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Nordisk dimension:
Spejder i Norden Spejderbevægelsen er en af de største ungdomsorganisationer der findes i Norden. Spejderbevægelsen er nu mere end 100 år gammel i alle de
Nordiske lande og samarbejdet mellem de nordiske spejdere har en lang historie. På nuværende tidspunkt er der omkring 200.000 aktive spejdere i Norden.
Spejderbevægelsen er for børn og unge og giver dem mulighed at udvikle sine egne personlige forudsætninger og værdier, være friske, tage ansvar og udvikle sig
til selvstændige personer i samfundet. Spejderbevægelsens vision er at opfostre aktive og ansvarsbevidste unge mennesker. Vi er en bevægelse som inkluderer og
aktiverer vores medlemmer. Spejderbevægelsen forsøger kontinuerligt at nå ud til de grupper af unge som ikke er, eller ikke har været aktive i andre
ungdomsorganisationer. Nu fokuserer spejderne i Norden på at opretholde et program som kan skabe tilvækst, og inkludere unge med specielle behov samt unge
med indvandre baggrund. Det nordiske samarbejde eksisterer for at muliggøre varierende aktiviteter af høj kvalitet og samtidig opfordrer til deltagelse som er
nøglen til børnenes og ungdommens velbefindende. Den Nordiske Samarbejdskomité Samarbejdet mellem de nordiske spejderkorps finder sted igennem den
Nordiske Samarbejdskomité (NSK). I NSK sidder repræsentanter fra Danmark, Island, Norge, Finland, Sverige, Færøerne og Grønland. Formålet med det nordiske
samarbejde er at fremme kontakten mellem de nordiske spejderkorps og forstærke den rolle og identitet de nordiske spejdere har i spejderverdenen. Den nordiske
samarbejdskomité fungerer som den koordinerende og organiserende myndighed i dette samarbejde. For at opretholde kontinuitet og forstærke det nordiske
samarbejde holder komitéen mindst et møde om året, men mødes også i forbindelse med forskellige andre arrangementer. Næste år holdes NSKs ordinære årsmøde
på Færøerne i september måned 2013. Sekretariatet I 2013-2015 sidder Island som ordfører i NSK og sekretariatet er derfor lokaliseret i Island i disse tre år.
Sekretariatets rolle er at kalde de forskellige lande sammen og organisere NSK møder, være ansvarlig for opdatering af information, være støtte til forskellige
nordiske arrangementer, og uddele information om det nordiske spejderarbejde både internt og eksternt. Sekretariatet består af en gruppe på tre frivillige spejdere
og Islands internationale sekretær som bruger 10% af sin tid på dette arbejde. Spejdernes Europakonference afholdes i Berlin i august 2013, og en stor del af
sekretariatets næste års aktiviteter kommer til at dreje sig om dette arrangement. Der skal holdes ekstra NSK forberedelsesmøde i Stavanger eller København i
julimåned. På Europakonferencen skal der organiseres og holdes et ekstra NSK møde samt en Nordisk reception. Derudover er det Islands sekretariats ønske at
fornye og forstærke den hjemmeside NSK sekretariatet har (www.speidereinorden.org), og gøre den endu bedre som informationskilde for de nordiske
spejderkorps og det nordiske samarbejde. Sekretariatet sætter også fokus på landslejr i Grønland og Norge i 2013, og vil fokusere på at de andre nordiske lande vil
deltage der. Komitémøde 2013 En gang om året mødes den Nordiske Samarbejdskomité over en weekend, hvor næste års møder, aktiviteter og fælles
spejderpolitiske spørgsmål bliver diskuteret. I 2013 vil mødet blive holdt den 7.-8. september på Færøerne. Mødet i 2012 blev holdt i København og vi synes det er
vigtigt at rotere mellem landerne i komitéen. På den måde kan NSK øge forståelsen og kontakten mellem de forskellige lande. Mødet har stor betydning for
koordination af samarbejdet og for at skabe nye ideer. Det giver mulighed at lægge strategier og diskutere fremtidens fælles aktiviteter og evaluere sidste års
samarbejde. De nordiske lande har altid haft en stor inflydelse i det globale spejdersamfund samt det europæiske spejdermiljø. Derfor bliver der, under dette møde,
sat fokus på hvordan de nordiske lande kan være aktive inden for de to globale spejderorganisationer (World Organisation of the Scout Movement (WOSM) og
World Association of Girl Guildes and Girl Scouts (WAGGGS)), og hvordan NSK vil påvirke det europæiske samarbejde. Ad hoc arbejde De forskellige
spejderkorps deltager i myriader af forskellige aktiviteter og i løbet af året forekommer tit arrangementer som kræver nordisk koordinering. I 2013 ser NSK frem
til at støtte nordisk deltagelse i World Scout Moot i Canada i august. Og andre forskellige tværsektoriale arbejdsgrupper der har en nordisk deltagelse. Hjemmeside
NSK - www.speidereinorden.org Under Islands sekretariat er det blevet en ambition at opdatere hjemmesiden og forenkle adgang til de forskellige informationer
der er nødvendige for det nordiske samarbejde. Det andet projekt er at oprette et web-arkiv af dokumenter der kunne være vigtige at have nem adgang til. Det er
vigtigt for nye medlemmer af NSK nem at kunne finde frem til de nødvendige informationer, og det vil gøre integrationsprocessen ind i NSK mere overskuelig og
forkorte den tid det tager at blive informeret om alle de forskellige aktiviteter NSK foretager sig. Og for spejderkorpsene at se hvordan nordisk spejdersamarbjede
har udviklet sig igennem årtierne. NOPOLK 2013 NOPOLK er et arrangement der holdes hvert andet år og i 2013 bliver det hold i Norge. Dette er arrangeret
specielt for dem, der sidder i program- og ledertræningsudvalg i de forskellige nordiske spejderkorps. NOPOLK hører ikke under NSK budget, men planlægnings
teamet får den nødvendig støtte fra NSK sekretariatet under forberedelserne og med PR arbejdet af arrangementet. Global Nordisk indflydelse Spejderne er en 100
år gammel global bevægelse. Spejdernes vision er at udvikle international fred og samarbejde mellem forskellige lande og kulturer. Norden har repræsentatner i
både WOSM og WAGGGS verdens bestyrelser og derigennem har en stor indflydelse på det globale spejderarbejde. Vision og retningslinier for samarbejdet
mellem spejderne i Norden findes under denne link: http://www.speidereinorden.org/?download=2012%20Nordisk_samarbejdsgrundlag_godkant%20maj2012.pdf

Budget:
Udgifter Indtægter
Rejser 126404 Egenfinansiering 74906
Kost og logi 22238 NUK* 229401
Honorarer 0 National finansiering 0
Lokaler 20365 Nærområder* 0
Materialer 16386 Finansiering fra EU 0
Andet 60394 Anden finansiering 0
Total Total
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Budget Nordisk
Sekretariat 2013 Det
Islandske spejderkorps/
Spejdernes nordiske
samarbejdskomite
DKK 21.36 2.10.12
Arrangement Rejser
ISK DKK
Mødeomkostninger
ISK DKK Kost og logi
ISK DKK Købt service
ISK DKK Post ISK
DKK Diverse
omkostniner ISK DKK
TOTAL ISK DKK
NSK efterårsmøde
Færøerne 1.500.000
70.225 150.000 7.022
135.000 6.320 75.000
3.511 0 0 0 0
1.860.000 87.079 NSK
ekstramøde
(Stavanger/CPH juli)
850.000 39.794
210.000 9.831 180.000
8.427 120.000 5.618
1.360.000 63.670 NSK
og Nordisk
samarbejdsmøder på
Europa Konferens í
Berlin i August
350.000 16.386 75.000
3.511 160.000 7.491
35.000 1.639 620.000
29.026 Materiale -
omkostninger 350.000
16.386 350.000 16.386
IT støtte 100.000 4.682
100.000 4.682 Web
portal 85.000 3.979
85.000 3.979 Web
opdatering 200.000
9.363 200.000 9.363
Netværkets assistent
175.000 8.193 175.000
8.193 Bogføring.
økonomiforfaltning.
resebyråservice
150.000 7.022 150.000
7.022 Totalt 2.700.000
126.404 435.000
20.365 475.000 22.238
765.000 35.815
350.000 16.386
175.000 8.193
4.900.000 229.401
Finansiering
Selffinansiering
Bandalag Íslenskra
Skáta 1.600.000
74.906 NUK
Projektstöd 4.900.000
229.401 Totalt
6.500.000 304.307
Medlemsorganisationer Organisation Støtteberet.Land

Det islandske Spejderkorps Ja Island
De Grønne Pigespejdere Ja Danmark
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Det Danske Spejderkorps Ja Danmark
KFUM-spejderne i Danmark Ja Danmark
Danske Baptisters spejderkorps Ja Danmark
Norges Speiderforbund Ja Norge
Norges KFUK-KFUM Speidere Ja Norge
Suomen Partiolaiset/Finlands scouter Ja Finland
Føroya KFUK-Skótar Ja Færørene
Skótalið Frelsunarhersins Ja Færørene
Føroya Skótasamband Ja Færørene
KFUM Skótarnir i Føroyum Ja Færørene
Kalaallit Nunaanni Spejderit Kattuffiat/Grønlands SpejderkorpsJa Grønland
SMU-Scout Svenska Equmenia Ungdom Scout Ja Sverige
KFUK-KFUMs Scoutförbund Ja Sverige
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Ja Sverige
Frälsningsarméns Scoutförbund Ja Sverige
Svenska Scoutförbundet, SSF Ja Sverige
Dansk Spejderkorps Sydslesvig Ja Danmark

 

   

Tilbage
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