
	  
Förberedelsemöte	  inför	  Europakonferensen	  
	  
Köpenhamn	  6	  juni	  2010	  kl	  11.30-‐17.00	  
	  
Närvarande:	  
	  
Steen	  Petersen,	  Danmark	  
Marie	  Keiding,	  Danmark	  
Charlotte	  
Marie	  
Elise	  Nordskag,	  Norge	  
Vemund	  Ovesen,	  Norge	  
Hulda	  Sólrún	  Guðmunsdóttir,	  Island	  
Júliús	  Aðalsteinson,	  Island	  
Daggi	  Elehu,	  Sverige	  
Linda	  Fröström,	  Sverige	  
Inka	  Hopsu,	  Finland	  
Jørgen	  Guldborg	  Rasmussen	  
Finna	  Sigudardottir,	  WAGGGS	  Europa	  
Henrik	  Söderman,	  WOSM	  Europa	  
Karin	  Ahlbäck,	  WOSM	  
Johan	  Ekman,	  NSK	  sekretariat	  
Johanna	  Nyman,	  NSK	  sekretariat	  
	  

1. Öppnande	  av	  mötet	  
Mötet	  öppnades	  kl	  11.	  38	  
	  

2. Godkännande	  av	  dagordningen	  
Dagordningen	  godkändes.	  
	  

3. Europakonferenserna	  
3.1	  Delegationernas	  storlek	  
	  

Sverige	   20	  st	  	   +	  10	  jamboree	  
Island	   6	  st	   	  
Danmark	   34	  st	   	  
Norge	   11	  st	   	  
Finland	   12	  st	   +	  2	  roverway	  

	  
Det	  kan	  alltså	  konstateras	  att	  det	  kommer	  finnas	  95	  nordiska	  delegater	  på	  
plats,	  plus	  scouter	  från	  norden	  som	  deltar	  i	  konferensen	  p.g.a.	  sina	  
uppdrag	  i	  WOSM	  och	  WAGGGS.	  
	  
	  
	  



3.2	  Triennial	  Plans	  	  
Finna	  Sigurdardottir	  och	  Henrik	  Söderman	  presenterade	  treårsplanerna.	  
Generellt	  kan	  sägas	  att	  samarbetet	  mellan	  WOSM	  och	  WAGGGS	  fortsätter	  i	  
regionen	  m.h.a.	  tre	  gemensamma	  prioritetsområden.	  Aktiviteter	  inom	  
områdena	  måste	  inte	  göras	  som	  samarbete	  mellan	  WOSM	  och	  WAGGGS	  
Europe.	  Ramverket	  för	  samarbetet	  har	  nu	  formats.	  De	  två	  regionerna	  har	  
också	  egna	  prioritetsområden.	  	  
	  
Gemensamma:	  
-‐ Growth	  through	  quality	  
-‐ Volunteering	  
-‐ Embracing	  Change	  
	  
WAGGGS:	  
-‐ Partnership	  
-‐ Leadership	  
-‐ Funding	  

	  
WOSM:	  
-‐ Youth	  Involvement	  
-‐ Partnership	  with	  other	  regions	  

	  
Dessa	  är	  mer	  tvärsektoriella	  teman,	  detta	  för	  att	  samarbetet	  mellan	  olika	  
specialister	  skall	  fungera	  bättre.	  
	  
Kommentarer	  från	  mötet	  rörde	  mest	  punkten	  Growth	  through	  quality.	  Vi	  
måste	  också	  i	  framtiden	  understryka	  vikten	  av	  tillväxt.	  Det	  får	  inte	  endast	  
handla	  om	  kvalitet,	  utan	  att	  kvaliteten	  skall	  leda	  till	  tillväxt	  måste	  hela	  
tiden	  vara	  klart.	  Kvalitet	  handlar	  inte	  bara	  om	  kvalitet	  av	  
scoutprogrammet,	  utan	  också	  om	  kvaliteten	  av	  organisationen	  och	  
arbetet	  som	  görs	  för	  scoutingen.	  
	  
Open	  call	  till	  arbetsgrupperna	  (både	  WOSM	  och	  WAGGGS)	  är	  nu	  öppna,	  
stänger	  i	  juli.	  Arbetsgruppernas	  namn	  är	  inte	  ännu	  klara,	  men	  tanken	  är	  
att	  den	  nya	  kommittén	  ska	  ha	  en	  resurspool	  med	  olika	  profiler,	  som	  sedan	  
kan	  ges	  de	  mest	  passande	  uppgifterna.	  
	  
3.2 Konferensresolutioner	  
Inga	  resolutioner	  från	  Nordiska	  länder	  än	  så	  länge.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



3.3 Valet	  av	  WOSM	  European	  Scout	  Committee	  och	  WAGGGS	  Europe	  
Committee	  

	  
	  
WAGGGS	  
-‐ 6	  av	  8	  kandidater	  kommer	  väljas.	  Antagligen	  kommer	  de	  tre	  

kandidater	  som	  ställer	  upp	  för	  återval	  att	  vara	  starka.	  De	  två	  mest	  
okända	  kandidaterna	  är	  Liora	  Givon	  från	  Israel	  och	  Amanda	  Medler	  
från	  England.	  England	  är	  dock	  starkt	  på	  grund	  av	  sin	  stora	  
organisation.	  Diskussion	  fördes	  om	  ordförandeposten.	  Situationen	  i	  
WAGGGS	  kommittén	  har	  inte	  varit	  den	  enklaste	  på	  grund	  av	  olika	  
uppfattningar	  om	  hur	  inställningen	  till	  ”Sagnos”	  ska	  vara.	  Detta	  
kommer	  också	  att	  återspeglas	  i	  diskussionen	  om	  ordförandevalet.	  
Finna	  meddelade	  att	  hon	  ställer	  sig	  till	  förfogande	  för	  uppdraget	  som	  
ordförande	  och	  deltagarna	  på	  mötet	  uppmuntrade	  henne	  att	  ställa	  
upp.	  Sverige	  koordinerar	  kampanjen.	  

	   	  
WOSM	  
	  
Kandidatläget	  är	  aningen	  magert,	  eftersom	  endast	  7	  personer	  ställer	  upp	  
för	  sammanlagt	  6	  poster	  efter	  att	  Bianca	  från	  Rumänien	  dragit	  sig	  ur.	  Två	  
av	  de	  nuvarande	  medlemmarna,	  Craig	  Turpie	  från	  England	  och	  Henrik	  
Söderman	  från	  Finland,	  ställer	  upp	  för	  omval	  och	  är	  båda	  starka	  
kandidater.	  Båda	  har	  meddelat	  att	  de	  ställer	  sig	  till	  förfogande	  för	  återval.	  
På	  grund	  av	  den	  geografiska	  balansen,	  blir	  det	  antagligen	  en	  av	  de	  
sydeuropeiska	  kandidaterna	  som	  inte	  väljs,	  det	  vill	  säga	  Christos	  
Hazidiamandis	  från	  Grekland,	  Christian	  Loste	  Ramos	  från	  Spanien	  eller	  
Andrea	  Demarmels,	  Schweitz.	  Spanien	  och	  Sverige	  fortsätter	  
diskussionen	  om	  huruvida	  en	  överänskommelse	  mellan	  Norden	  och	  
Sydeuropa	  kan	  uppnås.	  	  	  
Önskemål	  har	  kommit	  att	  Inte	  allt	  för	  mycket	  papper	  borde	  	   delas	  ut	  på	  
konferensen,	  men	  någonslags	  marknadsföring	  bör	  göras?	  T-‐ex	  visitkort	  
med	  bild	  och	  en	  ”key	  message”	  borde	  tryckas.	  

	  
3.4 Projektpresentationer	  av	  MO's	  under	  WAGGGS	  European	  Guide	  

Conference	  
	  Norge	  och	  Danmark	  skall	  presentera	  projekt	  under	  WAGGGS	  
konferensen.	  Anmälningsdödlinje	  var	  den	  31.5.	  	  

	  	  
3.5 Nordiska	  möten	  under	  konferensen	  
Nordiskt	  IC	  lunchmöte	  den	  17.7	  kl.	  11.00-‐	  13.00	  på	  konferenshotellet.	  
Tiderna	  kommer	  eventuellt	  att	  skifta	  lite	  beroende	  på	  när	  ICerna	  landar.	  
Exakt	  tidpunkt	  och	  plats	  kommer	  meddelas	  i	  god	  tid	  före	  mötet.	  
	  
Alla	  Nordiska	  delegater	  träffas	  den	  18.7	  kl.	  18.00	  –	  18.45	  i	  
konferenshotellets	  lokaliteter.	  Då	  skall	  åtminstone	  WSJ	  2011,	  Roverway	  
2012	  och	  World	  Scout	  Moot	  2017	  kort	  presenteras.	  Finns	  det	  annan	  
information	  som	  skall	  förmedlas,	  kontakta	  sekretariatet.	  

	   	  



	  
4.	  WOSM	  world	  

4.1	  World	  Scout	  Moot	  till	  Island	  år	  2017	  
Island	  är	  den	  enda	  kandiaten	  till	  World	  Scout	  Moot	  2017	  men	  måste	  få	  ett	  
godkännande	  av	  WOSM	  världskonferens.	  Mootet	  skall	  godkännas	  med	  
50%	  +	  1	  röst.	  Det	  är	  mycket	  viktigt	  att	  närvara	  vid	  röstningen	  och	  att	  
uppmuntra	  andra	  länder	  att	  delta!	  
	  
4.2	  Governance	  Review	  WOSM	  

	  
	  	  

Långa	  diskussioner	  har	  förts	  på	  IC	  forum	  på	  Malta,	  de	  nordiska	  länderna	  
är	  överens	  och	  vi	  känner	  varandras	  åsikter.	  Nu	  gäller	  det	  att	  få	  fokus	  på	  
de	  viktigaste	  punkterna	  så	  att	  processen	  inte	  urvattnas	  och	  så	  att	  resultat	  
nås.	  Dessutom	  skall	  processen	  avslutas	  nu	  och	  inte	  om	  tre	  år.	  Om	  norden	  
kommer	  ut	  med	  ett	  positionpaper	  i	  med	  åsikter	  om	  de	  mest	  essentiella	  
punkterna	  inför	  Europakonferenserna	  kan	  det	  få	  stort	  stöd	  i	  Europa	  och	  
processen	  få	  mer	  fart.	  
	  
Förslagen	  angående	  Youth	  Involvement	  har	  slopats	  och	  nya	  förslag	  
kommer	  draftas.	  
Förslagen	  angående	  valsystem	  kommer	  kanske	  godkännas	  per	  post	  under	  
hösten	  och	  användas	  på	  WSC	  i	  Brasilien.	  
	  	  
En	  riktning	  måste	  dras,	  norden	  kan	  ge	  en	  riktning.	  	  
	  
Positionpaper	  
	  
En	  draft	  till	  positionpaper	  presenterades	  och	  länderna	  kommenterade:	  

	  
Norge:	  	  	  

o Youth	  involvement	  +	  valsystem	  de	  viktigaste	  punkterna	  
o Pappret	  är	  i	  rätt	  riktning	  
o Mer	  kommentarer	  på	  kommande	  

Sverige:	  
o Bra	  upplägg	  med	  en	  process	  del	  och	  en	  substans	  del	  
o Processdel	  –	  ok	  
o Substansdelen	  

 Youthinvolvement	  -‐	  Kontraproduktiva	  förslag	  från	  WSC	  
men	  eftersom	  detta	  förslag	  inte	  finns	  mer	  måste	  vi	  hålla	  
ögonen	  på	  det	  som	  kommer	  ske	  i	  september	  

 Regioner	  –	  ok	  enligt	  det	  som	  presenterats	  i	  det	  nordiska	  
pappret	  

 Valsystem	  	  -‐	  ok	  enligt	  det	  som	  presenterats	  i	  det	  
nordiska	  pappret	  

Island:	  
o Vikt	  på	  att	  processen	  dragit	  ut	  på	  tiden	  och	  att	  den	  nu	  borde	  

komma	  till	  sitt	  slut	  
o Kommer	  med	  mer	  kommenterar	  efter	  möte	  8.6	  



Danmark:	  
o Scoutingen	  borde	  vara	  simpel	  organisation	  som	  understöder	  

det	  lokala	  scoutorganisationerna	  
o Regionerna	  skall	  verka	  lokalt	  för	  att	  hjälpa	  länderna	  
o Strukturerat	  vilka	  ansvarsområden	  som	  finns	  på	  lokal,	  

nationell,	  regional	  och	  världsnivå	  
o Världsscoutingen	  skall	  stöda	  det	  lokala	  planet	  

Finland:	  
o Draftat	  förslaget	  

	  
Bidrag	  och	  åsikter	  skall	  snabbt	  skickas	  till	  sekretariatet.	  Sekretariatet	  
cirkulerar	  ett	  positionpaper	  om	  en	  vecka!	  
	  
4.3Karin	  Ahlbäcks	  kandidatur	  till	  World	  Scout	  Committee	  
	  
Karin	  Ahlbäck	  kandiderar	  till	  World	  Scout	  Committe	  som	  kandidat	  för	  
Finland	  och	  Sverige.	  Också	  de	  andra	  nordiska	  länderna	  stöder	  
entusiastiskt	  Karins	  kandidatur.	  
	  
Målet	  är	  att	  skapa	  europeiskt	  konsensus	  kring	  Karins	  kandidatur,	  denna	  
process	  skall	  börja	  under	  Europakonferenserna.	  
	  
En	  möjlig	  dubbelkandidatur	  med	  Joao	  Armando	  diskuterades.	  Daggi	  
Elehu	  skall	  förhandla	  med	  Spanien	  om	  eventuella	  valallianser.	  	  
	  
Ett	  lanceringsbrev	  om	  Karin	  skall	  skickas	  ut	  före	  Europakonferenserna	  
och	  det	  skall	  undertecknas	  av	  alla	  nordiska	  länder.	  Utkast	  till	  officiellt	  
lanceringsbrev	  cirkuleras	  2-‐3	  veckor	  före	  konferensen!	  
	  
En	  flyer	  om	  Karins	  kandidatur	  delas	  ut	  till	  alla	  under	  
Europakonferenserna.	  Under	  Europakonferensen	  skall	  vi	  utnyttja	  de	  stora	  
mängderna	  av	  Nordiska	  delegaterna	  för	  att	  göra	  reklam	  för	  Karin.	  Det	  är	  
av	  stor	  vikt	  att	  alla	  delegater	  känner	  till	  Karin	  och	  är	  kapabla	  att	  
marknadsföra	  henne.	  Det	  kommer	  att	  innebära	  ett	  hårt	  arbete	  att	  välja	  en	  
ung	  kvinna	  till	  kommittén.	  
	  
4.4	  WOSM	  Registration	  Fees	  

	  
Bakgrund	  Henrik	  Söderman	  och	  Karin	  Ahlbäck.	  Luc	  Panissod	  kommer	  
kontakta	  de	  nordiska	  länderna,	  samt	  andra	  ”rika”	  länder	  för	  att	  höra	  sig	  
för	  om	  de	  är	  beredda	  att	  betala	  högra	  medlemsavgifter.	  	  
	  
Beslut:	  
De	  nordiska	  länderna	  ställer	  sig	  positivt	  till	  förslaget,	  men	  vill	  se	  konkreta	  
siffror,	  inte	  procentenheter,	  innan	  avtal	  kan	  ingås.	  Henrik	  Söderman	  
kommunicerar	  med	  Luc	  Panissod.	  
	   	  
	  

	  



5.	  WAGGGS	  world	  
5.1	  WAGGGS	  policy	  on	  gender	  and	  coeducation	  
Nordisk	  och	  Europeisk	  reaktion	  till	  WAGGGS	  World	  beslut	  diskuteras	  
	  
WAGGGS	  policy	  angående	  pojkar	  som	  medlemmar	  diskuterades.	  Denna	  
policy	  trädde	  i	  kraft	  den	  1.1.2010.	  	  
-‐ WAGGGS	  kommer	  inte	  acceptera	  ”super	  SAGNOS”	  eller	  organisationer	  

med	  pojkar	  	  
	  
Sverige	  meddelade	  att	  de	  nu	  utreder	  möjligheterna	  att	  ansluta	  sina	  flickor	  
också	  till	  WOSM.	  	  
	  
WAGGGS	  Round	  Table	  on	  Coeducation	  kommer	  hållas	  i	  höst	  och	  så	  
många	  som	  möjligt	  från	  norden	  borde	  delta	  för	  att	  föra	  fram	  våra	  åsikter.	  

	  
Begreppet	  ”SAGNO”	  skapar	  problem	  eftersom	  begreppen	  går	  isär	  hos	  
respektive	  världsorganisationer.	  
	  

	   Diskussionen	  kretsade	  kring	  om	  processen	  till	  beslutet	  och	  de	  	  orättvisor	  
som	  nu	  finns	  i	  WAGGGS	  angående	  pojkar	  i	  WAGGGS	  	   only	  organisationer.	  
Konklusionen	  var	  att	  de	  nordiska	  länderna	  	   inte	  är	  nöjda	  med	  beslutet	  och	  
att	  vi	  måste	  höras	  i	  frågan	  för	  	   att	  den	  inte	  skall	  glömmas	  och	  problemen	  
begravas.	  Det	  	   faktum	  att	  ”SAGNONn”	  också	  skall	  få	  en	  bra	  service	  från	  
	   WAGGGS	  och	  att	  det	  inte	  är	  fallet	  idag	  konstaterades.	  

	  
För	  att	  faktiskt	  på	  komma	  till	  ett	  resultat	  i	  denna	  debatt	  borde	  följande	  
frågor	  besvaras:	  
	  
Vad	  vill	  vi	  ändra?	  Vad	  vill	  vi	  ha	  av	  WAGGGS?	  Hur	  kan	  vi	  få	  det?	  Tror	  vi	  att	  
vi	  kan	  ändra	  något?	  Och	  hur	  mycket	  resurser	  anser	  vi	  att	  vi	  har	  att	  sätta	  
på	  det?	  
	  

6.	  Öviga	  ärenden	  
	   6.1	  NSK	  möte	  på	  Island	  3-‐5.9.2010	  

6.2	  Ung	  i	  Norden	  på	  Färöarna	  den	  14-‐	  17.10.2010	  
Ny	  anmälningsdödlinje	  är	  den	  1.8.	  

	   6.3	  Baltic	  Sea	  Meeting	  1-‐3.10.2010	  Kaliningrad	  
	   6.4	  Kandersteg	  general	  assembly	  6.6.2010	  

Den	  nordiska	  kandidaten	  blev	  inte	  vald	  till	  nästa	  Kandersteg	  kommitté.	  
Kommittén	  består	  av	  medlemmar	  från	  Schweiz,	  Österrike,	  Tyskland,	  
Holland,	  Luxemburg	  och	  USA	  (BSA).	  
6.5	  Finland	  informerade	  om	  Young	  Wildlife	  Photografer	  	  
6.6	  Praktikaliteter	  kring	  pengar	  
	  

7.	  Avslutande	  av	  mötet	  
Mötet	  avslutades	  kl	  16.55	  
 
 
	  


