
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for 
samarbejdet mellem spejderne i Norden 



	  
	  
	  
	  

Mission	  
	  
Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, 
erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur.	  
	  
	  

Vision 
	  
Spejder möter scout	  
	  
betyder att det nordiska scoutsamarbetet stärker den enskilde scoutens tolerans 
och förståelse för andra kulturer och engagemang för internationella frågor.	  
	  
Forbund möter korps	  
	  
betyder ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan förbunden i de nordiska länderna 
där det är naturligt att viktiga frågor diskuteras.	  
	  
Skátun möter samfunn	  
	  
betyder att scoutrörelsen i Norden är stark på den nordiska, europeiska och 
globala ungdomspolitiska arenan och en trovärdig partner till myndigheter och 
organisationer, eftersom den är en ungdomsrörelse där unga kan uttrycka vad de 
vill och behöver.	  



	  
	  
	  
	  

Samarbejdsgrundlag 
 
 
1 Nordisk Samarbejdskomite (NSK)	  
	  

1.1 Formål	  
	  

NSK er bindeleddet i det nordiske samarbejde og er besluttende 
organ, på de områder i det nordiske samarbejde som er beskrevet 
under kompetence. NSK har den overordnede koordinerende rolle i 
det nordiske samarbejde, og skal sikre at aktiviteter gennemføres i 
henhold til den vedtagne virksomhedsplan.	  

	  

1.2 Sammensætning	  
	  

NSK består af to medlemmer fra hvert land, som på vegne af 
organisationer i det respektive land kan træffe beslutninger indenfor 
de områder der er beskrevet under afsnit 1.6 kompetence. Hensigten 
er at de to deltagere er IC for hhv. WAGGGS og WOSM, men landene 
kan træffe beslutning om at sende andre repræsentanter.	  

	  

1.3 Møder i Nordisk Samarbejdskomite	  
	  

NSK mødes årligt i september, med lørdag som fuld mødedag. 
Der tilstræbes, at mødet afholdes den første lørdag i september. 
NSK mødes også i forbindelse med Europa- og 
verdenskonferencer.	  

	  

1.4 Ledelse	  
	  

NSK ledes af et formandskab bestående af de to repræsentanter fra 
samme land. Formandskabet varetages på skift af alle 
medlemslande. Formandskabet skifter i forbindelse med en 
konference.	  

	  

1.5 Administration	  
	  

Det land der har formandskabet, etablerer en styregruppe, der 
understøtter NSK i virkeligørelsen af visionen og virksomhetsplanen, 
samt;  

 
• varetager praktiske opgaver, mødekoordinering, referatskrivning, 

økonomi, puljeansøgninger og kommunikation. 



• understøtter det nordiske samarbejde og de nordiske politiske 
interesser i WAGGGS og WOSM. 

• understøtter og sikrer  at projekter og aktiviteter på tværs af de 
nordiske spejderkorps gennemføres i henhold til 
virksomhetsplanen.	  

1.6 Kompetence	  
	  

NSK kan træffe beslutninger på følgende områder;	  
	  

• Indenfor rammerne af virksomhedsplan og det nordiske 
samarbejde. Beslutningskompetencen er primært rettet mod 
det operative arbejde mellem konferencerne.	  

	  
• Formandskab, herunder styregruppen.	  

	  
• Egen forretningsorden. 

 
• Budget for det kommende år, præsenteres og gokendes på 

NSK mødet i september hvert år. 
	  

1.7 Virksomhedsplan 
	  

Virksomhedsplanen er en 3-års plan, som forberedes af NSK, 
drøftes i/med de forskellige lande og vedtages i præsidiet i 
forbindelse med konferencerne.  

	  

1.8 Opgaver iøvrigt	  
	  

Udarbejdelse af retningslinier for aktiviteter i virksomhedsplanen.	  
	  

Repræsentere det nordiske samarbejde, i forhold til Nordisk 
Kulturfond og sikre at der udarbejdes forslag til projekter, der kan 
opnå støtte herfra. 

	  
Planlægning og afholdelse af Nordisk Spejderkonference, som en 
nordisk mødeplads med mulighed for erfaringsudveksling, inspiration 
og netværksdannelse.	  

	  
Diskutere relevante emner, i relation til Europa- og 
Verdenskonferencer i WAGGGS og WOSM, med henblikk på at 
afdække om der er grundlag for samarbejde om disse mellem et 
eller flere lande i den nordiske region.	  

	  
Sikre en proces som søger at opnå samarbejde om kandidater 
til verdens- og Europakomiter.	  

	  

2 Nordisk Scoutkonferens	  
	  



Den Nordiske spejderkonference er en mødesplads for 
erfaringsudveksling og etablering af netværk mellem ledere i 
de Nordiske forbund.	  

	  

2.1 Scoutkonferensens målsättning	  
	  

Konferensens mål är att skapa mötesplatser på olika arenor och 
syftar till;	  

	  
 att utveckla det enkelte landets arbete med olika frågor, 

att påbörja olika project. 
 

 att revidere misjon, visjon og samarbejdsgrunlag. 
 

 att diskutera samverkan inom olika områden.	  
	  

 att diskutera och eller samverka kring olika frågor 
på regional, europeisk eller världsnivå.	  

2.2 Spejderkonferencens præsidium	  
	  

I forbindelse med konferencen, mødes konferencens præsidium. 
Præsidiet godkender virksomhedsplan for den kommende periode 
og træffer beslutninger om rammerne for det nordiske 
samarbejde.	  

	  

2.3 Medlemmer af præsidiet	  
	  

Præsidiet består af én repræsentant fra hvert forbund i de forskellige 
lande. I tillæg deltager medlemmer af NSK som observatører for at 
sikre grundlaget for NSK’s arbejde i den kommende periode. Der er 
ikke mødepligt for medlemmerne af præsidiet, men landene forpligter 
sig til at sende mindst to repræsentanter. Hensigten er at hvert 
forbund sender én repræsentant fra forbundsledelsen.	  

	  
I forbindelse med beslutninger i præsidiet har hvert land fire 
stemmer, uanset antallet af forbund i det pågældende land. Det er 
muligt for det enkelte land at dele sine stemmer.	  

	  

2.4 Formandskab	  
	  

Formandskabet i præsidiet følger turnus for formandskabet for NSK. 
Formandskabet varetager mødeledelse, sagsfremstilling og 
udarbejder efter mødet et beslutningsreferat. Præsidiets 
formandskab kan ikke samtidig repræsentere et land.	  

	  

2.5 Forberedelse af præsidiemøderne	  
	  



Forberedelse af virksomhedsplan og sager til drøftelse og 
vedtagelse i præsidiet varetages af NSK. Udkast til 
virksomhedsplan og sager til drøftelse udsendes til forbundene 
senest 1. marts i de år der afholdes konference.	  

	  

2.6 Scoutkonferensens deltagare	  
	  

Deltagare i konferensen är de personer som det enkelte landet utser.	  
	  

2.7 Innehåll och struktur	  
	  

Innehåll och struktur för varje nordisk scoutkonferens beslutas 
av Nordiska Samarbetskommittén.	  

	  
Nordisk Scoutkonferens rekommenderas genomföras under 
ett veckoslut med ankomst fredag.	  

	  
Innehållet bygger på ländernas och förbundens behov och 
aktuella frågor. 
	  

3 Retningslinjer for sprogbrug	  
	  

I nordisk speidersammenheng kan man tale skandinavisk eller 
engelsk. Ingen deltagere skal diskrimineres fordi man ikke kan 
tale ett av disse språkene. Grundet vor kulturelle fællesskab er 
skandinavisk hovedsproget i det nordiske samarbejde. Formelle 
aftaler skal forefindes på skandinavisk  og disse skal ligeledes 
oversættes til engelsk, dog er den skandinaviske gældende om 
der opstår tvist om forståelse.  

	  
	  
	  
	  
Vedtaget	  på	  præsidiemøde	  den	  17.	  Maj	  2015,	  på	  den	  Nordiske	  Spejderkonference	  i	  Reykjavik	  


