102.1 Lover og retningslinjer for Norges
speiderforbund
Her finner du lovene i kortversjon, der det
viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt
med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for
Norges speiderforbund i sin helhet.
Norges speiderforbund er åpent for alle uavhengig av kjønn, rase,
religion eller nasjonalitet. Medlemskapet er frivillig. Forbundet er
tilknyttet de internasjonale speiderorganisasjonene gjennom
Speidernes fellesorganisasjon. Forbundet er uavhengig og ikke
tilknyttet noe politisk parti.
Norges speiderforbunds mål
er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker.
Dette gjøres ved:
•
•

•

å tilby dem et treningsprogram med vekt på friluftsliv, samfunnsengasjement, internasjonal forståelse
og opplevelse av speideridealene,
å gi dem medbestemmelse og ansvar
å hjelpe dem til en kristen tro.

Religion:
Medlemmer som tilhører en annen religion, utvikler sin tro innen dette religionssamfunn. En kan være speider
uten at den kristne delen av målsettingen skal omfatte en i større grad enn det en selv eller ens forsatte ønsker.
Samfunnsengasjement:
Gjennom speiderarbeidet skal den enkelte speider få en forståelse av samfunnets organer og struktur, og utvikle
ansvar for det samfunn hun eller han lever i. Forbundet gir medlemmene trening i demokrati, og jobber for å
utvikle demokratiet innen organisasjonen så vel som i samfunnet for øvrig.
Speiderarbeidet skal også oppdra medlemmene til selvstendig vurdering, personlig engasjement og likestilling
mellom kjønnene. Forbundet søker å påvirke samfunnsutviklingen i samsvar med sitt ideologiske grunnlag og
program.
Speideridealene kommer til uttrykk gjennom speiderloven, speiderløftet, valgspråket og
speiderbønnen.

Gruppetinget
er gruppens besluttende organ, og det skal bestå av:

•
•

Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år (inklusive ledere).
En representant for hver påbegynt 10. betalende medlem blant speidere i tropp som ikke fyller 12 år
eller mer i løpet av kalenderåret.

Gruppetinget skal ha minst to møter i året. Disse møtene skal det bli innkalt til med minst en ukes varsel av
gruppeleder. I tillegg må det innkalles til møter dersom minst 1/3 av gruppetinget krever det. Bare de som
møter opp har stemmerett eller kan bli valgt til ulike verv.
Speider- og ledermiljø
Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og dens arbeidsenheter
driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de mål som er satt for arbeidet.
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Årsmøte
Gruppetinget må også avholde et årsmøte, og her må de behandle:
a)
b)
c)
d)
e)

årsmelding
regnskap
arbeidsplan
budsjett og fastsettelse av gruppekontingent
valg av
• gruppeleder og eventuelle gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse (2 år)
• gruppens representanter til kretstinget (ett år)
• regnskapsfører og revisor (ett år)

Gruppeledelsen
er ikke det samme som gruppetinget, men består av gruppeleder og eventuelt en eller flere gruppeassistenter.
Gruppeledelsen har:

•

det daglige arbeidet med å lede gruppens arbeid og representerer gruppen utad.
det daglige ansvar for gruppens administrasjon og virksomhet
sørge for et godt samarbeid mellom gruppens arbeidsenheter

•
•

ivaretar kontakten med foreldre og foresatte så vel som med krets og forbund.

•
•

opprettholder et godt forhold til lokale myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner i sitt
nærområde

Oppnevnelse av ledere
I tillegg må gruppeledelsen arbeide for en best mulig ledersituasjon i gruppen og dens arbeidsenheter. Den
oppnevner ledere og assistenter i alle gruppens arbeidsenheter med unntak av roverlag. Alle arbeidsenhetene i
gruppen (koloni, flokk, tropp) ledes av godkjente ledere og assistenter.
Roverlaget
Roverlaget velger selv sin leder for ett år av gangen, og ingen over 25 år kan bli valgt eller stemme for roverlaget,
men alle medlemmer av lagene over 25 år har uttalerett.

Gruppeleder
Gruppelederen er lederen for gruppa og gruppeledelsen, og velges for to år. Eventuelle gruppeassistenter velges
for ett eller to år om gangen etter gruppetingets bestemmelse. Helst skal ingen ha det samme vervet i mer enn 6
år av gangen.
Det er også viktig at et råd bestående av troppens ledere og patruljeførere og evt. patruljeassistentene får ta del i
viktig avgjørelser.

Kretstinget
Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte representanter for
gruppene.
Gruppenes representanter
Gruppenes representanter til kretstinget velges av og blant gruppetingenes medlemmer. Representanten er:
Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynt 10. betalende medlem i henhold til siste årsmelding.
Det velges også vararepresentanter.
Minst 1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere. Roverrepresentantene må i denne
sammenheng være under 25 år ved utgangen av det kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har
slike representanter, mister gruppen disse stemmene.
Kretstingets saker
Kretstinget må ha i alle fall et møte i året, og skal behandle:
a)
b)

årsmelding
regnskap
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

arbeidsplan
budsjett og fastsettelse av kretskontingent
valg av kretsstyrets medlemmer og representanter, valgkomite og revisor
valg av tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til speidertinget
valg av to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter samt
vararepresentanter til speider- og roverforum. Ved disse valgene er det bare henholdsvis
kretstingets speider- og roverrepresentanter som har stemmerett
valg av ordstyrer(e), referent og minimum to personer til å signere
protokollen
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 møte i kretstinget

Kretsstyret
Kretsstyret, som gruppeledelsen i gruppa, har ansvaret for det daglige arbeidet. Det består v kretsleder og 8
representanter. Det er kretstinget som bestemmer hvordan kretsstyret skal organiseres.
Kretsstyrets medlemmer
Kretsleder, visekretsleder og styremedlemmer velges for to år
Alle vedtak blir tatt ved alminnelig flertall.
Kretsstyrets oppgaver:
•
•

å fremme Norges speiderforbunds mål i eget område
å være forbundets representant overfor gruppene i området

•

å holde løpende kontakt med den enkelte speidergruppe og gi støtte og praktisk hjelp i det løpende arbeidet
å være gruppenes representant overfor forbundet.

•
•
•
•
•
•

å starte nye grupper og legge til rette for ekspansjon i eksisterende grupper.
å utvikle og formidle programtilbud og arrangementer der speidingens helhet, metoder og mål blir ivaretatt og
gjennomføre felles arrangementer
å gi tilbud om ledertrening og lederutvikling, herunder NSFs grunntrening, trening av førerpatruljer og konkret
opplæring i bruk av treningsprogrammet.
synliggjøre speiding i kretsen
å følge opp vedtak fra forbundet.

Det er også kretsstyret som har ansvaret for program, ledertrening og organiseringen av dette på kretsnivå.
Korps
Speiderarbeid som drives med tilknytning til et kirke- eller religionssamfunn eller en
annen organisasjon, kan organiseres som et korps og tilsluttes forbundet.
Grupper som er tilknyttet et korps skal også være tilknyttet en krets.

Forbundet
Speidertinget
Speidertinget er forbundets øverste myndighet. Speidertinget består av:

•

speiderstyrets 7 medlemmer,
to valgte representanter for ansatte i forbundet og kretsene,

•
•

kretsledere og en valgt representant for hver påbegynt 500 medlemmer i kretsen,

•

•
•

korpsleder/-sjef og en representant for hver påbegynt 1000 medlemmer i korpset,
to valgte representanter for forbundets speiderforum
to valgte representanter for forbundets roverforum.

Kretsenes representanter
Det er bare medlemmer av kretstinget som kan velges til representanter for kretsene, og disse velges for 2 år.
Ingen gruppe kan ha mer enn en av de valgte representantene. Dersom kretser/korps kan velge 2 eller flere
representanter, skal minst én av representantene være 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret
speidertinget møtes. Dersom kretsen/korpset ikke har en slik representant mister kretsen/korpset denne ene
stemmen.
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Speidertinget har ordinært møte hvert annet år. Saksdokumenter og saksliste sendes tingets medlemmer minst
fire uker før møtet, lovforslag minst to måneder før møtet.
Speidertingets behandler:

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

Saker til Speiderting:
Alle organisasjonsleddene i forbundet kan sende inn forslag, - speidertingets medlemmer, speiderstyret,
kretsstyrer, kretsting, korpsstyrer, korpsting og gruppeting. Forslag til saker som man ønsker at speidertinget
skal behandle, må være sendt speiderstyret minst tre måneder før møtet. Dersom det er lovforslag må disse
være innsendt minst seks måneder før møtet
Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall.

Speiderstyret
Speiderstyret består av speidersjef, visespeidersjef og fem andre medlemmer. Speiderstyret velges for to år av
speidertinget.
Speiderstyret er ledelsen av forbundet og fatter vedtak i alle saker som ikke spesielt er tillagt et annet organ,
eller som er av så stor viktighet at speidertinget bør ta avgjørelsen. Speiderstyret fastsetter nærmere
retningslinjer for sitt arbeid og kan i den forbindelse også delegere myndighet til utvalg sammensatt av en del av
styrets medlemmer.
Speiderstyrets oppgaver:
•
•
•

å fremme Norges speiderforbunds mål
å sette i verk speidertingets vedtak og strategi i alle organisasjonsledd
å være forbundets representant overfor gruppene, kretsene og korpsene.

•
•
•

å holde løpende kontakt med den enkelte krets og korps og gi støtte og praktisk hjelp i det daglige arbeidet
å gjennomføre aktiviteter som støtter arbeidet i gruppene, korpsene og kretsene
å opprettholde god kontakt med verdensorganisasjonene
å ivareta forbundets interesser i Speidernes fellesorganisasjon

•

Program, ledertrening og organisasjon:
•
•
•

•

Fastsette kretsgrenser i samråd med berørte kretser, godkjenne nye kretser og om nødvendig tilbakekalle
godkjenning av en gruppe i henhold til lovene
Arbeide for å øke kjennskapen til speidersaken og rekruttering av nye speidere og ledere.
Utvikle programtilbud, ledertrening og arrangementer der speidingens helhet, metoder og mål blir ivaretatt
Oppnevne komiteer og prosjektgrupper og fastsette mål, rammer og mandat for disse. Om ønskelig kan myndighet
delegeres til slike organer uten at speiderstyret derved fritas for sitt ansvar overfor speidertinget.

Administrasjon:

•
•
•
•
•
•
•

Godkjenne ledere i kretser, korps og forbundet, og om nødvendig tilbakekalle godkjenning av en leder i henhold til
lovene.
Utarbeide forslag til årsmelding, årsregnskap, årsbudsjett, arbeidsplan og strategiske planer.
Forberede saker som skal behandles av speidertinget.
Gi innstilling i alle saker som skal behandles av speidertinget.
Påse at forbundets lover og retningslinjer overholdes, og at forbundets midler og eiendeler forvaltes på en forsvarlig
måte.
Forvalte forbundets eierandel i andre selskaper
Holde forbundets administrasjon
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Andre oppgaver:
•
•

Være Norges speiderforbunds politiske ledd på nasjonalt nivå og opprettholde et godt forhold til nasjonale
offentlige myndigheter, andre organisasjoner, andre speiderforbund i Norge og i utlandet og
verdensorganisasjonene.
Ansette medarbeidere i lederstillinger ved forbundskontoret. Med unntak for generalsekretær kan speiderstyret
delegere sin kompetanse til ansettelse og utarbeiding av instrukser til generalsekretæren eller et ansettelsesråd.
Speiderstyret fastsetter lønns- og arbeidsvilkår.

Medlemmer og funksjoner
Man blir medlem av forbundet ved å avgi speiderløftet, og dette medlemskapet bekreftes og opprettholdes når
man betaler årskontingenten.
Det er gjennom sine ledere og tillitsvalgte at Norges speiderforbund kan oppnå sitt formål om å utdanne
ansvarlige og selvstendige mennesker.
Tillitsvalgte forståes her som medlemmer som gjennom valg på gruppeting, kretsting, korpsting eller
speiderting påtar seg ledelsesoppgaver i henhold til de valg som blir gjort. En tillitsvalgt må oppfylle NSFs
kvalifikasjonskrav for tillitsvalgte.
Tillitsvalgte kan bare inneha samme funksjon sammenhengende inntil 6 år, og kan først gjenvelges etter et
opphold på minst ett år. Men speidersjef, visespeidersjef og speiderstyremedlem regnes ikke som samme verv.
Tilsvarende gjelder også innen krets/korps og gruppe. Speiderstyret kan i særlige tilfeller dispensere fra regelen
Ledere er medlemmer som påtar seg lederoppgaver og er godkjente ledere, de må oppfylle NSF
kvalifikasjonskrav for ledere
Heller ikke ledere bør inneha samme funksjon i mer enn 6 år i sammenheng.
Både tillitsvalgte og ledere må underskrive på at de forplikter seg til å følge forbundets lover og til å legge opp
sitt arbeid i overensstemmelse med de retningslinjer som gjelder
Suspensjon av medlemmer.
Det er bare Speiderstyret som kan suspendere medlemmer som opptrer i strid med forbundets vedtekter eller
verdigrunnlag. Øvrige organisasjonsledd i Norges speiderforbund har ikke anledning til å fatte vedtak om
suspensjon.

Økonomi og administrasjon
Gruppe, krets, korps og forbund har selvstendig økonomi.
Organisasjonsleddenes økonomi
Det er hvert enkelt organisasjonsledd som har ansvaret for sin egen økonomi, og må skaffe til veie de
nødvendige midler til dekning av utgifter for virksomheten sin. De skal på sine årsmøter fastsette budsjett for
drift og investeringer for ett år framover
Regnskap
Alle organisasjonsledd må også føre regnskap i overensstemmelse med god regnskapsskikk.
Regnskapet skal framlegges for årsmøtet til godkjenning. Årsmøtet tar samtidig stilling til disponering av evt.
overskudd eller dekning av underskudd.
Lån
Intet organisasjonsledd i forbundet kan oppta lån, stille kausjon eller påta seg
lignende forpliktelser uten at speiderstyret på forhånd har gitt sin tillatelse.
Forbundet har ikke ansvar for organisasjonsleddenes gjeld eller andre forpliktelser.
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Kjøp og salg
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.
Kontingent
Retningslinjene om medlemskontingent fastsettes av speidertinget, kretstinget, korpstinget og gruppetinget
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