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Sak 1 KONSTITUERING 
 

1.1 SPEIDERTINGETS REPRESENTANTER 2020 

Se liste over representanter og møtende varaer til Speidertinget 2020: 
Representanter som er under 26 år har * etter representantnummeret.  
 
Speiderstyret  
1 Håvard Djupvik 
2 Birgitte Schiøll Heneide 
3 Peer-Johan Ødegaard 
4 Eirik Ulltang Birkeland 
5 Ane Nørstebø Laache 
6 * Silje Kroken 
7 Ole Christian Wigestrand 

 

Ansatte  
8 Endre Helland 
9 Venusia Vinciguerra 

 

Aust-Agder krets  
10 (Charlotte Hansen Meszaros) 
11 * Øystein Staupe 
12 Thomas Jensen 
13 (–)  

 

Follo krets  
14 Benjamin Taftesund 
15 Peik Næsje 
16 * Karoline Gullerud Solvik 
17 * Talia Deborah Dubowski 
18 Stein Ankarstrand 

 

Fredrikstad krets 
19 Henning Ytterstad 
20 Karl Erik Onstad 
21 * Kristoffer Holt Iversen 
22 * Thomas Gundersen 

 

Glåmdal krets  
23 Oddvar Mastad 
24 (–) 
 

Grenland krets 
25 Øyvind Danielsen 
26 * Karoline Syversen 
27 Siv-Helene Bjørnstad 
28 Hans Eide 
29 * Enny Balac  
 

Gudbrandsdal krets 
30 Eli-Brit Ytterstad Holen 
31 Rita Tangen Mathisen 
 

Hedmark krets 
32 (Vebjørn S. Sagmoen) Inga Konow 
33 Roy Arild Rugsveen 
34 * Inga Løseth Brynhildsvold 
 

Hordaland krins 
35 Monica Johansen 
36 Cecilie Hanseth 
37 * Johannes Fåberg Moldung 
38 Hogne Skistad Nordvik 
39 * Katarina Myhre Jensen 
40 * Aleksander I. Sætrum 
41 * Ina Atkins Johansen 
 

Hålogaland krets 
42 Lars Eirik Grotdal 
43 (Stian M. Johnsen) Pål Nilsen 
 

Nord-Troms krets 
44 Marius Storli 
45 * Markus Fagerholt 
 

Oslospeiderne 
46 Iver Aage Iversen 
47 * Christina Eide 
48 * Anine Guldhaug 
49 Sandra Carina Lystad 
50 (–) 
 

Romerike krets 
51 Marcus Gjermundshaug 
52 * Bjørn Huuse 
53 Astrid Rossow  
54 Morten Q. Andersen 
55 * Hedin Indregård 
 

Romsdal og Nordmøre krets 
56 Patrick Gule 
57 * Silje Tonette Hammerø Kroknes 
58 Markus Rånes 
 

Ryvarden krets 
59 Erik Bloch 
60 Anna Tveit 
61 Espen Sørensen 
62 * Solveig Lanes 
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Salten og Helgeland krets 
63 * Ole Kristian Ljunggren Ringstad 
64 * Adrian Aanesen 
 

Sogn og Fjordane krets 
65 * Sigurd Hovden 
66 Jan Tore Vig 
 

Sunnmøre krets 
67 Kamilla Assev-Kvalvaag 
68 * Ole Einar Lundanes Alstadsæter 
 

Sørlandet krets 
69 Nils Erik Rønning 
70 * Tordis Drivenes 
71 * Anders Smithsen 
72 Paul Nørsett 
73 Thom Lauritsen 
74 Kristine Marie Hansen 
 

Tele-Busk krets 
75 Aud Elin Lybekk 
76 * Hanne Kristine Lybekk 
 

Trøndelag krets  
77 Lise Brekken 
78 * Ole Kristian Lona Moa 
79 * (Marthe Hellum) Kristin Grønn-Hagen 
80 Lars Brissach Mohus 
 

Vesterlen krets 
81 Tor Børge Salvesen 
82 Asbjørn Bryne Hogstad 
83 * Ole Martin Bjelland 
84 * Heidi Bratland 
85 Annette Gausland Gillebo 
86 Lars Meling Hultin 
87 * Amalie Røseth 
88 * Helene Jåtun Vigane 
89 Tore Vareberg 
 

Vestfold krets 
90 Alf Arne Kristoffersen 
91 Victoria Stensrud Johnsen 
92 Johannes Botne 
93 * Janne Fongen 
 

Vestmarka krets 
94 Thor Gunnar Mathisen 
95 Georg Smedhus 
96 Jan Bjørnsrud 
97 Anne Margrete Himle 
98 * Kristin Bergflødt 
99 * Ida Bjelvin Haukedal  
100 Oda Emilie Larsen 

Vestoppland krets  
101 Kim Lønstad 
102 Marit Hagadokken 
 

Østre Østfold krets 
103 Michael Zetterlund 
104 Thomas Karlsen 
105 * Therese Minge 
106 (Øystein Bøhler) Anette Tefre 

 

Øvre Buskerud krets 
107 * Ingrid Foslien 
108 Kato Hoelsveen 
 

BK Blå Kors Speidere  
109 Trygve Netland 
110 Lars Juvasstøl 
 

FA Frelsesarmeens speidere 
111 Charlotte Gundersen Susaas 
112 * Kristin Marie Berg  

 

FSK Frikirkens speiderkorps  
113 Nicolai Feyer Puntervold  
114 * Oda Helene Asphjell 
115 Haakon Tønnessen  
 

MS Metodistkirkens speiderkorps  
116 Ole Martin Andreassen 
117 Rino Hermansen 
 

MSK Misjonskirken speiderkorps  
118 Helene Bjørsvik 
119 Bente Oterholt 
120 * Daniel Skogaker  

 

Speiderforum  
121 * Ask Bjønnes 
122 * Aurora Støkken Leren 
123 * Frida Andreassen Graneng 
124 * Ole Andreas Thirud 
125 * Philip Ørnlund Godager 

 

Roverforum  
126 * Viljar Øydvin 
127 * Sturla Skjulhaug Storemyr 
128 * Hege Bjørge Ankarstrand 
129 * Marcus Andre Lunde Hamre 
130 * Karoline Dyve Samuelsen 
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Representanter uten stemmerett 
 

Generalsekretær  
131 Knut Harald Ulland 

 

Lovutvalget  
132 Knut Olav Seland 
 

Komité speiding  
133 Andreas Eikrem Bjørndalen 
 

Eiendomskomiteen 
134 (Karen Johanne Strømstad) 
 

 

Internasjonal komite 
135 (Anne Margrete Himle) 

 

Ordstyrere  
136 Karen Johanne Strømstad 
137 Knut Slettebak 

 

Valgkomiteen  
138 Hanne Mette Lundberg 

 

Revisor  
139 (Norunn Byrkjeland 

 
Speiderstyrets innstilling: 
Alle representanter som er innmeldt i henhold til § 2-5-1 i Norges speiderforbunds lover, godkjennes. 
 

1.2 VALG AV TELLEKORPS 

Speiderstyrets innstilling: 
Tom Lantz, forbundskontoret 
Geir Storli Jensen, forbundskontoret 
Brede Udahl, forbundskontoret 
Anders Nordby, Komite speiding 
Arnt J. Øvreness, Komite speiding 
Susanne Grønner, Komite speiding 
Karin Ljunggren, Komite speiding 
Benjamin Askevold Andersen, Komite speiding 
Ingeborg Kolstad, Komite speiding 
 
 

1.3 VALG AV REFERENTER 

Speiderstyrets innstilling: 
Birgit Helene Torsæter, forbundskontoret 
Ingrid Stene Kvist, forbundskontoret 
 

 

1.4 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN 

Forslag: 

Forretningsorden for Speidertinget 2020 

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. 
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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. 

Speiderstyrets varamedlem og 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 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. 
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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: 
Forretningsorden vedtas. 
 
 

1.5 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Lovforslagene ble lagt ut på speiding.no 13. september og e-post sendt til representantene om dette. 
Alle saksdokumenter ble lagt ut på speiding.no 16. oktober og e-post med innkalling og informasjon 
om saker ble sendt til representantene samme dag. 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 

1.6 VALG AV REDAKSJONSKOMITE 

Redaksjonskomiteen skal håndtere innkomne forslag under Speidertinget, bidra i språklig 
bearbeidelse av tekst der det er behov, sørge for at forslagene gir grunnlag for best mulige 
beslutninger for organisasjonen og klargjøre presentasjon av sakene. Se mandat i 
forretningsordenen. 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Andreas Eikrem Bjørndalen (Komite speiding) 
Charlotte  Gundersen Susaas (Frelsesarmeens speidere) 
Ole Kristian Ljunggren Ringstad (Salten og Helgeland krets) 
Roy Arild Rugsveen (Hedmark krets) 
Tordis Drivenes (Sørlandet krets) 
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1.7 VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE 

PROTOKOLLEN 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Ole Kristian Lona Moa, Trøndelag krets 
Thomas Elton Gundersen, Fredrikstad krets 
 
 
 
 

Sak 2 ÅRSMELDINGER FOR 2018 OG 2019 
 
Se årsmelding for 2018 og 2019 på speiding.no. Årsmeldingen er laget som en nettside. Årsmeldingen 
er for begge årene samlet. 

Årsmeldingen blir presentert og debattert under ett på Speidertinget, og stemmes over hver for seg. 

 

2.1 ÅRSMELDING FOR 2018 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Årsmeldingen for 2018 godkjennes.  

 

2.2 ÅRSMELDING FOR 2019 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Årsmeldingen for 2019 godkjennes.  

 
 
 

Sak 3 REGNSKAP FOR 2018 OG 2019 

Driftsregnskapet for 2018 er vist og blir behandlet i sak 3.1 og for 2019 i sak 3.2.  

Både driftsregnskapene og aktivitetsregnskapene er også tilgjengelige i Årsmelding for 2018–2019, 
som er presentert på speiding.no.  

Regnskapene blir presentert og debattert under ett på Speidertinget, og stemmes over hver for seg.  

Tallene er i hele 1000. 
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3.1 REGNSKAP FOR 2018 
Driftsregnskap for 2018: 
 

 

 
Kommentarer til regnskapet for 2018 
Aktivitetsregnskapet for 2018 viser et resultat på kr 803 700. I resultatet ligger en verdiøkning av 
verdipapirer med kr 385 689. 

Driftsresultatet er på kr 1 692 878 før avskrivninger, som er på kr 564 944. Det var for 2018 
budsjettert med et driftsresultat på kr 325 000 før avskrivninger. Strategiske midler og 
arrangementer er holdt utenfor. 

1. Royalty og annonseinntekter 
Speider-sport AS betalte kr 500 000 i royalty i 2018, mot budsjettert kr 300 000. Royaltyen beregnes 
av omsetningen til Speider-sport. Det var ikke noen annonseinntekter i 2018. 
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Inntekter Regnskap 2018 Budsjett 2018 
Royalty og annonseinntekter 1 500 300 
Medlemskontingent 2 6 788 6 400 
Nasjonal grunnstøtte 3 3 725 3 300 
Offentlige tilskudd og refusjoner 4 2 659 2 360 
Leieinntekter 5 143 135 
Andre driftsinntekter 6 259 350 
      

Sum driftsinntekter 14 074 12 845 
      

Utgifter 
Lønnskostnader 7 6 502 6 155 
Lokaler 8 1 004 1 280 
Andre driftskostnader 9 3 005 3 190 
Reise- og oppholdskostnader 10 651 260 
Medlemskap og andre org.relaterte kostnader 11 625 1 075 
Forsikringer 12 510 560 
Finansinntekter og -kostnader 13 84  
      

Sum driftsutgifter 12 381 12 520 
      

Driftsresultat eks. avskrivninger og strategiske 
tiltak 1 693 325 

Avskrivninger 14 565 630 

Strategiske tiltak 15 1 195 1 700 

Sum resultat med budsjett –67 –2 005 

Arrangementer 16 704  

Drift eiendommer 17 19  

Avskrivning eiendommer 17 –239  

Verdipapirer 18 386  

Sum resultat 803  
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2. Medlemskontingent 
Det ble i 2018 innbetalt kr 6 787 841 i medlemskontingenter, kr 387 841 over budsjett. 

3. Nasjonal grunnstøtte 
I 2018 fikk vi tildelt kr 3 725 652 i nasjonal grunnstøtte, kr 425 652 høyere enn budsjettert. 

4. Offentlige tilskudd og refusjoner 
I 2018 fikk vi kr 2 658 628, hvorav kr 2 311 174 er momskompensasjon. Internasjonal grunnstøtte var 
på kr 184 485.  Øvrige tilskudd er fra LNU, Norad mfl. Speidergrupper og kretser fikk tildelt totalt kr 3 
666 838 i momskompensasjon, fordelt med kr 3 063 063 til gruppene og kr 603 775 til kretsene. 

5. Leieinntekter 
Fremleie av kontorer til Oslospeiderne, St. Georgs Gildene og Interhost AS ga inntekter på kr 142 795 
i 2018. 

6. Andre driftsinntekter 
Dette inkluderer for eksempel salg av æreskniver og årsgebyr for nettsider. 

7. Lønnskostnader 
Lønnskostnadene (inkludert arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon osv.) er på kr 6 501 623. Det var 
budsjettert med kr 6 155 000. Avviket skyldes endringer i ansattressursene som ikke var budsjettert. 

8. Lokaler 
Leie (inkl. felleskostnader) for forbundskontoret i St. Olavs gate 25 var i 2018 på  
kr 1 004 156, noe under budsjett. 

9. Andre driftskostnader 
I tillegg til daglig drift er dette kostnader til drift av blant annet medlemssystemet, speiding.no, 
hjemmesider for grupper og kretser, produksjon og distribusjon av medlemsbladet Speideren. 

10. Reise og opphold 
Kostnader til drift av speiderstyre, komite speiding og øvrige komiteer/nettverk, samt Speiderting og 
KL/KS. 

11. Medlemskap og andre organisasjonsrelaterte kostnader 
Medlemsavgifter til paraplyorganisasjoner som Frivillighet Norge (21 000), LNU (18 000), Europa- og 
verdenskontingenter til WAGGGS (63 050), WOSM (127 569) samt andre organisasjoner som vi er 
tilsluttet. Her føres også kurs- og deltakeravgifter til andre organisasjoner, inkludert deltakelse på 
internasjonale kurs- og konferanser. Budsjettet for 2018 inneholdt også en budsjettpost til sponsor- 
og partnerprogrammet som ikke ble benyttet. 

12. Forsikringer 
Kostnad til den kollektive ulykkesforsikringen for medlemmer (medlemsforsikringen) og 
ansvarsforsikringen. Forsikring av eiendommer ligger under posten «Drift eiendommer». 

13. Finansinntekter og -kostnader 
Renteinntekter og bankgebyrer. 
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14. Avskrivninger 
Avskrivninger, unntatt for eiendommer, er på kr 564 944. Dette fordeler seg på kontormaskiner osv. 
kr 55 500, medlemssystemet kr 482 444, nettsideløsning for grupper/kretser kr 27 000. 

 
15. Strategiske tiltak 
Det ble brukt kr 1 194 778 av de strategiske midlene, fordelt slik: 

● Patruljen i samfunnet                             465 730 

● Speiding når flere  8 352 

● Barnas Camp Villmark                               85 838 

● Speidervenn.no                          216 017 

● Ny nettside for grupper/kretser             224 141 

● Digitalisering                                         194 700 

16. Arrangementer 

Alle arrangementer skal gå i balanse og er derfor ikke budsjettert. I regnskapet er både inntekter og 

utgifter ført, med et totalt overskudd på kr 1 089 983. Dette skyldes at vi har søkt støtte fra eksterne 

– for eksempel Norsk Friluftsliv, LNU, Studieforbundet Natur og miljø, Justisdepartementet mfl. og 

mottatt ca. 3 millioner. Største enkeltarrangement i 2018 var sjøspeiderleiren. Innsamlede midler til 

Speideraksjonen 2018 var på kr 1 465 000. Pengene er overført til Flyktninghjelpen og NSFs 

bistandsprosjekter. 

17. Drift eiendommer og avskrivning eiendommer 
Avskrivning for eiendommene var i 2018 på totalt kr 239 210 og fordeler seg med kr 101 100 på 
Tredalen, kr 26 270 på Solstølen, kr 6500 på Renså, kr 75 340 på Havbraatt og kr 30 000 på 
bookingsystemet. 
 
Etter salget av Ingelsrud og Sverveli, ble det i 2013 avsatt 8 millioner til eiendommer. Av de 8 
millionene ble det videre vedtatt å bevilge 4 millioner til utvikling av forbundets eiendommer. Det 
har per 31.12.2018 blitt investert kr 3 millioner til oppgraderinger av Tredalen og Solstølen. Øvrig 
drift av eiendommene viser et overskudd på kr 19 493. 

18. Verdipapirer 
Endring på verdien av forbundets verdipapirer. 
 

Speiderstyrets innstilling: 
Regnskapet for 2018 godkjennes. 
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3.2 REGNSKAP FOR 2019 

Driftsregnskap for 2019: 
 

 

 
Kommentarer til regnskapet for 2019 
Aktivitetsregnskapet for 2019 viser et resultat på kr 1 288 151. I resultatet ligger en verdiøkning av 
verdipapirer med kr 1 571 924. 

Driftsresultatet er på kr 767 256 før avskrivninger, som er på kr 813 916. Det var for 2019 budsjettert 
med et driftsresultat på kr 85 000 før avskrivninger. Strategiske midler og arrangementer er holdt 
utenfor.  

1. Royalty og annonseinntekter 
Speider-sport AS betalte kr 720 000 i royalty i 2019, mot budsjettert 500 000 kr. Royaltyen beregnes 
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Inntekter Regnskap 2019 Budsjett 2019 

Royalty og annonseinntekter 1 739 500 
Medlemskontingent 2 6 800 6 900 
Nasjonal grunnstøtte 3 3 949 3 700 
Offentlige tilskudd og refusjoner 4 1 417 2 760 
Leieinntekter 5 135 145 
Andre driftsinntekter 6 480 435 
    

Sum inntekter 13 520 14 440 
      

Utgifter 
Lønnskostnader 7 6 410 6 925 
Lokaler 8 1 177 1 125 
Andre driftskostnader 9 3 481 3 308 
Reise- og oppholdskostnader 10 519 920 
Medlemskap og andre org.relaterte kostnader 11 714 1 515 
Forsikringer 12 411 512 
Finansinntekter og -kostnader 13 41 50 
    

Sum utgifter 12 753 14 355 
    

Driftsresultat eks. avskrivninger og strategiske 
tiltak 767 85 
Avskrivninger 14 814 550 

Strategiske tiltak 15 865 2 000 

Sum resultat med budsjett –912 –2 465 
Arrangementer 16 940  
Drift eiendommer 17 61  
Avskrivning eiendommer 17 –232  
Verdipapirer 18 1 572  
Nedskrivning Speidervenn.no 19 –141  
   

Sum resultat 1 288  
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ut fra omsetningen til Speider-sport. Resterende, kr 19 000, er annonsesalg i medlemsbladet 
Speideren. 

2. Medlemskontingent 
Det ble i 2019 innbetalt kr 6 800 149 i medlemskontingenter, ca. 100 000 under budsjett. 

3. Nasjonal grunnstøtte 
I 2019 fikk vi tildelt kr 3 948 939 i nasjonal grunnstøtte, kr 248 939 høyere enn budsjettert. 

4. Offentlige tilskudd og refusjoner 
Vi har i 2019 mottatt totalt 5,2 millioner i støtte og tilskudd, både til drift og 
prosjekter/arrangementer. Internasjonal grunnstøtte er på kr 133 218. Årsaken til lavere tilskudd i 
driftsregnskapet mot budsjett, skyldes at støtten er ført på arrangementene. Vi fikk tildelt kr 1 049 
000 i momskompensasjon sentralt, mens speidergrupper og kretser samlet fikk kr 3 210 000. 

5. Leieinntekter 
Fremleie av kontorer til Oslospeiderne, St. Georgs Gildene og Interhost AS ga inntekter på kr 135 000 
i 2019. Tallet er noe lavere enn i 2018, og dette skyldes oppussingen av forbundskontoret. 

6. Andre driftsinntekter 
Dette inkluderer for eksempel salg av æreskniver og årsgebyr for nettsider. 

7. Lønnskostnader 
Lønnskostnadene (inkludert arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon osv.) er på kr 6 409 562. Det var 
budsjettert med kr 6 925 000. Avviket skyldes endringer i ansattressursene, permisjoner og 
refusjoner på sykepenger i forbindelse med langtidssykdom. 

8. Lokaler 
Leie (inkl. felleskostnader) for forbundskontoret i St. Olavs gate 25 var i 2019 på  
kr 1 058 000, noe under budsjett.  

9. Andre driftskostnader 
I tillegg til daglig drift er dette kostnader til drift av blant annet medlemssystemet, speiding.no, 
hjemmesider for grupper og kretser, produksjon og distribusjon av medlemsbladet Speideren. 

10. Reise- og oppholdskostnader 
Kostnader til drift av Speiderstyret, Komite speiding og øvrige komiteer/nettverk. 

11. Medlemskap og andre organisasjonsrelaterte kostnader 
Medlemsavgifter til paraplyorganisasjoner som Frivillighet Norge (15 000), LNU (18 000), Europa- og 
verdenskontingenter til WAGGGS (33 000), WOSM (136 000) samt andre organisasjoner vi er 
tilsluttet. Her føres også kurs- og deltakeravgifter til andre organisasjoner, inkludert deltakelse på 
internasjonale kurs- og konferanser. 

12. Forsikringer 
Kostnad til den kollektive ulykkesforsikringen for medlemmer (medlemsforsikringen) og 
ansvarsforsikringen. I 2019 fikk forbundet kr 100 000 i rabatt på medlemsforsikringen grunnet lav 
skadehistorikk tidligere år. Forsikring av eiendommer ligger under posten «Drift eiendommer». 
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13. Finansinntekter og -kostnader 
Renteinntekter og bankgebyrer. 

14. Avskrivninger 
Avskrivninger, unntatt eiendommer, var budsjettert med kr 550 000, men de faktiske avskrivningene 
i 2019 ble på kr 813 916. Økningen skyldes ikke budsjetterte anskaffelser: oppussing av 
kontorlokalene (171 943), utvikling av nye nettsider for grupper og kretser (82 169) og speiding.no 
(100 100). Øvrige avskrivninger er: kontormaskiner (88 620), inventar (16 527) og medlemssystemet 
(354 557). 

15. Strategiske tiltak 
Det ble brukt kr 865 400 av de strategiske midlene, fordelt slik: 

● Gruppe- og kretsutvikling 428 785 

● Trygge møteplasser   29 011 

● Synlighet/digitalisering 305 434 

● Barnas Camp Villmark   78 760 

● Arendalsuka   23 410 

16. Arrangementer 

Alle arrangementer skal gå i balanse og er derfor ikke budsjettert. I regnskapet er både inntekter og 

utgifter ført, med et totalt overskudd på kr 940 748. Dette skyldes at vi har søkt støtte fra eksterne – 

for eksempel Norsk Friluftsliv, LNU, Studieforbundet Natur og miljø, Justisdepartementet mfl. –  og 

mottatt ca. 4 millioner. Innsamlede midler til Speideraksjonen 2019 var på kr 1 268 957. Pengene er 

overført til Flyktninghjelpen og NSFs bistandsprosjekter. 

17. Drift eiendommer og avskrivning eiendommer 
Avskrivning for eiendommene var i 2019 på totalt kr 232 500 og fordeler seg med kr 101 000 på 
Tredalen, kr 26 200 på Solstølen, kr 75 300 på Havbraatt og kr 30 000 på bookingsystemet. 

Etter salget av Ingelsrud og Sverveli ble det i 2013 avsatt 8 millioner til eiendommer. Av de 8 
millionene ble det videre vedtatt å bevilge 4 millioner til utvikling av forbundets eiendommer. Det 
har per 31.12.2019 blitt investert kr 3 millioner til oppgraderinger av Tredalen og Solstølen. I 2019 
viser øvrig drift av eiendommene et resultat på kr 60 966. I resultatet ligger gevinsten fra salget av 
Renså til Hålogaland krets, som var på kr 203 500. 

18. Verdipapirer 
Endring på verdien av forbundets verdipapirer.  

19. Nedskrivning Speidervenn.no 
Givertjenesten Speidervenn.no ble besluttet lagt ned, og restverdien av investeringen, som var på kr 
141 000, ble nedskrevet i 2019. 
 

Speiderstyrets innstilling: 
Regnskapet for 2019 godkjennes. 
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Sak 4 LANGSTIDSMÅL 2015–2024 OG ARBEIDSPLAN 2021–2022 
 
Speidertinget 2014 vedtok «Visjon 2024» for Norges speiderforbund. Visjonen skal bidra til å nå 
Norges speiderforbund formål. 

Visjon 2024 – Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere 

I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som vil ut i 
naturen og verden. Hos oss opplever alle å få og ta ansvar gjennom patruljesystemet. Speideren er 
en relevant bevegelse som når flere. Våre speidere blir utfordret i møte med samfunnet, naturen og 
seg selv.  

Hvert møte i Speidertinget vedtar langtidsmålene med eventuelle justeringer og en arbeidsplan for 
kommende toårsperiode. Langtidsmålene og arbeidsplanen handler om veivalg og prioriteringer for 
framtiden i Norges speiderforbund.  

Sak 4.1 er langtidsmål for 2015–2024. I sak 4.2 presenteres forslag til arbeidsplan 2021–2022, som er 
satsinger for de to neste årene, som skal bidra til at vi når langtidsmålene. For å gi en helhetlig 
forståelse av det daglige arbeidet i Norges speiderforbund presenterer vi også et dokument som viser 
det løpende arbeidet som skjer i organisasjonen – både med prosjekter, komiteer, nettverk, styret og 
forbundskontoret. Dokumentet er vedlagt saksdokumentene. 

For å gi det nyvalgte Speiderstyret støtte til gjennomføring av arbeidsplanen kommer det til å bli 
gjennomført en økt i løpet av Speidertinget der man kan komme med forslag på tiltak til 
arbeidsplanen. 

Det er åpning for å fremme forslag til endringer i både langtidsmål og arbeidsplan på Speidertinget.  

 

4.1 LANGTIDSMÅL 2015–2024 

Langtidsmålene går over hele strategiperioden fra 2015 til 2024, og det er disse målene forbundet 
bruker for å måle framdriften i strategiarbeidet. Målene har hovedsakelig ligget fast siden planen ble 
vedtatt, men enkelte speiderting har gjort mindre endringer. 

Speiderstyret foreslår ingen endringer i langtidsmålene for 2015–2024.  

Forslag til vedtak: 
 

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.  
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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.  

● 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. Langtidsmålene oppdateres og vedtas ved hvert ordinære 
speiderting i strategiperioden. 
 

 

4.2 ARBEIDSPLAN FOR 2021 OG 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 Komite speiding og forbundskontoret. Speiderstyret har tatt høyde for arbeidsplanen i 
forslaget til budsjett, slik at de nevnte punktene kan gjennomføres i perioden. 
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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 og spennende 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 

● 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 
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● 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 selve 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 
 

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. 
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Sak 5 ENDRINGER I GRUNNREGLER, LOVER OG RETNINGSLINJER 
 
Innledning 

Speidertinget skal ta stilling til forslag til endring i grunnregler, lover og retningslinjer.  

Forslag til endringer i grunnreglene krever 2/3 flertall og må vedtas ved to påfølgende møter i 
Speidertinget før endringene er gyldige (jf. § 7.1). 

Forslag til endringer i lovene krever 2/3 flertall (jf. § 7.2). 

Endringer av retningslinjer gitt av Speiderstyret krever 2/3 av avgitte stemmer i Speiderstyret. 
Endringer av retningslinjer gitt av Speidertinget avgjøres ved alminnelig flertall. 

Hvert av forslagene inneholder følgende elementer: 

● navn på forslaget 
● hvem som fremmer forslaget (forslagsstiller) 
● hvilken paragraf forslaget gjelder og nåværende ordlyd 
● forslagets ordlyd 
● forslagsstillers begrunnelse 
● lovutvalgets uttalelse (lovutvalget har gjennomgått alle forslag) 
● Speiderstyrets kommentarer (begrunnelse for innstillingen når styret ikke er forslagsstiller) 
● Speiderstyrets innstilling til vedtak på Speidertinget (Speiderstyret er etter lovene pålagt å gi 

innstilling i alle saker som skal behandles av Speidertinget). 
 
De ordene som er en del av foreslått endring, er normalt understreket i forslagsteksten. Dersom noe 
av innholdet i nåværende tekst er fjernet i foreslått tekst, står det i forslagsstillers begrunnelse. 

Se også fullstendig gjengivelse av nåværende lovtekster (vedtatt av Speidertinget 2018) på 
speiding.no. 
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5.1 FORSLAG TIL ENDRINGER I GRUNNREGLENE 

 

5.1.1 VERDIGRUNNLAGET VEDTAS AV SPEIDERTINGET  

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

Nåværende ordlyd: 
«§ 1-4 Verdigrunnlaget er speiderloven, speiderløftet og valgspråket. Speiderloven, valgspråket og 
speiderbønnen fastsettes av Speidernes fellesorganisasjon (Spf).» 

 
Forslag til ny ordlyd: 
«§1-4 NSFs verdigrunnlag uttrykkes gjennom speiderloven, speiderløftet og valgspråket. 
Speiderloven, speiderløftet og valgspråket vedtas av Speidertinget.» 

Forslagsstillers begrunnelse: 
Speidernes fellesorganisasjon (Spf) har vedtatt at speiderloven, speiderløftet og valgspråket skal 
vedtas av medlemsorganisasjonene. Bakgrunnen er dels en strukturell endring av Spf og dels at 
Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges speiderforbund ikke har samme lov og løfte. Speiderbønnen 
er ikke en del av verdigrunnlaget og nevnes derfor ikke spesifikt i grunnreglene. Forslaget er dermed 
en oppdatering til gjeldende praksis. 

Lovutvalgets uttalelse:  
§ 1-4 skal andregangsbehandles på Speidertinget i 2020. Siden speiderbønnen ikke lenger har noen 
«offisiell» status, er det ikke behov for å referere til den i grunnreglene eller lovene.  

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 

 
 

5.1.2 SPEIDERLOVEN OG VALGSPRÅKET INN I GRUNNREGLENE 

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

Nåværende ordlyd i § 1: 
«§ 1-1 Formålet til NSF er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet, i 
samsvar med verdigrunnlaget.  

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

§ 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.  
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§ 1-4 Verdigrunnlaget er speiderloven, speiderløftet og valgspråket. Speiderloven, valgspråket og 
speiderbønnen fastsettes av Speidernes fellesorganisasjon (Spf).  

§ 1-5 NSF er selvstendig, demokratisk og partipolitisk uavhengig.  

§ 1-6 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 
Spf.» 

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. 
 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. 
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§ 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).» 

Forslagsstillers begrunnelse: 
Speiderstyret ønsker å ta inn alle delene av verdigrunnlaget i grunnreglene når de nå kan endres av 
Speidertinget og ikke vedtas av Speidernes fellesorganisasjon. Det vil synliggjøre innholdet i 
verdigrunnlaget på en bedre måte og sikre en god og grundig saksbehandling når det foreslås 
endringer i speiderloven. Slik det er nå, ligger speiderloven og valgspråket utenfor forbundets lover 
og retningslinjer. Setningen om hvem som vedtar verdigrunnlaget, er fjernet siden det ligger til 
Speidertinget å endre grunnreglene.  

Noen endringer i forslaget er først og fremst språklige, for eksempel at «NSF» endres til «Norges 
speiderforbund» i første paragraf, slik at organisasjonens navn nevnes i grunnreglene. I siste paragraf 
er «Speidernes fellesorganisasjon» skrevet helt ut, for navnet står ikke noe annet sted i 
grunnreglene, og det er derfor ikke uttalt hva «Spf» er.  

Det er gjort noen endringer i rekkefølgen på paragrafene og paragrafnummereringen. Nåværende  
§ 1-3 om speiderløftet og § 1-4 om verdigrunnlaget har byttet plass, slik at den generelle beskrivelsen 
av hva som er verdigrunnlaget kommer før de enkelte delene i verdigrunnlaget (speiderløftet, 
speiderloven og valgspråket) skrives i sin helhet. 

Den gjeldende speiderloven er lagt inn i sin helhet uten endringer. Det samme gjelder valgspråket. 
Speiderstyret har undersøkt med WOSMs konstitusjonskomité muligheten for å endre «tro» til 
«livssyn» også i speiderlovens paragraf 1, slik at den samme ordlyden var gjenkjennelig i både lov og 
løfte, men tilbakemeldingen var at dette ikke ville bli godkjent. Det vil bli gjort nærmere rede for 
dialogen med WOSM på Speidertinget. 

Lovutvalgets uttalelse:  
Endringene er i hovedsak omorganisering og opprydding i bestemmelsene. Lovutvalget har ingen 
merknader. 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 

 
 

5.1.3 SPEIDERLØFTET 
Endring av § 1-3, foreslått av korpsstyrene i Blå Kors speidere, Frelsesarmeens 
speidere, Frikirkens speiderkorps og Misjonskirken speiderkorps. 
Forslaget er til førstegangsbehandling. 

Nåværende ordlyd i § 1-3: 
«§ 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, hjelpa andre og leve etter speidarlova.» 

Forslag til ny ordlyd: 
«§ 1-3 Speiderløftet lyder: Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter 
speiderloven 
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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.» 

Forslagsstillers begrunnelse:  
Vi ønsker å fremme lovendringsforslag om et likestilt speiderløfte. Dette er på bakgrunn av at både 
speiderkorps, og andre enkeltstående NSF-grupper, har gitt tilbakemelding om at de ikke føler seg 
inkludert i bruken av dagens løfte. Noen grupper har derfor etterspurt et nytt løfte, eventuelt om de 
kan få bruke et eldre løfte som bekrefter våre grunnleggende verdier.  

Speidertinget 2014 vedtok i sak 7.2 å opprette en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et forslag som 
reviderer grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. I 2016 kom lovutvalget med en innstilling til 
nytt løfte på bakgrunn av utarbeidelsen til arbeidsgruppen, dette lyder som følger: «Jeg lover etter 
beste evne å søke min tro, hjelpe andre og leve etter speiderloven». Speiderstyret tok ikke hensyn til 
dette forslaget, og foreslo i stedet det speiderløftet som står i dag. Som et etterspill av dette, 
fremmet Frelsesarmeens speidere og Frikirkens speiderkorps lovforslag om nytt løfte i 2018, med 
følgende ordlyd: «Jeg lover etter beste evne å søke min tro, hjelpe andre og leve etter speiderloven», 
i samsvar med forslaget lovutvalget innstilte på i 2016. 

Vi ønsker et sidestilt speiderløfte. Grunnen til dette er at ved valg av nåværende speiderløfte var 
formålet at både nåværende og nye speidere skulle føle seg mer inkludert, noe som dessverre flere 
opplever å ha gitt motsatt virkning.  

I dagens løfte benyttes begrepet livssyn, med hensikt om å fremstå nøytralt slik at det kan benyttes 
av alle. Vi opplever at dette begrepet gir assosiasjoner til et humanistisk livssyn og dermed 
ekskluderer de som praktiserer ulike religioner.  

Selv om Norge i dag ikke lengre har statskirke, er den evangelisk-lutherske kristendommen i en 
særstilling i Norge. Dette kommer til uttrykk i grunnloven som sier «alle innbyggere i riket har fri 
religionsutøvelse. Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og 
understøttes sådan av staten». Altså har vi fortsatt en folkekirke. 

Norges speiderforbund er gjennom Speidernes fellesorganisasjon medlem av WOSM og WAGGGS, 
som henstiller til at speideren er en kristen/religiøs organisasjon. Disse forbundene har speiderløfter 
som innebærer Gud. 

WOSM sitt løfte er: «Duty to God, duty to others and duty to self». Under «Duty to God» står 
det som følger: «Adherence to spiritual principles, loyalty to the religion that expresses them 
and acceptance of the duties resulting therefrom».  
WAGGGS sitt løfte er: «To do my duty to God and the King (or to God and my Country), To 
help other people at all times; To obey the Guide Law». 

Altså har både verdens gutte- og jentespeiderforbund som vi er medlem av, et løfte som er basert på 
tro. Se WAGGGS (side 6) https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/CIO_English_2018.pdf og 
WOSM https://www.scout.org/promiseandlaw.  

The Scout Association (det britiske speiderforbundet), har ulike løfter for bevere, cubs og speidere, 
men «kjerne»-løftene inkluderer Gud. Dette begrunner de med at Gud er passende for de fleste 
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trossamfunn, blant annet kristne, hinduer, jøder, muslimer og sikher. Flere av trossamfunnene har 
flere ord på sin gud, men kan ofte benytte ordet «Gud» i stedet for andre alternativer. De har også 
laget flere løfter som alle kan brukes, for å ivareta de ulike nasjonene og religionene som finnes i 
Storbritannia. Og derfor har de ulike løfter som kan brukes på bakgrunn av ulik tro. Se gjerne 
https://members.scouts.org.uk/documents/AdultSupport/Promise/FS322016.pdf.  

Vi ser også at løftet «Være åpen for Gud», passer godt inn med dagens speiderlov. «En speider søker 
sin tro og respekterer andres». Hvor Gud kan være referansepunkt for en rekke religioner. Å være 
åpen for Gud er enklere å forstå og setter mindre press på barn enn at de aktivt skal søke et livssyn, 
hvor selve ordet livssyn er vanskelig å forstå for barn. 

Fire av korpsene ønsker to sidestilte løfter. På bakgrunn av våre verdier, vår identitet og inkludering i 
forbundet, kommer vi ikke til å kreve at våre medlemmer benytter et bestemt løfte. Korpsene vil 
komme med en anbefaling basert på våre verdier. Gruppene våre bestemmer selv hvilket løfte de 
ønsker å benytte. Vi regner det for naturlig at alle speidergrupper i Norge under NSF-paraplyen da 
selv kan velge det løftet de selv ønsker.  

På dette grunnlaget anser vi det som en stor mulighet for å kunne inkludere flere dersom vi har to 
sidestilte løfter, og vi tilpasser oss det mangfoldige samfunnet vi har i dag. 

Lovutvalgets uttalelse: 
Slik forslaget redegjør for har det vært grundige prosesser som har ledet frem til den utforming 
speiderløftet har i dag. Så sent som i 2016 kom lovutvalget med en innstilling til nytt løfte basert på 
«å søke min tro», kontra nåværende ordlyd, «å søke mitt livssyn».  

Vinklingen for forslaget er ikke primært ordlyden, men muligheten for å ha to likestilte speiderløfter. 
Forslaget om likestilte løfter anses ikke å være i strid med våre bindinger til WOSM og WAGGGS. Rent 
lovteknisk er det ikke noe til hinder for å ha to likestilte løfter. 

Det kan være praktiske utfordringer knyttet til hvilket speiderløfte som benyttes, og hvor valget av 
løfte i så fall må være den enkelte speiders avgjørelse. Løftene vil i så måte være likestilte. 

Speiderstyrets kommentar:  
Speidertinget har de siste årene hatt speiderløftet oppe til behandling en rekke ganger, og en rekke 

forskjellige forslag har vært diskutert og votert over. Speiderstyret har også reflektert over 

problemstillingen med begrepene livssyn og tro ved flere anledninger. 

Intensjonen med dagens løfte og begrepet livssyn har vært å bruke et begrep som kan favne hele 

spekteret – fra de av medlemmene våre som har et religiøst livssyn og ønsker å drive speiding med 

en religiøs ramme, til de som har et klart ateistisk livssyn. Speiderstyret ønsker å være tydelige på at 

vi ønsker alle velkommen i organisasjonen, uansett hvor de føler seg hjemme i debatten om tro og 

livssyn. 

Samtidig er styret klar over at begrepet livssyn likevel ikke oppleves som inkluderende av alle 

medlemmer. Et abstrakt ord som dette vil aldri ha én enkelt betydning som er den samme for alle 

språkbrukere, og det er også en del av årsaken til at det er vanskelig å finne et ord som inkluderer 

både tros- og livssynsperspektivet, og som alle opplever som samlende. Speiderstyret er av den 

oppfatning at det å ha ett felles løfte er et verdifullt prinsipp, som er samlende i seg selv. 

Styret mener at det ikke er en god løsning å ha to eller flere sidestilte speiderløfter, selv om det 

åpnes for dette fra WOSMs og WAGGGS’ side. Vi tror at dette kan åpne for et større skille mellom 
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ulike «leire» i organisasjonen, spesielt siden de to foreslåtte alternativene kan bli sett på som 

motsetninger – noe de ikke er ment å være. Styret er også av den oppfatning at det er uheldig å gå 

tilbake til formuleringen «åpen for Gud» når Speidertinget med stort flertall har vedtatt å gå bort fra 

denne formuleringen. 

Vi tror også det å ha flere løfter kan gi praktiske utfordringer med hensyn til hvilket løfte som skal 

benyttes av den enkelte speider og i den enkelte speidergruppe. Blir det speideren selv som får velge, 

eller gjøres valget for ham eller henne? Vi ser på det å søke sitt livssyn som en kontinuerlig prosess, 

og da bør man ikke bli «tvunget» til å gjøre et valg om hva man tror eller ikke tror, allerede idet man 

skal tas opp som speider. 

Speiderstyrets innstilling:  
Forslaget vedtas ikke. 
 
 

5.2 FORSLAG TIL ENDRINGER I LOVENE 

 

5.2.1 GRUPPETINGET  

Endring av § 2-2-7, foreslått av Speiderstyret. 

Nåværende ordlyd: 
«§ 2-2-7 Gruppetingets årsmøte skal behandle: 

 

1 Konstituering av gruppetinget: 
a) valg av ordstyrer(e), tellekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen 
b) godkjenning av innkalling 
c) godkjenning av sakliste 
d) godkjenning av forretningsorden 
 

2 Saker: 
a) årsmelding 
b) regnskap og eventuelt revisjonsberetning 
c) arbeidsplan 
d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent 
e) innsendte saker 
 

3 Valg av: 
a) gruppestyre 
b) gruppens representanter til kretstinget 
c) regnskapsfører og revisor 
d) andre valg» 

Forslag til ny ordlyd: 
«§ 2-2-7 Gruppetinget skal behandle: 

 

1 Konstituering av gruppetinget: 
a) valg av ordstyrer(e), tellekorps, referent(er) og to personer til å underskrive protokollen 
b) godkjenning av innkalling 
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c) godkjenning av saksliste 
d) godkjenning av forretningsorden 
 
2 Saker: 
a) godkjenning av årsmelding 
b) godkjenning av regnskap og revisjonsberetning 
c) godkjenning av arbeidsplan 
d) godkjenning av budsjett og fastsettelse av gruppekontingent 
e) innsendte saker 
 
3 Valg av: 
a) gruppeleder 
b) gruppestyremedlemmer 
c) regnskapsfører  
d) revisor 
e) gruppens representanter til kretstinget og eventuelt korpstinget 
f) andre valg» 

Forslagsstillers begrunnelse: 
Speiderstyret ønsker å gjøre lovteksten tydeligere når det gjelder gruppetingets rett til og ansvar for 
å godkjenne og ikke bare bli orientert om årsmelding, regnskap og videre planer. Ved å fjerne 
presiseringen av at det er årsmøtet som fatter vedtak i alle disse sakene, gis det mer fleksibilitet til 
gruppene. Det er også ryddet i oversikten over hvilke personvalg gruppetinget skal gjennomføre. 

Lovutvalgets uttalelse: 
Forslaget innebærer endringer som bør fungere godt. Ingen merknader forøvrig. 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
 
 

5.2.2 OM REVISOR OG VALG I SPEIDERGRUPPER 

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

Nåværende ordlyd: 
«§ 2-2-8 Gruppestyret består av gruppeleder (styreleder) og minimum to styremedlemmer.  

Gruppeleder og styremedlemmer velges for ett eller to år om gangen etter gruppetingets 
bestemmelse. 

Gruppens representanter til kretstinget velges for ett år om gangen. 

Regnskapsfører og revisor velges for ett år om gangen. 

Gruppeleder kan ikke være regnskapsfører. Gruppeleder og regnskapsfører skal være formelt og reelt 
uavhengige personer, og må ikke være i nær familie med hverandre. 

Revisor kan ikke være medlem av gruppestyret. Revisor skal være myndig, og kan ikke være revisor 
for egen juridiske enhet.» 
 

Side 25 av 49 
 



Speidertinget 2020 • Saksdokumenter 

Forslag til ny ordlyd: 
«§ 2-2-8 Gruppestyret består av gruppeleder (styreleder) og minimum to styremedlemmer.  

Gruppeleder og gruppestyremedlemmer velges for ett eller to år om gangen etter gruppetingets 
bestemmelse. 

Gruppens representanter til kretstinget velges for ett år om gangen. 

Regnskapsfører og revisor velges for ett år om gangen. 

Gruppeleder, regnskapsfører og revisor skal være tre forskjellige personer som ikke er i nær familie 
eller har en annen nær relasjon til hverandre. 

Revisor skal være myndig og kan ikke være medlem av gruppestyret. Revisor gir sin 
revisjonsberetning til gruppetinget. 

Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall.» 

Forslagsstillers begrunnelse: 
Speiderstyret ønsker en tydeligere lovtekst med mindre rom for tolkning når det gjelder kravene til 
revisor og regnskapsfører. Paragrafen skal både sikre den enkelte som sitter med et slikt verv og 
gruppa mot at noe blir feil, og at det kan stilles spørsmål ved habilitet eller kontroll. 

At valg skal avgjøres ved alminnelig flertall, står nå i «Retningslinjer for gruppetingets møter» som ble 
vedtatt av Speiderstyret (sist endret i 1994). Ved å legge til en setning om dette i lovene kan 
retningslinjene slettes. For kretstinget står dette allerede i lovene (§ 2-3-5).  

Lovutvalgets uttalelse: 
Forslaget innebærer endringer som bør fungere godt. Ingen merknader forøvrig. 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 

 
 

5.2.3 KRETSTINGET  

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

Nåværende ordlyd: 
«§ 2-3-2 Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte 
representanter for grupper som oppfyller § 2-2-1. 

Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte ti 
betalende medlemmer i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. 
Vararepresentant for gruppeleder velges i og blant gruppestyrets medlemmer. 

Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det 
kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller yngre, 
mister gruppen disse stemmene på kretstinget. 

Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer. 
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Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter. 

En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter kretsens 
bestemmelser velge en representant til kretstinget for hver påbegynte femti betalende medlemmer i 
sammenslutningen. 

Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker.» 

Forslag til ny ordlyd: 
«§ 2-3-2 Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og 
representanter for speidergrupper som oppfyller § 2-2-1. 

Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte ti 
betalende medlemmer ved siste årsskifte. Det velges også vararepresentanter. Representanter og 
vararepresentanter skal velges av og blant gruppetingets medlemmer. Gruppestyrets medlemmer er 
vararepresentanter for gruppeleder. 

Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være under 26 år ved utgangen av det kalenderåret 
kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter under 26 år, mister gruppen disse 
stemmene på kretstinget. 

Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter. 

Valgkomiteen, regnskapsfører og revisor har talerett ved behandling av relevante saker.» 

Forslagsstillers begrunnelse: 
I første setning er «valgte» fjernet. Dette er fordi gruppenes representanter er gruppeledere (som 
ikke velges til kretstinget) og valgte representanter. Det blir derfor upresist å bruke begrepet «valgte 
representanter» i denne sammenhengen. Å legge til «speider-» er en presisering av at det er disse 
som kan sende representanter, ikke andre grupperinger. 

Representantene til kretstinget skal velges av gruppetinget. Det er ikke anledning til å delegere dette 
ansvaret til gruppestyret. 

Ved å skrive «siste årsskifte» istedenfor «årsmelding» tydeliggjøres det at det er de siste offisielle 
medlemstallene per 31.12. som ligger til grunn.  

Regnskapsfører gis talerett på kretstinget under behandlingen av relevante saker. 

Avsnittet om sammenslutning av medlemmer er fjernet. Speiderstyret mener medlemmene bør 
representeres gjennom speidergruppene, og tror heller ikke denne muligheten anvendes ofte. 
Kretstinget står fritt til å gi talerett til hvem de vil gjennom forretningsordenen og egne vedtak. 

Lovutvalgets uttalelse: 
Lovutvalget har ingen merknader. 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 

 

 

Side 27 av 49 
 



Speidertinget 2020 • Saksdokumenter 

5.2.4 HVA KRETSTINGET SKAL BEHANDLE  

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

Nåværende ordlyd: 
«§ 2-3-4 Kretstinget skal behandle: 

1 Konstituering av kretstinget: 
a) valg av ordstyrer(e), tellekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen 
b) godkjenning av innkalling 
c) godkjenning av sakliste 
d) godkjenning av forretningsorden 

 
2 Saker: 

a) årsmelding 
b) regnskap og revisjonsberetning 
c) innsendte saker som kretsstyret, grupper eller kretstingets medlemmer fremmer for 

kretsting. Hvis ikke kretstinget har fastsatt noe annet, skal saker som skal behandles 
av kretstinget være sendt kretsstyret senest en måned før et møte i kretstinget. 

d) arbeidsplan 
e) budsjett og fastsettelse av kretskontingent 

 
3 Valg av: 

a) kretsleder, visekretsleder, medlemmer og eventuelt varamedlemmer til kretsstyret 
b) valgkomité og revisor 
c) tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til Speidertinget 
d) to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter samt vararepresentanter til 

Speiderforum og Roverforum. Ved disse valgene er det bare henholdsvis kretstingets 
speider- og roverrepresentanter som har stemmerett. 

e) andre valg.» 

Forslag til ny ordlyd: 
«§ 2-3-4 Kretstinget skal behandle: 

1 Konstituering av kretstinget: 
a) valg av ordstyrer(e), tellekorps, referent(er) og to personer til å underskrive 

protokollen 
b) godkjenning av innkalling 
c) godkjenning av saksliste 
d) godkjenning av forretningsorden 

 
2 Saker: 

a) godkjenning av årsmelding 
b) godkjenning av regnskap og revisjonsberetning 
c) godkjenning av arbeidsplan  
d) godkjenning av budsjett og fastsettelse av kretskontingent 
e) innsendte saker 

 
3 Valg av: 

a) kretsleder 
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b) visekretsleder 
c) kretsstyremedlemmer og eventuelt varamedlemmer 
d) valgkomité 
e) revisor 
f) kretsens representanter og vararepresentanter til Speidertinget 
g) to representanter samt vararepresentanter til Speiderforum. Ved dette valget har 

bare kretstingets speiderrepresentanter stemmerett. 
h) to representanter samt vararepresentanter til Roverforum. Ved dette valget har bare 

kretstingets roverrepresentanter stemmerett. 
i) andre valg 

Kretstingets medlemmer, kretsstyret og gruppeting kan fremme saker for kretstinget. Hvis ikke 
kretstinget har fastsatt noe annet, skal saker som skal behandles av kretstinget, være sendt 
kretsstyret senest en måned før kretstinget møtes.» 

Forslagsstillers begrunnelse: 
Igjen ønsker Speiderstyret et tydeligere språk og ryddigere lovtekst. Det er lagt til en presisering av at 
årsmelding, regnskap, arbeidsplan og budsjett skal godkjennes av kretstinget. Under «3 Valg av» er 
hvert enkelt valg listet opp i eget punkt. Beskrivelsen av hvem som kan sende inn saker og fristen for 
dette er tatt ut fra sakslista og lagt til som eget avsnitt nederst i paragrafen. Det er også presisert at 
det er gruppeting som har forslagsrett til kretsting (tidl. «grupper»). 

Lovutvalgets uttalelse: 
Lovutvalget har ingen merknader. 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 

 
 

5.2.5 OM REGNSKAPSFØRER OG REVISOR I KRETSER 

Endring av § 2-3-7, foreslått av Speiderstyret. 

Nåværende ordlyd: 
«§ 2-3-7 Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder og to til fem styremedlemmer. Kretstinget 
avgjør hvordan styret skal organiseres, og om det skal velges varamedlemmer. 

Kretsleder kan ikke være regnskapsfører. Kretsleder og regnskapsfører skal være formelt og reelt 
uavhengige personer, og må ikke være i nær familie med hverandre. Revisor kan ikke være medlem 
av kretsstyret. Revisor skal være myndig, og kan ikke være revisor for egen juridiske enhet.» 

Forslag til ny ordlyd: 
«§ 2-3-7 Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder og minimum to styremedlemmer. Kretstinget 
avgjør hvordan styret skal organiseres, og om det skal velges varamedlemmer. 

Kretsleder, regnskapsfører og revisor skal være tre forskjellige personer som ikke er i nær familie 
eller har en annen nær relasjon til hverandre. 

Revisor skal være myndig og kan ikke være medlem av kretsstyret. Revisor gir sin revisjonsberetning 
til kretstinget.» 
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Forslagsstillers begrunnelse: 
Speiderstyret ønsker en tydeligere beskrivelse av hvilke krav som ligger til revisor og forholdet 
mellom revisor, regnskapsfører og kretsstyret. Begrepet «egen juridiske enhet» i gjeldende lovtekst 
er forvirrende, og det er vanskelig å forstå hva som gjelder. Den tolkningen som praktiseres nå, er det 
som er beskrevet i forslaget til ny ordlyd. I tillegg er teksten endret med hensyn til antallet 
medlemmer i kretsstyret fra «to til fem» til «minimum to».  

Lovutvalgets uttalelse: 
Lovutvalget har ingen merknader. 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 

 

5.2.6 KRETSSTYRETS MØTER  

Endring av § 2-3-8, foreslått av Speiderstyret. 

Nåværende ordlyd: 
«§ 2-3-8 Kretsstyret innkalles med minst en ukes varsel av kretsleder, eller når minst 1/3 av styrets 
medlemmer krever det.  

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

Forslag til ny ordlyd: 
«§ 2-3-8 Kretsstyret innkalles til styremøte med minst en ukes varsel av kretsleder eller når minst 1/3 
av styrets medlemmer krever det. Det føres protokoll fra møtene. 

For at kretsstyret skal være vedtaksdyktig, må minst halvparten av styrets medlemmer delta i møtet. 

Vedtak fattes med alminnelig flertall.» 

Forslagsstillers begrunnelse: 
Ved gjennomgang av retningslinjene for kretsstyrets møter ble det synlig at det var lite som skilte 
lovteksten og retningslinjene. Speiderstyret mener det er enklere og mer oversiktlig for kretsene å ha 
all teksten samlet i lovene. Teksten som er lagt til i forslaget er hentet fra retningslinjene. Kravet om 
at kretsleder skal lede møtene, er fjernet. Dette kan styret selv velge. Dersom dette forslaget blir 
vedtatt, vil Speiderstyret slette «Retningslinjer for kretsstyrets møter». 

Lovutvalgets uttalelse: 
Lovutvalget har ingen merknader. 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
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5.2.7 KORPSSTYRET  

Endring av § 2-4-5 og to nye paragrafer, foreslått av Speiderstyret. 

Nåværende ordlyd: 
«§ 2-4-5 Korpsstyret skal:  

a) arbeide for å fremme Norges speiderforbunds mål i sine medlemsgrupper, og for å fremme 
speidingen innenfor det kirke- eller religionssamfunn, eller den organisasjonen, det er 
tilknyttet,  

b) godkjenne ledere i korpsets grupper og i korpset i tråd med forbundets og korpsets 
bestemmelser,  

c) være bindeledd mellom forbundet og korpsets medlemmer.» 

Forslag til ny ordlyd: 
«§ 2-4-5 Korpsstyret består av korpsleder/korpssjef, visekorpsleder/visekorpssjef og minimum to 
styremedlemmer. Korpstinget avgjør hvordan styret skal organiseres, og om det skal velges 
varamedlemmer.  

Korpsleder, regnskapsfører og revisor skal være tre forskjellige personer som ikke er i nær familie 
eller har en annen nær relasjon til hverandre. 

Revisor skal være myndig og kan ikke være medlem av korpsstyret. Revisor gir sin revisjonsberetning 
til korpstinget. 

§ 2-4-6 Korpsstyret innkalles til styremøte med minst en ukes varsel av korpsleder eller når minst 1/3 
av styrets medlemmer krever det. Det føres protokoll fra møtene. 

For at korpsstyret skal være vedtaksdyktig, må minst halvparten av styrets medlemmer delta i møtet. 

Vedtak fattes med alminnelig flertall. 

§ 2-4-7 Korpsstyret står for den daglige ledelsen av korpset.  

Korpsstyret skal:  
a) arbeide for å fremme Norges speiderforbunds mål i sine medlemsgrupper 
b) bidra til start av nye grupper, holde jevnlig kontakt med den enkelte gruppe og gi relevant 

støtte og råd i det løpende arbeidet 
c) arbeide for å fremme speidingen innenfor det kirke- eller religionssamfunnet eller den 

organisasjonen korpset er tilknyttet 
d) godkjenne ledere i korpsets speidergrupper og i korpset i tråd med forbundets og korpsets 

bestemmelser 
e) være bindeledd mellom forbundet og korpsets medlemmer» 

Forslagsstillers begrunnelse: 
Det finnes lite retningslinjer for korpsstyrene sammenlignet med for kretsstyrene. Det er derfor 
ønskelig at det tydeliggjøres at korpsene også skal ha et styre, og hvilke retningslinjer som gjelder for 
et slikt styre. Lovteksten er basert på forslaget til endring for krets.  

Også i korpsene bør det være reell uavhengighet mellom revisor og dem som er ansvarlige for 
økonomien i korpset. Dersom korpset har felles regnskapsfører og/eller revisor med sin organisasjon 
og disse ikke er medlemmer i korpsstyret, anses kravet i denne lovteksten som oppfylt. Regelverket 
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er ikke til hinder for at korpsene etter korpstingets bestemmelser kan ha andre personer/funksjoner 
som møter i styret i tillegg til de personene som velges av korpstinget. 

§ 2-4-5 blir til § 2-4-7, og utvides noe for å gjenspeile de oppgavene korpsstyrene har per i dag. 

Lovutvalgets uttalelse: 
Forslaget er en tilnærming til reglene som gjelder for krets, samtidig som det ivaretar særbehov for 
korpsene. Lovutvalget har forøvrig ingen merknader. 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 

 
 

5.2.8 SPEIDERTINGETS MØTER  

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

Nåværende ordlyd: 
«§ 2-5-3 Speidertingets ordinære møter behandler:  

1 Konstituering av Speidertinget:  
a) valg av tellekorps, møtereferent(er) og to personer til å undertegne protokollen  
b) godkjenning av innkalling  
c) godkjenning av sakliste  
d) godkjenning av forretningsorden 

 
2 Saker:  

a) årsmelding for de to foregående årene og rapporter  
b) regnskap og revisjonsberetning for hvert av de to foregående årene  
c) lovforslag  
d) godkjenning av korpsavtaler  
e) innsendte saker og saker fremmet av Speiderstyret  
f) arbeidsplan for de to påfølgende årene  
g) budsjett for hvert av de to påfølgende årene, samt fastsettelse av kontingent 

 
3 Valg av:  

a) speidersjef  
b) visespeidersjef  
c) øvrige medlemmer til Speiderstyret  
d) to ordstyrere for kommende speiderting  
e) valgkomité  
f) lovutvalg  
g) revisor  
h) representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon 
i) klagenemnd  
j) andre valg  

 
Forslag til saker som ønskes behandlet av Speidertinget, må være sendt Speiderstyret minst tre 
måneder før møtet. Lovforslag må være innsendt minst seks måneder før møtet. Forslag kan sendes 
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inn av Speidertingets medlemmer, av Speiderstyret, kretsstyrer, kretsting, korpsstyrer, korpsting og 
gruppeting.» 

Forslag til ny ordlyd: 
«§ 2-5-3 Speidertingets ordinære møter behandler:  

1 Konstituering av Speidertinget:  
a) valg av tellekorps, redaksjonskomite, referent(er) og to personer til å underskrive protokollen  
b) godkjenning av innkalling  
c) godkjenning av saksliste  
d) godkjenning av forretningsorden 

 
2 Saker:  

a) godkjenning av årsmelding for de to foregående årene og rapporter  
b) godkjenning av regnskap og revisjonsberetning for hvert av de to foregående årene  
c) lovforslag  
d) godkjenning av korpsavtaler  
e) innsendte saker og saker fremmet av Speiderstyret  
f) arbeidsplan for de to påfølgende årene  
g) budsjett for hvert av de to påfølgende årene 

 
3 Valg av:  

a) speidersjef  
b) visespeidersjef  
c) speiderstyremedlemmer 
d) ordstyrere for kommende speiderting  
e) valgkomité for kommende speiderting 
f) lovutvalg 
g) revisor  
h) klagenemnd  
i) andre valg 

 
Forslag til saker som ønskes behandlet av Speidertinget, må være sendt Speiderstyret minst tre 
måneder før møtet. Lovforslag må være innsendt minst seks måneder før møtet. Forslag kan sendes 
inn av Speidertingets medlemmer, av Speiderstyret, kretsstyrer, kretsting, korpsstyrer, korpsting og 
gruppeting.» 

Forslagsstillers begrunnelse: 
Speidernes fellesorganisasjons representantskap eksisterer ikke lenger, og Speidertinget skal dermed 
ikke velge representanter til representantskapet.  

Det er lagt til at Speidertinget skal velge en redaksjonskomite, slik det ble gjort på Speidertinget 
2018. Redaksjonskomiteens mandat reguleres i forretningsordenen for hvert speiderting. 

Lovutvalgets uttalelse: 
Forslaget har sammenheng med omorganiseringen av Speidernes fellesorganisasjon. Lovutvalget har 
ingen merknader. 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
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5.2.9 VALG PÅ SPEIDERTINGET 

Endring av § 2-5-4, foreslått av Speiderstyret. 

Nåværende ordlyd: 
«§ 2-5-4 Valg  

Forberedes av valgkomité:  
• Speidersjef, visespeidersjef, fem medlemmer og et varamedlem til Speiderstyret for to år.  
• Ett medlem av lovutvalget for seks år.  
• Ett medlem av klagenemnda for seks år.  
• Fire delegater til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon for to år.  

Forberedes av Speiderstyret:  
• Fem medlemmer av valgkomité for to år.  
• To ordstyrere for to år.  
• Revisor.  

 
Valgbare er alle som  

• har sagt seg villige til å motta valg,  
• fyller kravene til å være tillitsvalgt, ref. § 3-2-1-§ 3-2-5, og  
• følger kravene til å være tillitsvalgt, ref. retningslinjer om ledere og tillitsvalgte.  

 
Ansatte i et organisasjonsledd i Norges speiderforbund, eller i et selskap eid av Norges 
speiderforbund, kan ikke inneha tillitsverv i Speiderstyret, valgkomiteen eller representantskapet i 
Speidernes fellesorganisasjon. Det er ikke tillatt å sette fram benkeforslag ved valg forberedt av 
valgkomiteen. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall.» 

Forslag til ny ordlyd: 
«§ 2-5-4 Valg  

Forberedes av valgkomité:  
• speidersjef, visespeidersjef og fem speiderstyremedlemmer 
• ett medlem av lovutvalget for seks år  
• ett medlem av klagenemnda for seks år  
• eventuelle suppleringsvalg 

 
Forberedes av Speiderstyret:  

• fem medlemmer av valgkomité for to år  
• to ordstyrere for to år 
• revisor  

 
Valgbare er alle som  

• har sagt seg villige til å motta valg,  
• fyller kravene til å være tillitsvalgt, ref. § 3-2-1-§ 3-2-5, og  
• følger kravene til å være tillitsvalgt, ref. retningslinjer om ledere og tillitsvalgte.  

 
Ansatte i et organisasjonsledd i Norges speiderforbund, eller i et selskap eid av Norges 
speiderforbund, kan ikke inneha tillitsverv i Speiderstyret eller valgkomiteen.  
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Det er ikke tillatt å sette fram benkeforslag ved valg forberedt av valgkomiteen.  

Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall.» 

Forslagsstillers begrunnelse: 
Siden representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon ikke eksisterer lenger, skal det ikke velges 
representanter dit. Denne setningen er derfor slettet i forslaget.  

Speiderstyret ønsker i tillegg å fjerne varamedlemordningen til styret. I denne perioden har 
varamedlemmet møtt fast i Speiderstyret. Det var styrets vurdering at det var vanskelig å skulle tre 
inn i styret dersom et medlem måtte trekke seg eller hadde langvarig forfall, uten at varamedlemmet 
var innsatt i noen av styrets diskusjoner og oppgaver, eller var kjent med de andre medlemmene i 
kollegiet. 

Det står ikke beskrevet i lovteksten når og hvordan varamedlemmet skal inkluderes i Speiderstyret. 
Den ene løsningen er at varamedlemmet først trer inn idet et styremedlem melder forfall (sporadisk), 
idet et styremedlem innvilges en lengre permisjon, eller idet et styremedlem må trekke seg. Det 
andre alternativet er at varamedlemmet, som i denne perioden, deltar i styrets arbeid og møter, men 
først får stemmerett ved kortvarig, langvarig eller permanent forfall fra et av de andre 
styremedlemmene. 

Varamedlemmet har i perioden hatt talerett, men ikke stemmerett når styret ellers har vært fulltallig. 
Varaordningen slik den praktiseres av det sittende speiderstyret, gir varamedlemmet en viss uformell 
makt, på den måten at vedkommende er til stede, formidler sine meninger og er med på å påvirke 
styrets beslutninger. Det har ikke forekommet avstemninger i styreperioden fordi alle vedtak er gjort 
med konsensus. Om man da formelt har stemmerett eller ikke, vil ha liten betydning, men man har 
selvfølgelig en bevissthet om at man «bare» er vara.  

Speiderstyret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Dagens teknologi muliggjør 
tilstedeværelse uten at man fysisk er på samme sted, og mange av styrets møter blir derfor avholdt 
med alle eller enkeltmedlemmer på telefon, Hangout, Skype eller tilsvarende. Forfallet er derfor 
svært lavt.  

Det har vært vurdert om Speiderstyret burde økes i antall for å sikre at det fortsatt er nok 
styremedlemmer dersom noen må trekke seg i perioden, men styret har kommet til at det er best å 
ha et styre i vanlig patruljestørrelse. Dersom Speiderstyret blir betydelig svekket tidlig i 
styreperioden, bør det heller innkalles til ekstraordinært speiderting med suppleringsvalg. Dette kan 
gjøres digitalt. 

Momentene ovenfor gjør at det skal mye til for at man ikke har et beslutningsdyktig styre, slik at en 
vara må tre inn på kort varsel. Alternativet med fast møtende vara er heller ikke godt, for styret 
ønsker ikke å ha en ordning der de som møter i Speiderstyret, har forskjellige rettigheter ut fra om de 
er fullverdige medlemmer eller varamedlemmer. 

Dersom den foreslåtte endringen vedtas, gjennomføres ikke valg av varamedlem for kommende 
styreperiode. 

Lovutvalgets uttalelse: 
Det er ikke krav til varamedlemordning. For øvrig har ikke lovutvalget merknader. 

Speiderstyrets innstilling: 
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Forslaget vedtas. 

5.2.10 ØKONOMI OG ADMINISTRASJON 

Endring av § 5, foreslått av Speiderstyret. 

Nåværende ordlyd: 
«§ 5 Økonomi og administrasjon  

§ 5-1 Organisasjonsleddenes økonomi  

§ 5-1-1 Gruppe, krets, korps og forbund har selvstendig økonomi.  

§ 5-1-2 Det enkelte organisasjonsledd i forbundet har selv ansvaret for å skaffe til veie de nødvendige 
midler til dekning av utgifter som virksomheten medfører.  

§ 5-1-3 Organisasjonsleddene skal på sitt årsmøte fastsette budsjett for drift og investeringer for ett 
år framover. For forbundet framlegges det budsjett for hvert av de to påfølgende årene på ordinært 
møte i Speidertinget.  

§ 5-1-4 Alle organisasjonsledd skal føre regnskap i overensstemmelse med god regnskapsskikk. 
Regnskapet skal framlegges for årsmøtet til godkjenning. Årsmøtet tar samtidig stilling til disponering 
av eventuelt overskudd eller dekning av underskudd. For forbundet framlegges det separate 
årsregnskap for de foregående to årene på Speidertingets ordinære møte.  

§ 5-1-5 Vedkommende revisor gjennomgår årsregnskap for vedkommende organisasjonsledd og gir 
sin beretning til leddets årsmøte. For forbundet utarbeides slik beretning for hvert årsregnskap til 
Speidertinget.  

§ 5-1-6 Midler som skaffes til veie i speidersakens navn av foreldreforening eller lignende, skal brukes 
i forståelse med den kretsen, korpset eller gruppen det samles inn til.  

§ 5-1-7 Oppløses en gruppe, forvaltes gruppens midler og eiendeler av kretsstyret, herunder også 
midler som disponeres av gruppens foreldreforening eller annen gruppering tilknyttet gruppen. 
Midler og eiendeler skal fortrinnsvis benyttes til å styrke speiderarbeidet i samme område som den 
nedlagte gruppen. For grupper som tilhører korps, tilligger denne myndigheten korpsstyret. 

§ 5-1-8 Det enkelte organisasjonsledd avgjør selv om det vil motta tilskudd, arv eller gaver som det 
ikke er knyttet betingelser til. Knytter det seg betingelser til tilskuddet, arven eller gaven, må 
Speiderstyrets godkjenning innhentes på forhånd.  

§ 5-1-9 De ulike organisasjonsledd kan opprette formålsbestemte fond. Ved opprettelsen skal det 
fastsettes statutter for fondet. Er fondet opprettet av gruppe, korps eller krets, skal statuttene 
godkjennes av Speiderstyret, og for forbundets fond må godkjenning innhentes fra Speidertinget.  

§ 5-1-10 Intet organisasjonsledd i forbundet kan oppta lån, stille kausjon eller påta seg lignende 
forpliktelser uten at Speiderstyret på forhånd har gitt sin tillatelse. Forbundets langsiktige låneopptak 
må først være godkjent av Speidertinget. Lån som tas opp uten at slikt samtykke er innhentet, er 
vedkommende ledere eller tillitsvalgte personlig ansvarlige for. Forbundet har ikke ansvar for 
organisasjonsleddenes gjeld eller andre forpliktelser.  
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§ 5-1-11 Speiderstyret skal forhåndsgodkjenne organisasjonsleddenes avtaler om kjøp, salg, 
pantsettelse, leie, lån eller annen form for disponering av fast eiendom, fartøy, motorkjøretøy eller 
andre eiendeler av vesentlig verdi. Dette gjelder ikke for avtaler som gjelder for en enkelt anledning.  

§ 5-1-12 Før et organisasjonsledd i forbundet deltar i opprettelsen av en stiftelse eller et sameie som 
har til formål på noen måte å tilgodese speiderarbeidet, skal stiftelsens eller sameiets vedtekter 
godkjennes av Speiderstyret.  

§ 5-1-13 Speiderstyret gir nærmere retningslinjer for organisasjonsleddenes disponering av midler og 
eiendom. 

§ 5-2 Kontingent  

§ 5-2-1 Retningslinjene om medlemskontingent fastsettes av Speidertinget, kretstinget, korpstinget 
og gruppetinget. Kretskontingenten kan maksimalt settes til 50 % av forbundskontingenten som 
gjelder til enhver tid. Kontingenten betales inn etter regler fastsatt av Speiderstyret.  

§ 5-3 Ansatte 

§ 5-3-1 Forbundskontoret skal bistå Speiderstyret og forbundets øvrige organer i det løpende 
arbeidet. Kontoret ledes av en generalsekretær. Speiderstyret gir instruks for generalsekretæren og 
kontorets øvrige ledelse. Generalsekretæren tilsettes på åremål.  

§ 5-3-2 Arbeidsavtaler med fast ansatte i kretsene eller gruppene skal godkjennes av Speiderstyret 
før de trer i kraft. Det samme gjelder vesentlige endringer i slike avtaler.» 

 
Forslag til ny ordlyd: 
«§ 5 Økonomi og administrasjon 

§ 5-1    Økonomisk ansvar 

§ 5-1-1 Speidergrupper, kretser, korps og forbundet har selvstendig økonomi. 

§ 5-1-2 Alle organisasjonsledd har selv ansvar for å skaffe til veie de midlene de trenger for å drive 
virksomheten sin. 

§ 5-1-3 Midler som er skaffet til veie eller skaffes til veie med speiding som formål av en 
foreldreforening eller lignende, tilhører det organisasjonsleddet midlene er samlet inn til, og skal 
disponeres av dette organisasjonsleddet. 

§ 5-1-4 Speiderstyret kan gi nærmere retningslinjer for organisasjonsleddenes disponering av midler 
og eiendom. 

§ 5-2    Budsjett og regnskap 

§ 5-2-1 Organisasjonsleddenes årsmøter skal vedta budsjett for drift og investeringer for ett år 
framover. For forbundet skal Speidertingets ordinære møte vedta budsjetter for de to kommende 
årene. 

§ 5-2-2 Alle organisasjonsledd skal føre regnskap i overensstemmelse med god regnskapsskikk. 
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Organisasjonsleddenes årsmøter skal godkjenne årsregnskapet. For forbundet skal Speidertingets 
ordinære møte godkjenne separate årsregnskaper for de to siste årene. 

§ 5-2-3 Revisoren for hvert organisasjonsledd skal gå gjennom årsregnskapet og levere en 
revisjonsberetning til årsmøtet.  

§ 5-3    Økonomiske forpliktelser 

§ 5-3-1 Hvert enkelt organisasjonsledd avgjør selv om det vil motta tilskudd, arv eller gaver som det 
ikke er knyttet betingelser til. Knytter det seg betingelser til tilskuddet, arven eller gaven, må 
organisasjonsleddet hente inn godkjenning fra Speiderstyret på forhånd. 

§ 5-3-2 Det kreves forhåndsgodkjenning fra Speiderstyret dersom en gruppe, en krets eller et korps 
skal gjøre følgende disposisjoner: 

● ta opp lån, stille kausjon eller inngå lignende forpliktelser 

● gjøre avtale om kjøp, salg, pantsettelse, leie, lån eller annen form for disponering av fast 
eiendom, fartøy, motorkjøretøy eller andre eiendeler av vesentlig verdi 

● overføre verdier over 0,1 G til enheter utenfor Norges speiderforbund som gave eller før 
oppgjør ved nedleggelse 

● opprette eller delta i drift av en juridisk enhet som er uavhengig av Norges speiderforbund. 
Enhetens vedtekter må også godkjennes. 

● opprette formålsbestemte fond. Fondets vedtekter må også godkjennes. 

Forbundet har ikke ansvar for organisasjonsleddenes gjeld eller andre forpliktelser. Personer som tar 
opp lån eller inngår avtaler på vegne av et organisasjonsledd uten nødvendig godkjenning, står 
personlig ansvarlig for å oppfylle avtalene. 

§ 5-4    Forvaltning av grupper 

§ 5-4-1 Dersom en gruppe oppløses, tar kretsstyret over forvaltningen av gruppens midler, eiendeler 
og eiendom, og midler skaffet til veie av foreldreforening eller lignende. Kretsstyret har også 
anledning til å gjøre dette i grupper som ikke lenger oppfyller minimumskravene til en speidergruppe 
i § 2-2-1, etter samtykke fra Speiderstyret. 

For grupper som tilhører et korps, er det korpsstyret som har denne myndigheten. 

Midler og eiendeler etter en oppløst gruppe skal fortrinnsvis benyttes til å styrke speiderarbeidet i 
samme område som den oppløste gruppen. 

§ 5-5   Kontingent 

§ 5-5-1 Speidertinget og Speiderstyret vedtar retningslinjer for kontingent. Kretstinget vedtar 
kretskontingenten, og gruppetinget vedtar gruppekontingentsatsen(e). Korpskontingent reguleres i 
korpsavtalene. 

§ 5-6   Forbundets administrasjon 
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§ 5-6-1 Forbundskontoret er Norges speiderforbunds sekretariat og skal støtte Speiderstyret og 
forbundets øvrige organer i det løpende arbeidet. Kontoret ledes av en generalsekretær. 
Speiderstyret gir instruks for generalsekretæren og kontorets øvrige ledelse. 

§ 5-6-2 Speiderstyret ansetter generalsekretær på åremål og fastsetter vedkommendes lønns- og 
arbeidsvilkår. Ansettelse og utarbeiding av stillingsinstrukser til andre stillinger kan delegeres til 
generalsekretæren eller et ansettelsesråd. 

§ 5-6-3 Arbeidsavtaler med fast ansatte i kretsene eller gruppene skal godkjennes av Speiderstyret 
før de trer i kraft. Det samme gjelder vesentlige endringer i slike avtaler.» 

Forslagsstillers begrunnelse: 
Speiderstyret foreslår omfattende strukturelle endringer i § 5. Dagens § 5 bærer preg av å ha vært 
redigert delvis i flere omganger. Det er flere upresise formuleringer som kan tolkes på ulike måter, og 
det har også vært flere tilfeller hvor det har vist seg at lovteksten har vært mangelfull i møte med 
praktiske utfordringer. Styret mener derfor at det nå er behov for en helhetlig gjennomgang. 

For at lovtekstens egentlige intensjon skal komme tydeligere fram, har vi prøvd å gjøre språket mer 

presist og moderne. Det er også gjort en omstrukturering og sortering av paragrafene under flere 

overskrifter, slik at det blir lettere å finne fram i teksten.  

Nåværende § 5-1 er delt opp i flere deler og omstrukturert. I §§ 5-1 og 5-2 i forslaget er det gjort 

språklige endringer. I § 5-3 er det laget en mer oversiktlig punktliste over de tilfellene der en 

disposisjon av midler eller eiendom krever en godkjenning av Speiderstyret. Her er det også lagt til 

noe nytt innhold. 

For det første er det lagt til at et organisasjonsledd ikke skal kunne gi bort verdier over 0,1 G uten 

godkjenning. Dette henger også sammen med § 5-1-3 om midler som er skaffet til veie med speiding 

som formål. I nåværende § 5-1-6 står det at midlene skal brukes «i forståelse med» organisasjons- 

leddet det er samlet inn til. Vi mener dette er for lite konkret. Den foreslåtte endringen sikrer at 

midler som er skaffet til speiding, kommer speidingen til gode. 

For det andre er punktet i den foreslåtte § 5-3-2 om å «opprette eller delta i drift av en juridisk 

enhet» gjort litt mer generelt enn teksten i nåværende § 5-1-12 for å inkludere andre typer enheter 

enn bare stiftelser og sameier. 

Speiderstyret har i dag anledning til å legge ned speidergrupper i samråd med krets-/korpsstyret, jf.  

§ 2-2-3. Dersom en gruppe oppløses, forvaltes gruppas midler og eiendom av kretsstyret eller 

korpsstyret. Nytt i forslaget er at kretsstyret/korpsstyret etter samtykke fra Speiderstyret kan gå inn 

og overta forvaltningen av en speidergruppe som ikke oppfyller minimumskravene for å være en 

gruppe. 

Hensikten med dette tillegget er å gi kretsen/korpset anledning til å forsøke å få gruppa opp igjen 

eller fullføre oppgjøret ved en kommende nedleggelse så raskt som mulig etter at aktiviteten 

opphører. Dersom en gruppe er sovende eller har lite eller ingen aktivitet over lang tid, blir det 

vanskelig å finne ut av om det er utstyr, penger og eiendom tilknyttet gruppa (og hvem som kan vite 

noe om dette), og da kan oppryddingsjobben bli svært krevende for kretsen/korpset. Det bør 

selvfølgelig etterstrebes en god prosess i dialog med eventuelle gjenværende medlemmer i gruppa.  

Forslaget til ny § 5-6-2 er en oppdatering til praksis ved ansettelse av generalsekretær og andre 
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ansettelser i forbundet.  

Nedenfor følger en tabell som viser hvor man finner igjen dagens paragrafer i forslaget, slik at det er 

lettere å sammenligne tekstene. 

 

 

 

Oversikt over hvor man finner igjen dagens paragrafer i de foreslåtte nye paragrafene 

 

Lovutvalgets uttalelse: 
Endringene er dels reelle endringer og dels opprydding i struktur. Forslaget anses ikke å være i strid 
med gjeldende lover. 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
 
 

5.3 FORSLAG TIL ENDRINGER I RETNINGSLINJER 

Det er ingen forslag til endringer av retningslinjer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 6 BUDSJETT FOR 2021 OG 2022 
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Speiderstyret legger fram forslag til et nøkternt driftsbudsjett som baserer seg på regnskapene fra 
2018 og 2019. Speiderstyret ønsker for 2021 og 2022 å bruke noe av egenkapitalen til strategiske 
tiltak knyttet til arbeidsplanen. 

Budsjettene presenteres og debatteres under ett, og stemmes over hver for seg. Det er mulig å 
fremme endringsforslag til budsjettene under Speidertinget.  

Kommentarer til budsjettforslagene for begge år følger sak 6.2.  
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6.1 BUDSJETT FOR 2021 

 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget til budsjett for 2021 vedtas. 
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Inntekter Sum 

Kontor og 

administrasjo

n 

Kommunikasjon 

og marked 

Program og 

lederutvikling Organisasjon Eiendommer 

Royalty og 

annonseinntekter 1 1 220 1 200 20 0 0 0 

Medlemskontingenter 2 6 500 6 500  0 0 0 0 

Nasjonal grunnstøtte 3 4 000 4 000 0 0 0 0 

Offentlige tilskudd og 

refusjoner 4 2 080 2 080 0 0 0 0 

Leieinntekter 5 150 150 0 0 0 0 

Andre driftsinntekter 6 190 100 90 0 0 0 

Sum inntekter 14 140 14 030 110 0 0 0 

Utgifter 

Lønnskostnader 7 7 415 7 415 0 0 0 0 

Lokaler 8 1 179 1 179 0 0 0 0 

Andre driftskostnader 9 3 316 1 687 1 449 30 0 150 

Reise- og 

oppholdskostnader 10 1 419 50 44 905 420 0 

Medlemskap og andre 

org.relaterte kostnader 11 619 265 74 190 90 0 

Forsikringer 12 500 500 0 0 0 0 

Finansinntekter og 

-kostnader 13 100 100 0 0 0 0 

Sum utgifter 14 548 11 196 1 567 1 125 510 150 

Driftsresultat eks. 

avskrivninger og 

strategiske tiltak –408         

Avskrivninger 14 833 679 154     

Strategiske tiltak 15 1 000         

Resultat 16 –2 241 2 155 –1 611 –1 125 –510 –150 
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6.2 BUDSJETT FOR 2022 

 
Speiderstyrets innstilling: 
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Inntekter Sum 

Kontor og 

administrasjo

n 

Kommunikasjon 

og marked 

Program og 

lederutvikling Organisasjon Eiendommer 

Royalty og 

annonseinntekter 1 1 220 1200 20 0 0 0 

Medlemskontingenter 2 6 800 6 800 0 0 0 0 

Nasjonal grunnstøtte 3 4 300 4 300 0 0 0 0 

Offentlige tilskudd og 

refusjoner 4 2 180 2 180 0 0 0 0 

Leieinntekter 5 160 160 0 0 0 0 

Andre driftsinntekter 6 190 100 90 0 0 0 

Sum inntekter 14 850 14 740 110 0 0 0 

Utgifter 

Lønnskostnader 7 7 540 7 540 0 0 0 0 

Lokaler 8 1 250 1 250 0 0 0 0 

Andre driftskostnader 9 3 415 1 695 1 540 30 0 150 

Reise- og 

oppholdskostnader 10 1 555 50 50 835 620 0 

Medlemskap og andre 

org.relaterte kostnader 11 708 265 113 190 140 0 

Forsikringer 12 500 500 0 0 0 0 

Finansinntekter og 

-kostnader 13 100 100 0 0 0 0 

Sum utgifter 15 068 11 400 1 703 1 055 760 150 

Driftsresultat eks. 

avskrivninger og 

strategiske tiltak –218      

Avskrivninger 14 833 679 154       

Strategiske tiltak 15 1 000         

Resultat 16 −2 57
0 

7 805 −3 185 −3 375 −1 065 −150 
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Forslaget til budsjett for 2022 vedtas. 

Kommentarer til budsjettene for 2021 og 2022 
1. Royalty og annonseinntekter 
Royalty fra Speider-sport AS og annonser i medlemsbladet Speideren. 

2. Medlemskontingenter 
Budsjettforslaget er basert på ca. 15 600 betalende medlemmer i 2021 og ca. 16 000 betalende 
medlemmer i 2022. Det er tatt høyde for husstandsrabatter og korpsrefusjon i budsjettet. 
Styret viderefører ordningen med at nye grupper kan søke om inntil kr 25 000 i oppstartsmidler fra 
Frifond-ordningen. 

3. Nasjonal grunnstøtte 
Grunnstøtten beregnes ut fra antall aktive betalende medlemmer under 26 år per 31.12., antall 
godkjente lokallag (godkjent lokallag = mer enn fem aktive medlemmer under 26 år per 31.12. og 
levert årsrapport), nasjonale aktiviteter/kurs, styresammensetning og andre kriterier to år tidligere. 
(2019-tallene legges til grunn for 2021-støtten, og 2020-tallene legges til grunn for 2022-støtten)  

4. Offentlige tilskudd og refusjoner 
Internasjonal støtte gis på grunnlag av aktiviteter/kurs/arrangementer som har foregått i utlandet 
(ikke Norden), med kr 300 000 i 2021 (grunnlag World Scout Jamboree i 2019) og kr 100 000 i 2022. 
Administrasjonsgodtgjørelse for forvaltningen av Frifond (inntil maks 5 % av tildelt beløp) utgjør  
kr 180 000 i 2021 og i 2022. Momskompensasjonen utgjør kr 900 000 i 2021 og kr 1 000 000 i 2022. 
Prosjektstøtte utgjør kr 700 000 i 2021 og 2022. I prosjektstøtten ligger Friluftsskolen med kr 400 000 
hvert år, midler fra Norsk Friluftsliv på kr 200 000 og kr 100 000 for ulike mindre arrangementer. 

5. Leieinntekter 
Denne posten inneholder fremleie av kontorlokaler i St. Olavs gate (Interhost AS, Oslospeiderne og 
St. Georgs Gildene i Norge). 

6. Andre driftsinntekter 
Salg av æreskniver, årsavgift på nettsider for grupper/kretser, administrasjonsgodtgjørelse i 
forbindelse med Spf-arrangementer og andre inntekter.  

7. Lønnskostnader 
For 2021 og 2022 er det lagt inn lønns- og sosiale kostnader knyttet til 10,5 årsverk.  

8. Lokaler 
Denne posten inkluderer husleie, rengjøring og felleskostnader knyttet til lokalene i St. Olavs gate 25.  

9. Andre driftskostnader 
I denne posten er det lagt inn kostnader knyttet til 4 utgaver av medlemsbladet «Speideren», 
datakostnader, porto, telefon og generell kontordrift.  

Videre er det lagt inn en post med kr 150 000 til drift av eiendommene. I tillegg dekker også 
utleieinntekter driftskostnader knyttet til eiendommene. 

10. Reise- og oppholdskostnader 
I denne posten er det tatt høyde for Speidertinget i 2022 med kr 100 000 og verdenskonferanser for 
WAGGGS og WOSM i 2021 med kr 200 000. 
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11. Medlemskap og andre organisasjonsrelaterte kostnader 
I denne posten inngår det kostnader til Speiderstyrets drift med kr 400 000, drift av Komite speiding 
med kr 175 000 og drift av nettverkene med kr 160 000 for både 2021 og 2022. Øvrige poster som 
inngår her, er kontingenter til andre organisasjoner, medieovervåkning og profilering.  

12. Forsikringer 
Denne posten inkluderer vår kollektive ulykkesforsikring for medlemmer, ansvarsforsikring for ledere 
og andre forsikringer knyttet til generell drift, inkludert forbundskontoret. 

13. Finansinntekter og -kostnader 
Her ligger renteinntekter og bankgebyrer.  

14. Avskrivninger 
Hovedposten her er knyttet til teknologi i kontordriften (videreutvikling av medlemssystemet), nye 
nettsider, kontorlokaler, kontormaskiner og nettsideløsning for grupper og kretser. Norges 
speiderforbund har egenkapital til å ta denne typen investeringer for de neste årene. 

15. Strategiske tiltak 
Det er satt av kr 1 000 000 for hvert av årene 2021 og 2022 til strategiske tiltak som skal 
gjennomføres etter arbeidsplan 2021–2022. 

16. Årsresultat 
Årsresultatene for 2021 og 2022 (summen av drift, avskrivninger og strategiske tiltak) belastes annen 
egenkapital.  
 
 

6.3 OMPRIORITERINGER 

Forslag: 
Speiderstyret gis fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor budsjettenes rammer. 
 
Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 

 

 

Sak 7 ANDRE SAKER  
 

Det er ingen innkomne eller andre saker som skal behandles av Speidertinget 2020. 
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Sak 8 VALG 

Valg til Speiderstyret (speidersjef, visespeidersjef, fem speiderstyremedlemmer og et varamedlem), 
lovutvalget og klagenemnda forberedes av valgkomiteen som ble valgt av Speidertinget 2018. 

Speiderstyret forbereder valg av ny valgkomite, ordstyrere for neste speiderting og revisor. 

Det er ikke tillatt å sette fram benkeforslag ved valg forberedt av valgkomiteen. Alle valg avgjøres ved 
alminnelig flertall. Se beskrivelse av valgordningen i Speidertingets forretningsorden. 

Valgkomiteen orienterer Speidertinget om sitt arbeid og redegjør for sin innstilling. 

Valgkomiteen har bestått av:  
Hanne Mette Lundberg  
Karl-Erik Onstad  
Oda Emilie Larsen  
Ragnhild Harstad  
Vidar Nyløkken Hagen 

Presentasjoner av kandidatene er vedlagt saksdokumentene. 
 
 

8.1 VALG AV SPEIDERSJEF FOR TO ÅR 

Kandidat: 
Håvard Djupvik, Romerike krets 
 
Valgkomiteens innstilling: 
Håvard Djupvik  

 

8.2 VALG AV VISESPEIDERSJEF FOR TO ÅR 

Kandidat: 
Birgitte Schiøll Heneide, direktemedlem 
 
Valgkomiteens innstilling: 
Birgitte Schiøll Heneide 
 

8.3 VALG AV FEM MEDLEMMER TIL SPEIDERSTYRET FOR TO ÅR 

Kandidater: 
Ane Nørstebø Laache, Vestmarka krets 
Eirik Ulltang Birkeland, Sogn og Fjordane krets 
Henrik Moum Grimstad, Fredrikstad krets 
Ole Christian Wigestrand, Vesterlen krets 
Peer-Johan Ødegaard, Salten krets 
Silje Kroken, Oslospeiderne 
Svein Harald Gunnes, Trøndelag krets 
Torgeir Feyling, Vestmarka krets 
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Valgkomiteens innstilling: 
Ane Nørstebø Laache 
Eirik Ulltang Birkeland 
Peer-Johan Ødegaard 
Silje Kroken 
Svein Harald Gunnes 
 
 

8.4 VALG AV ETT VARAMEDLEM TIL SPEIDERSTYRET FOR TO ÅR 

Dersom lovforslaget om å avvikle varaordningen blir vedtatt (sak 5.2.9), vil det ikke bli valgt 
varamedlem til Speiderstyret på Speidertinget 2020. 
 

Kandidater: 
Henrik Moum Grimstad, Fredrikstad krets 
Torgeir Feyling, Vestmarka krets 
 

Valgkomiteens innstilling: 
Torgeir Feyling  
 
 

8.5 VALG AV ETT MEDLEM TIL LOVUTVALGET FOR SEKS ÅR 

Kandidat: 
Lars Østby-Deglum, Hedmark krets 
 

Valgkomiteens innstilling: 
Lars Østby-Deglum 
 
 

8.6 VALG AV ETT MEDLEM TIL KLAGENEMNDA FOR SEKS ÅR 

Kandidat: 
Hanne Birte Hulløen, Grenland krets 
 

Valgkomiteens innstilling: 
Hanne Birte Hulløen 

8.7 VALG AV TO ORDSTYRERE TIL SPEIDERTINGET 2022 

Speiderstyrets innstilling: 
Christina Eide, Grenland krets/Oslospeiderne 
Knut Slettebak, Vesterlen krets 
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8.8 VALG AV FEM MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN FOR 

SPEIDERTINGET 2022 

Speiderstyrets innstilling: 
Lars Atle Andersen, Vesterlen 
Oda Emilie Larsen, Vestmarka krets 
Solveig Schytz, Follo krets 
Steinar Klokk, Sunnmøre krets 
Vidar Nyløkken Hagen, Gudbrandsdal krets 
 
 

8.9 VALG AV REVISOR FOR TO ÅR 

Speiderstyrets innstilling: 
Statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland, BDO 

 
 
 

Sak 9 ÅPENT FORUM 

Speidertinget kan komme med henstillinger til Speiderstyret for oppfølging i kommende 
styreperiode.  

 

9.1 HENSTILLINGER TIL SPEIDERSTYRET 

Representantene kan komme med henstillinger innen fristen som vedtas i Speidertingets 
forretningsorden. Henstillinger skal innleveres elektronisk på eget skjema. Det stemmes over hver 
henstilling for seg. 

 

9.2 OPPFØLGING AV HENSTILLINGER TIL SPEIDERSTYRET FRA 

SPEIDERTINGET 2018 

Orientering fra Speiderstyret om arbeidet som er gjort etter Speidertinget 2018.  
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Sak 10 ORIENTERINGER 

På Speidertinget vil det bli gitt noen orienteringer fra talerstolen. 
 

10.1 SAKER FRA SPEIDERFORUM 2020 

Representanter fra Speiderforum informerer om sakene som ble behandlet på Speiderforum. 
Protokollen fra Speiderforum er lagt fram for Speidertinget i saksdokumentene. 

 

10.2 SAKER FRA ROVERFORUM 2020 

Representanter fra Roverforum informerer om sakene som ble behandlet på Roverforum.  
Protokollen fra Roverforum er lagt fram for Speidertinget i saksdokumentene. 

 

10.3 STATUS I NORGES SPEIDERFORBUND 

Speidersjefen orienterer om status for organisasjonen. 
 
 

10.4 ORIENTERING OM SPEIDING I KORONATID 

Speiderstyret orienterer om Norges speiderforbund i koronatid. 

 

10.5 ORIENTERING OM LEIRSOMMER 2021 

Prosjektleder Harald Schytz orienterer om arbeidet med leirsommer 2021. 
 
 

10.6 ORIENTERING OM SPEIDER-SPORT AS 

Styreleder Peik Næsje orienterer om Speider-sport. 

 

10.7 ANDRE ORIENTERINGER 
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