
 
 
 
 
      Esbo, 25.8.2010 
 
 
 
Hej alla NSK medlemmar och suppleanter, 
 
 
Vårt NSK möte närmar sig. Bifogad en uppdaterat föredragningslista/dagordning (uppdateringarna 
är märkta med röd färg), lista över deltagare och flygtider. Bilagor kommer att skickas separat. 
Julius och Hulda har lovat arrangera en pick up service från flyget. Kom ihåg att ta era 
simkläder/badedragt med! 
 
Sekretariatet har försökt förbereda mötet och varit i kontakt med en del representanter i förväg om 
ansvar över olika punkter på dagordningen. Kolla noggrant om det finns ditt namn (eller land) som 
är nämnt! 
 
Kontaktuppgifter till Julius och Hulda är: 
+354 -894-2042 (GSM Julius) och +354 864 2580 (GSM Hulda) 
 
 
Välkommen alla ! 
  
 
NSK sekretariatet (sekretariat.nsk@scout.fi) 
 
 
Sampo 
tel +358 50 5260 727 
 
Johanna  
tel. +358 50 411 3389 



 
 
 
 
 
 
„We think this will be a rather “wet” meeting. 
  
Our idea is to start be going to the Blue Lagoon on our way from the airport on Friday afternoon. 
(those arriving late Friday night will miss this part) Afterwards we will have dinner and something 
down town Reykjavik. 
  
Saturday we will have a meeting during the day in BIS HQ. During the two hour lunch brake we 
can go swimming in a nearby warm outdoor swimmingpool and then have the lunch in BIS HQ. 
  
Dinner can then be at a seefood restaurant down town Reykjavik. (You can possibly taste Whale, 
Sharke and other specialities.) 
  
We will arrange airport pick up on Friday afternoon (ca 16:00) and also transport to airport early 
sunday morgning. Please send flight info to julius@skatar.is so we can arrange this according to 
your travel time. 
  
Accommodation will be in Hotel Apartments in Reykjavik City Centre. There will be ca 6 pers. in 
each apartment, normally two on each bedroom. The apartments have everything you need. You 
just might want to bring your own toothbrush. 
  
We never know how the weather is going to be so bring cloths you can wear outddors and don´t 
forget to bring your swimsuit. 
  
We look forward to see you all in Reykjavik in September. 
  
Hulda and Julius“ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nordiska Samarbetskommittén 
 
Ordinarie årsmöte i Reykjavik 4 september, 2010 
 
Tid: kl 09:00 – 19:00 
 
Plats: Bandalag íslenskra skáta HQ, Hraunbæ 123, 110 Reykjavík 
 
 
 
Dagordningen 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
§ 2 Dagordningens godkännande 
§ 3 Förbundens årsrapport  

- alla NSK medlemmar skall rapportera senaste nyheter vad som pågår i olika 
förbund i sina egna länder samt lämna skiftliga årsrapporter till sekretariatet    

 
Sekretariatet har skickat blanketten för årsrapport till alla förbund (DL NSK möte).  
 
Ansvar: NSK medlemmar har ansvar att samla in rapporterna från de egna förbunden och 
att kort presentera en sammanfattning på mötet. 
 
§ 4  Nytt från sekretariatet (Sampo, Johanna) 
 - kontakt mellan sekretariatet och NSK medlemmar 
 - datablad av medlemsorganisationer, IC, TC, PC 

- uppdateringen av nordiska kalendern (Finland), bilaga 
- innehållet av nästa nyhetsbrev som skall skickas till alla förbund/korps efter NSK 
mötet 
 

§ 5 Diskussion och utvärdering av det nordiska samarbetet under europakonferenserna 
  
§ 6 Uppdateringar från WAGGGS och WOSM (nordiska ledamöter närvarande) 

- nordisk ”position paper” om WOSM governance (Henrik) 
- evalueringen av WAGGGS mötesprosesser och Rules of Procedure (under 

Europakonferens). Eventuellt nordisk förslag borde lämnas in före årsskiftet 2010-
2011 så att det enligt stadgarna kunde tas upp på extraordinarie WAGGGS 
Europakonferens nästa sommar i Edinburgh. (Jaakko, Julius, Danmark) 

- skriftlig rapport från Camilla Lindquist och förslag att bjuda henne till nordisk 
förberädelsemöte till WOSM världskonferens i Köpenhamn den 4 december 2011. 

 
§ 7 Nordiska kandidater till WOSM världen ( Karin Ahlbäck från Finland), World Scout 

Youth Forum/Youth Advisors och WAGGGS världen 



 
 
 
 
 
§ 8 Kommande evenemang 

- Ung i Norden på Färöarna 14.-17.10.2010  (Durita) 
Uppdatering från Färöarna om programinnehållet, deltagarlistan, ekonomin. 
Det är (25/8) inga anmälningar från Island och Grönland och bara en från 
Sverige. Sekretariatet skickar påminnelsen till alla förbund/korps under v 34. 

- Nordiskt förberedelsemöte inför World Scout Conference, Köpenhamn 4.12.2010 
- Nopolk i Finland 6.-9.10.2011 (Johanna) 

 
 

§ 9 Beskrivning av målgrupper (deltagarprofil) till olika nordiska evenemang 
 
Grupparbete (45 minuter) för att få tillägg till Nordisk Samarbejdsgrundlag (bilaga)   
- punkt: 2.6 Nordisk Scoutkonferens, och 4 Mål for Ung i Norden, Mål och 

retningslinjer för Nopolk) 
 
Ansvar: alla NSK medlemmar måste studera nuvarande dokumentet och 
förbereda och konsultera inom sin egen organisation om saken på förhand 
 

§ 10 Evalueringen av Ung i Norden koncepten (Sampo) 
- rapport från evalueringsgruppen, allmän diskussion 

 
 

 
§ 11 Nordiska klimatdagen 2010 (11 november, 2010) 
 se brev och förslag från Nordiska Ministerrådet, se bilaga 
 
§ 12 Världsjamboree, Nordisk Afton, Nordisk Infopunkt (Finland/Norge) 

- NSK sekretariatet har budgeterat DKK 15.000 (EUR 2100) för nordisk 
koordinering under 2010 men den har inte använts ännu. 

 
 

§ 13 Framtiden av nordisk kokbok och nordiska aktivitetsmärket (Elise) 
 

- Tidigare har det skapats en nordisk kokbok samt ett nordiskt aktivitetsmärke 
("Nordisk spejderkogebog” och ”Nordisk aktivitetsmærke"). Om någon har 
information om originalet och illustrationer till kokboken (originalet är gjort på 
norska?) eller märket (dansk?) dela med er under mötet.  
 
 

§ 14 Globalt samarbete 
  

- Initiativ från nordisk scoutgille network om gemensamt utvecklingssamarbete i Sri 
Lanka (Linda) 

- Katastrofstöd till Pakistan (Jaakko) 
 

 
§ 15 Initiativ för nordisk scoutsamarbete under den nuvarande treårsperioden 
 



 
 
 
 

• network by function (ansvariga för Ulandshjälp) (Jaakko/Sverige/rapport från 
Danmark) 

• förbättringen av informationen på websidan  
• Infobrev från sekretariatet  
• (årlig) nordisk lägerresa till Kandersteg med rotationsansvar per land (Jaakko, 

Sverige) 
 
 
§ 16 Övriga frågor, uppdateringar 

- COP 15; hur var scouterna involverade, rapport (Danmark) 
- Gemensam Nordisk delegation till World Scout Moot i Kenia 27.7.-5.8.2010 

(Sverige/Danmark); det var vissa problem i början bl.a i budgeteringen 
- Östersjö –mötet 1-3 oktober i Kaliningrad, Ryssland (Finland) 
- Roverway i Finland 2012 (20.-28.7.2012 – se www.roverway.fi) (Finland) 
- Nordisk samarbete mellan gillescouter (Linda) 
 

 
§ 17 NSK / Nordiska sekretariatets budget 

- NORDBUK / Nordiska Ministerrådet har beviljat sekretariatet DKK 200.000 för 
2010 som Nordisk Organisationsstöd. Budgetuppdatering och nästa års ansökan. 
 

§ 18 Nästa möte 2 - 4.9.2011 i Norge (Vemund och Elise) 
 
§ 19  Mötets avslutande 
 
 
 

 

 
 
 


