeidet for å skape godt ledermiljø og ivareta de enkelte frivillige, blant 

annet gjennom videre utvikling av materiale fra gruppe- og kretsutviklingsprosjektet 

● sikre et godt ledertreningstilbud som er tilgjengelig over hele landet, og se på nye mulige 

gjennomføringsmåter 

● tilby opplæring av nasjonale gruppe- og kretsveiledere og ombud i kretser og korps, slik at 

kretsene, korpsene og gruppene får god støtte til å drive arbeidet sitt 

● forberede vårt engasjement og delta aktivt i markeringen av Frivillighetens år 2022 

 

Speiderstyrets innstilling:  

Speidertinget vedtar arbeidsplanen for 2021–2022 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. 

 

 

Følgende hadde ordet til saken: 

32 Rasmus Lindholm Ryvarden krets 

11 Birk Arne Solbakken Glåmdal krets 

15 Emre Kleven Gudbrandsdal krets 

5 Vilde Høgli Aust-Agder krets 

39 Frida Graneng Sørlandet krets 

53 Aurora Støkken Leren Østre Østfold krets 

 

Oppsummering av diskusjonen: 

Alle som kom med innlegg til saken, var enige i arbeidsplanen for 2021-2022. 

 

Speiderforum stemte over støtte til Arbeidsplan 2021-2022. 

 

Vedtak: 

Speiderforum stiller seg bak Speiderstyrets forslag til Arbeidsplan 2021-2022. 

Vedtatt med 36 stemmer for, 1 stemmer mot og 3 blanke stemmer. 
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3 Diskusjonssaker 

3.1 Tiltak til arbeidsplanen for 2021-2022 
Speiderstyret oppfordrer Speiderforum til å komme med forslag til tiltak knyttet til arbeidsplanen for 

2021-2022, spesielt med tanke på å gjøre speideren og organisasjonen bedre for aldersgruppen 

13-16 år. Hva kan speiderne selv gjøre for å bidra til å oppnå arbeidsplanen? 

 

Følgende hadde ordet til saken: 

51 Ole Andreas Thirud Vestoppland krets 

46 Casandra Frøiland Vesterlen krets 

45 Sofie Qvindesland Vesterlen krets 

7 Sebastian Bakkeplass Follo krets 

11 Birk Arne Solbakken Glåmdal krets 

18 Martha Baldishol Hedmark krets 

13 Tuva Kausland Eide Grenland krets 

46 Casandra Frøiland Vesterlen krets 

39 Frida Graneng Sørlandet krets 

14 Felix Danielsen Grenland krets 

7 Sebastian Bakkeplass Follo krets 

53 Aurora Støkken Leren Østre Østfold krets 

11 Birk Arne Solbakken Glåmdal krets 

43 Ask Bjønnes Trøndelag krets 

18 Martha Baldishol Hedmark krets 

32 Rasmus Lindholm Ryvarden krets 

7 Sebastian Bakkeplass Follo krets 

19 Maren Henrikke Frøland Kristiansen Hordaland krets 

 

Oppsummering av diskusjonen: 

Flere innlegg om at vi må jobbe med å gjøre oss selv mer synlige både fysisk og på sosiale medier. 

Flere gode eksempler til hvordan vi kan gjøre dette, og hva vi bør fokusere på. 

 

Se vedlegg «Tiltak for arbeidsplan» for mer fra diskusjonssaken og diskusjoner fra workshop. 
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4 Åpent forum 

Her kunne representantene ta opp saker de ønsket at Speiderstyret skal jobbe videre med. 

Redaksjonskomiteen utarbeidet henstillinger på bakgrunn av diskusjonene på forum.  

 

4.1 Forenklede saksdokumenter 

Forslagstiller: Frida Graneng (39) fra Sørlandet krets. 

Speiderforum henstiller Speiderstyret til å tilpasse språket i saksdokumentene til yngre 
speidere og til speidere med lesevansker. Dette er fordi det er viktig å forstå hva en sak 
omhandler for å kunne delta i demokratiet. Et demokrati hvor ikke alle kan delta, er ikke et 

fullkomment demokrati. Dette vil også styrke arbeidet med mangfold og inkludering, som 
nevnt i Arbeidsplan 2021-2022. 

Speiderforums forslag er å lage en separat samling av saksdokumentene som er tilpasset yngre 
speidere og speidere med lesevansker. 

 

Følgende hadde ordet til saken: 

14 Felix Danielsen Grenland krets 

15 Emre Kleven Gudbrandsdal krets 

51 Ole Andreas Thirud Vestoppland krets 

11 Birk Arne Solbakken Glåmdal krets 

14 Felix Danielsen Grenland krets 

27 Thea Eriksen Romerike krets 

18 Martha Baldishol Hedmark krets 

39 Frida Graneng Sørlandet krets 

5 Vilde Høgli Aust-Agder krets 

29 Petter Holsbø Angvik Romsdal og Nordmøre krets. 

 

Oppsummering av diskusjonen: 

Alle delegater med innlegg til forslaget var helt enige. Det ble en diskusjon om hvordan det bør 

gjøres, med forslag som to dokumenter, interaktive dokumenter, og opplesning. Kom også innlegg 

som sa det ikke er opp til delegatene om hvordan, men om vi skal stille oss bak forslaget eller ikke. 

 

 

Vedtak: 

Speiderforum henstiller Speiderstyret til å tilpasse språket i saksdokumentene til yngre speidere og 

til speidere med lesevansker. Dette er fordi det er viktig å forstå hva en sak omhandler for å kunne 

delta i demokratiet. Et demokrati hvor ikke alle kan delta, er ikke et fullkomment demokrati. Dette 

vil også styrke arbeidet med mangfold og inkludering, som nevnt i arbeidsplan 2021-2022. 

Speiderforums forslag er å lage en separat samling av saksdokumentene som er tilpasset yngre 

speidere og speidere med lesevansker. 
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Vedtatt med 36 stemmer for, 1 stemmer mot og 0 blanke stemmer. 

 

Forslag om at delegatene fra Speiderforum skal ta opp 4.1 på Speidertinget 2020: 

Speiderforum stemte på om delegatene fra Speiderforum skal ta med 4.1 til Speidertinget 2020. 

 

Speiderforum stiller seg bak dette forslaget. 

Vedtatt med 37 stemmer for, 0 stemmer mot og 1 blanke stemmer. 

 

4.2 Speiderfilm/-serie 

Forslagstillere: Martha Baldishol (18) fra Hedmark krets, og Ole Andreas Thirud (51) fra Vestoppland 

krets. 

Speiderforum henstiller Speiderstyret til å jobbe for å få laget en speiderfilm eller speiderserie som 

viser verdiene i speiderbevegelsen. Ønsket er at dette skal være en underholdende og satirisk 

fremstilling av speideren. 

Speiderforums forslag er å lage en speiderfilm eller speiderserie som kan fungere som en form for 

rekruttering. 

 

Følgende hadde ordet til saken: 

14 Felix Danielsen Grenland krets 

39 Frida Graneng Sørlandet krets 

5 Vilde Høgli Aust-Agder krets 

18 Martha Baldishol Hedmark krets 

11 Birk Arne Solbakken Glåmdal krets 

51 Ole Andreas Thirud Vestoppland krets 

7 Sebastian Bakkeplass Follo krets 

13 Tuva Kausland Eide Grenland krets 

55 Nikolaj Holm Østereng Øvre Buskerud krets 

 

Oppsummering av diskusjonen: 

Delegatene med innlegg er alle enige i forslaget. Flere sier at dette har blitt diskutert blant patruljer i 

flere kretser tidligere, og blant delegatene i løpet av helgen. Det blir også nevnt hvor 

ressurskrevende et slikt prosjekt vil bli. 

 

Vedtak: 

Speiderforum henstiller Speiderstyret til å jobbe for å få laget en speiderfilm eller speiderserie som 

viser verdiene i speiderbevegelsen. Ønsket er at dette skal være en underholdende og satirisk 

fremstilling av speideren. 

Speiderforums forslag er å lage en speiderfilm eller speiderserie som kan fungere som en form for 

rekruttering. 

 

Vedtatt med 37 stemmer for, 3 stemmer mot og 0 blanke stemmer. 
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Forslag om at delegatene fra Speiderforum skal ta opp 4.2 på Speidertinget 2020. 

Speiderforum stemte på om delegatene fra Speiderforum skal ta med 4.2 til Speidertinget 2020. 

 

Speiderforum stiller seg bak dette forslaget. 

Vedtatt med 37 stemmer for, 3 stemmer mot og 0 blanke stemmer. 

 

 

4.3 Flere arrangement på kretsnivå og nasjonalt nivå 

Forslagstillere: Martha Baldishol (18) fra Hedmark krets, og Sofie Qvindesland (45) fra Vesterlen 
krets. 

Speiderforum henstiller Speiderstyret til å arbeide for flere arrangement for ungdom på kretsnivå 
og nasjonalt nivå. Formålet er å øke motivasjonen hos eldre speidere, forhindre at folk slutter, og 
beholde mangfoldet og de frivillige. Speiderforum ønsker at den sosiale kontakten blant speidere 
på nasjonal basis styrkes, og at slike arrangement kan være en plattform for erfaringsutveksling og 

kreativitet. 

 

 

 

Vedtak: 

Speiderforum henstiller Speiderstyret til å arbeide for flere arrangement for ungdom på kretsnivå og 

nasjonalt nivå. Formålet er å øke motivasjonen hos eldre speidere, forhindre at folk slutter, og 

beholde mangfoldet og de frivillige. Speiderforum ønsker at den sosiale kontakten blant speidere på 

nasjonal basis styrkes, og at slike arrangement kan være en plattform for erfaringsutveksling og 

kreativitet. 

 

Vedtatt med 40 stemmer for, 0 stemmer mot og 0 blanke stemmer. 

 

Forslag om at delegatene fra speiderforum skal ta opp 4.3 på Speidertinget 2020: 

Speiderforum stemte på om delegatene fra Speiderforum skal ta med 4.3 til Speidertinget 2020. 

 

Speiderforum stiller seg bak dette forslaget. 

Vedtatt med 37 stemmer for, 2 stemmer mot og 1 blanke stemmer. 

 

4.4 Bruken av WAGGGS- og WOSM-merkene 

Forslagsstiller: Ask Bjønnes (43) fra Trøndelag krets 

Speiderforum henstiller Speiderstyret til å vurdere bruken av WAGGGS- og WOSM-merkene på 

speideruniformen opp mot det kjønnsmangfoldet vi ser i samfunnet i dag. Dagens bruk setter 

enkelte speidere i en vanskelig situasjon når de må velge hvilket merke de skal bruke. Ettersom 

Norges speiderforbund verdsetter mangfold og ønsker mer av dette, er det viktig at alle speidere 

uansett kjønnsidentitet føler seg inkludert og sett. 
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Vedtak: 

Speiderforum henstiller Speiderstyret til å vurdere bruken av WAGGGS- og WOSM-merkene på 

speideruniformen opp mot det kjønnsmangfoldet vi ser i samfunnet i dag. Dagens bruk setter 

enkelte speidere i en vanskelig situasjon når de må velge hvilket merke de skal bruke. Ettersom 

Norges speiderforbund verdsetter mangfold og ønsker mer av dette, er det viktig at alle speidere 

uansett kjønnsidentitet føler seg inkludert og sett. 

 

Vedtaket med 32 stemmer for, 3 stemmer mot og 3 blanke stemmer. 

 

Forslag om at delegatene fra speiderforum skal ta opp 4.4 på Speidertinget 2020: 

Speiderforum stemte på om delegatene fra Speiderforum skal ta med 4.4 til Speidertinget 2020. 

 

Speiderforum stiller seg bak dette forslaget. 

Vedtatt med 34 stemmer for, 5 stemmer mot og 1 blanke stemmer. 

 

5 Valg 

5.1 Valg av prosjektgruppe for Speiderforum 2022 
Speiderforum valgte fire medlemmer til prosjektgruppa for Speiderforum 2022 og to 

varamedlemmer. Valgkomiteen presenterte kandidatene i møtet. 

 

Kandidater: 

11 Birk Arne Solbakken Glåmdal krets 

55 Nikolaj Holm Østereng Østre Østfold krets 

57 Anders Kjørsvik Fjeldvang Frelsesarmeens speidere 

18 Martha Baldishol Hedmark krets 

46 Casandra Frøiland Vesterlen krets 

15 Emre Kleven Gudbrandsdal krets 

30 Colin Nogva Gjølme Romsdal og Nordmøre krets 

17 Martin Dæhlin Kristiansen Hedmark krets 

39 Frida Andreassen Graneng Sørlandet krets 

45 Sofie Qvindesland Vesterlen krets 

5            Vilde Høgli Aust-Agder krets  

 

Valgkomitéens innstilling: 

39          Frida Andreassen Graneng Sørlandet krets 

18          Martha Baldishol Hedmark krets 

57          Andres Kjørsvik Fjeldvang Frelsesarmeens speidere 

Vedtak: 

Følgende ble valgt til prosjektgruppe for Speiderforum 2022: 

18 Martha Baldishol Hedmarkl krets 

55 Nikolaj Holm Østereng Østre Østfold krets 
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45 Sofie Qvindesland Vesterlen krets 

17 Martin Dæhlin Kristiansen Hedmark 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. 

 

Disse ble valgt til varamedlemmer for Speiderforum 2022: 

30 Colin Nogva Gjølme Romsdal og Nordmøre krets 

46 Casandra Frøiland Vesterlen krets 

57 Anders Kjørsvik Fjeldvang Frelsesarmeens speidere 

39 Frida Graneng Sørlandet krets 

 

Emil innstilles som midlertidig ordstyrer med avvik fra forretningsordenen, på bakgrunn av at 

Thomas og Solveig må reise tidlig. 

 

5.2 Valg av representanter til Speidertinget 2020 
Speiderforum kan velge fem representanter til Speidertinget 2020 og vararepresentanter. 

Kandidatene ble presentert av valgkomiteen i møtet. 

 

Kandidater: 

7 Sebastian Bakkeplass Follo krets 

11 Birk Arne Solbakken Glåmdal krets 

53 Aurora Støkken Leren Østre Østfold krets 

46 Casandra Frøiland Vesterlen krets 

15 Emre Kleven Gudbrandsdal krets 

30 Colin Nogva Gjølme Romsdal og Nordmøre krets 

43 Ask Bjønnes Trøndelag krets 

49 Philip Godager Vestmarka krets 

17 Martin Dæhlin Kristiansen Hedmarkkrets 

44 Anna Guldseth Trøndelag krets 

39 Frida Andreassen Graneng Sørlandet krets 

51 Ole Andreas Thirud Vestoppland krets 

64 Céline Kurahachi-Manstad Metodistkirkens speiderkorps 

 

Forslag om å gjøre avvik fra forretningsorden for å effektivisere valget. Løsningen er at alle får 

stemme på fem personer hver, der de fem med flest stemmer blir valgt som representanter til 

Speidertinget 2020. Varamedlemmer vil bli de med flest stemmer etter valgte representanter. 

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 

 

Vedtak: 

Følgende ble valgt til representanter for Speiderforum til Speidertinget 2020: 

53 Aurora Støkken Leren Østre Østfold krets 
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49 Philip Godager Vestmarka krets  

51 Ole Andreas Thirud Vestoppland krets 

43 Ask Bjønnes Trøndelag krets 

39 Frida Andreassen Graneng Sørlandet krets 

 

Følgende ble valg til vararepresentanter for Speiderforum til Speidertinget 2020: 

46 Casandra Frøiland Vesterlen krets 

44 Anna Guldseth Trøndelag krets 

64 Céline Kurahachi-Manstad Metodistkirkens speiderkorps 

17 Martin Dæhlin Kristiansen Hedmark krets 

7 Sebastian Bakkeplass Follo krets 

 

  

 

Møtet ble hevet søndag 11. oktober kl. 13.32. 

 

 

Side 21 av 21 

 


