
	  
 

NSK FORBEREDNINGSMØDE TIL 
WAGGGS World Conference 2014 BERLIN 
15. juni 2014 SPEJDERCENTRET HOLMEN, 

KØBENHAVN 
 
Möde referat 
Til stede: Ida Krogh Sjöholm, Jón Þór Gunnarsson, Miriam Madsen, 
Stine Frederiksen, Camilla Lindquist, Eline Marie Grøholt, Nina Fleck, 
Christine Strøm, Guðrún Sigríður Ólafsdóttir, Heidi Jokinen, Karoliina 
Tikka 
 
1. Sprog 
Det blev bestemt at sproget som blever brugt til mødet bliver engelsk. 
  
2. Ændringer til agenda 
Siden tiden vi har til dette møde er begrænset kom der foreslag om 
ændringer til agendaen og at vi bruger bestemt tid til hvert evne. Det 
blev acceptered: 
• Constitution 1 hr 
• Board election 30 min. 
• Heidi 30 min 
• NSK at the conference 
• NSK mødet: candidature, amendments to motions, info fra norden 
• Nordisk reception for at introducere Heidi - Finlands ønsker 
• Global strategic plan 30 min 
• Membership development strategy vision 2020 15 min 
• Opølgning af ”Gender equality event” 5 min 
• Andet 
 
3. Constitution 
Camilla introducerede den nye grundlov og hvordan den blev formed. 
Camilla:   
Det foreslåede grundlov er et project som WAGGGS har arbejded på i 
langt tid.   WAGGGS har brug for ændringer, der er andre behov og vi 
må lave beslutninger hurtigere.  Processen er ofte alt for lang.  
Nomination committee er vigtig til at forbedre nominering processen. 
• Før havde vi ofte kun kandidater til de plads som var ledige og derfor 

havde vi faktiskt intet valg. 
• Vi ville have flere muligheder, nu har vi 14 kandidater. 
• Den process vil blive evaluered eftir konferancen. 
Forpligte WAGGGS til at blive mer strategisk og mindre operative 



	  
bevægelse. 
• Definere hvem gør hvad.  Bureauen har stor selvstændighed og det 

må vi have defineret.   
• Inkorporering, det er svært at ikke have nogen juridiske enheder. 
 
Grundloven skulle have været kort men pga mange juridiske ting som 
var nødvendige blev den meget større end den skulle have været i 
starten.  Alt blev brugt fra den Blå bog plus ændringer som var 
nødvendige av juridiske grunde. 
Der er nogen ting som må være i grundloven av juridiske grunde og 
kan ikke blive lagt fram til afstemmning.  Andre ting er valgfri og vil 
blive lagt fram til afstemning til konferancen f.eks. klausuler ang. 
Proxy voting. 
Objectives:  Vi forsøgte at modernisere sproget men når den første 
draft blev sent ud til at få feedback fram MO´s fik vi meget stærk 
reaktion. 
Charity committee: Objektiverne var uklare og nogen del av den var 
ikke rigtig. 
Afstemning: Først vil der blive afstemning om hver object og derefter 
om hele grundloven.  
 
Den eksisterende grundlov blev brugt som base men dersom nogen 
ting er nødvendige i grundlov ændrede sagførere nogen ting til juridisk 
standard. De ting som ikke må være i grundloven men kan gerne 
bliver lagt til afstemning på konferancen. 
Den her måde ”Charitable incorporated organisation (CIO)” blev valgt 
efter undersøgelse hos forskellige organisationer.  Det blev valgt fordi 
det skaber mindst problemer for MO’s. Andre muligheder kunne have 
skabt problemer for nogen Member Organisation som tilhører 
WAGGGS. CIO muligheden blev valgt eftir grundig overvejelse. 
 
Klausulen ang. 75% majority er bekymring for nogen av de nordiske 
land.  Måske pga at de er mer vant til 2/3 del.  
Proxy voting 
De tilstedeværende oplyste at der er store bekymringer ang. hvor 
mange Proxy votes hvert land kan have.  
Ændringer til motions kan komme før konferancens begyndelse.   
Camilla vil undersøge precis hvornår det er deadline, om det er dagen 
før konferancen eller tidligere.   
De fleste av landene vil ikke have den klausul med hvis antal proxy 
votes ikke er definered. 
 
Medlemmernes mulighed for at lave nye kategorier av non-



	  
voting medlemsskab. 
Muligheden for nye MO til at være med til WAGGGS er op til 
afstemmning.  Det giver mulighed til at WAGGGS kan vokse.   
Det kan være svært at give nogen eksempel på hvad for nogen MO´s 
det vil være.  Et eksempel kunne være at i nogen lande er der f.eks. 
kristne MO som er stærkt troende og følger precist de kristne 
traditioner.  Hvis det var et andet MO som ikke var så stærkt følgende 
de kristne tradisioner kunne de søge efter non-voting medlemskab.   
Det skal være klart at World Board vil ikke bare pludselig introducere 
et nyt MO.  Hvis et MO søger efter Non-voting medlemskab er det op 
til ”Full members of the world conference” enkel majority at godkende 
det.  
Målet med den her klausul er at give WAGGGS possibiliteten for at 
vokse. 
 
Postal voting. 
Hvornår skal den bruges? Er det inden konferancen? 
Postal voting vil give WAGGGS mulighed for at tage beslutninger oftere 
en med 3 års mellemrum.  
Der var bekymringer ang. Ændringer til motions hvis vi har postal 
voting. Hvordan vil det så foregå? 
 
Hvor står de nordiske land ang. grundloven og de muligheder 
der er til at stemme av på? 
Finland:  Option 1, 3 og 4 =ja  #2 er et problem.  Vi vil have 
maximum på hvor mange Proxy voting hvert land kan have. 
Sverige: Også problemer med Proxy voting men ja til grundloven. 
Stærk behov for at MO´s bliver inkuldered mer i beslutninger.  
Island: tvivler på 75% klausulen.  Ja til grundloven.  Option 2 
kommer an på hvordan det bliver. Option 4 kommer an på hvor mange 
proxy votes hvert land kan have. 
Norge: Der er behov for ny grundlov men der er ikke bestemt endnu 
om hvordan afstemningen bliver. 
Danmark: Vi har brug for ændringer og det vil ske uanset hvad.  
Postal imellem konferancer ja. Proxy kommer an på hvor mange Proxy 
voting hvert land kan have.  
Det nye grundlov kommer ikke til at have en inflydelse på SAGNO´s 
 
TO DO LIST: 
Camilla og Nina: 
• Finder ud av til hvornår amendments to motion kan blive sent ind 

(what does ”prior” mean).  
• Finder ud av om vi kan få mer detaljered oplysninger ang. Proxy og 



	  
postal voting.  Vil begge mulighederne kunne blive brugt 
samtidig. 

Er postal voting tænkt som noget der skal bruges imellem konferancer 
eller også til konferancer? 
 
5.  NSK at the conference   
 Et møde mandag 7. July kl. 20:00 
Ideer til receptionen: 
• A key note speaker 
 Emner:  value based leadership, leadership development 
• Introducere Heidi, sige tak til Camilla 
• Snacks og mingle 
• Invitere nogen fra WAGGGS 
Andre receptioner på samme tidspunkt. 
Undersøge om vi kan have receptionen lidt senere eller 20:45. 
Hvad er formålet med receptionen? Er det bedre for Heidi at gå til 
andre receptioner og introducere sig^ 
Vi må finde ud om vores reception kommer til at finde sted. Sidste 
gang kom der ikke så mange til receptionen.  Også lidt tanke om 
hvilken besked vi sender til resten av WAGGGS dersom Europa 
regionen ikke avholder en reception hvorfor gør de Nordiske lande det.   
Dersom vi har haft problemer med at få kontakt med dem som 
organiserer konferancen vil Camilla finde ud av hvem vi skal få kontakt 
med og give sekretariatet besked ang. dette. 
Dersom tiden er knap til konferancen og der er omkring 150 MO´s vi 
skal prøve at snakke med kom der et foreslag om at have en nordisk 
samling til morgenmad om søndagen så alle de nordiske delegationer 
kan mødes i stedenfor en speciel reception for de nordiske lande. 
TO DO LIST: 
# Får NSK plads til receptionen? 
# Camilla finder kontakt person sekretariatet kan snakke med 
# Keynote speaker hvis receptionen bliver anholdt. 
# Nordisk morgenmad søndag, sekretariatet bestiller værelse eller 
møderoom til dette.  
# Lave en Skype gruppe til at bruge til konferancen. 
4. Board elektions 
Diskutered. 
6. Global strategic plan 
Til Europa konferancen introducerede WAGGGS at 4 pilot lande var 
blevet valgt, de kan ikke offentliggøres endnu dersom kontrakt er ikke 
blevet underskrevet med alle de 4 lande. 
I Asia er der mange lande hvor WAGGGS ikke har endnu nåed til. 
The global strategic plan var udvikled igennem diskussioner, surveys, 



	  
organisationer vi har arbejdet med og WAGGGS medlemmers 
forskellige erfaringer. Der er behov for at se på WAGGGS i videre 
sammenhæng. MO´s kan have mer til fælles med MO´s fra andre 
regioner en den de stammer fra.  Vi må prøve at organisere kontakt 
mellem de forskellige (eller lige) MO´s. 
WAGGGS må give mer feedback til MO´s, den støtte MO´s har hidtil 
fået fra WAGGGS har ikke været den støtte MO´s har haft brug for. 
Programmet fra WAGGGS er ikke fleksibelt nok.  WAGGGS har lagt 
vægt på at aflevere et godt program men den er ikke fleksibel nok.  
 
7. Membership Membership development strategy vision 2020 
De tre problemstillinger som har inflydelse på kvinder f. Eks. i Sverie 
er: 
Stop the violence, safe from harm og Gender issues.  Sveriges 
strategy er Social entrepreneur ship. 
Danmark: gender leadership, entrepreneur leadership. 
Finland:  De skal starte på en ny strategy plan i november, drafts er 
næsten parate. Emner: diversity-openness- partnership. De prøver å 
finde ud av hvad har effect på piger og drenge. Gender på et mer 
generelt level.  
Finland vil gerne have samarbejde med de andre nordiske lande ang. 
dette. Der var et foreslag om et møde ang. dette til World Conferancen 
men pga tidsmessige problemer er det blevet foreslået at tage det op 
til NSK mødet i September. A google doc er i sirkulation.  NSK må 
også finde ud av hvad vi vil få ud af den samarbejde. Hvilken resultat 
ønsker vi og har vi brug for finans til at samarbejden kan komme 
videre.  Indtil videre ville det være omkostninger til rejser til møder og 
muligvis overnattning. På den måde kan vi have workgroups for alle 
lande.  
TO DO LIST: 
# NSK agenda i September: Samarbejde på Gender issues. 
8.  Motions – amendments to motions 
 Diskutered i #3 emne på agendaen. 
9.  andre ting: 
Social media: før i tiden kunne man ikke bruge dem men eftir 
evaluering og reaktioner av deltagere blev det beslutted at nu kan de 
bruges under konferancen. 
 
Konferance internet: den kan være langsom så det ville være en god 
strategy at downloade dokumenter før man kommer til konferancen 
dersom netted kan være langsomt og man skal egentlig ikke forlange 
at man kan have internet connection hele tiden.  
Dresscode: Det kan være godt at have noget “finere” tøj med hvis 



	  
man bliver invitered til en speciel reception eller noget andet man føler 
man skal være bedre klædt på til.  
Husk at det kan være meget varmt udenfor men koldt indenfor. 
TO DO LIST: 
Camilla og Nina: 
• Finder ud av til hvornår amendments to motion kan blive sent ind 

(what does ”prior” mean).  
• Finder ud av om vi kan få mer detaljered oplysninger ang. Proxy og 

postal voting.  Vil begge mulighederne kunne blive brugt 
samtidig. 

Er postal voting tænkt som noget der skal bruges imellem konferancer 
eller også til konferancer? 
# Får NSK plads til receptionen? 
# Camilla finder kontakt person sekretariatet kan snakke med 
# keynote speaker hvis receptionen bliver anholdt. 
# Nordisk morgenmad søndag, sekretariatet bestiller værelse eller 
møderoom til dette.  
# lave en Skype gruppe til at bruge til konferancen. 
# NSK agenda i September: Samarbejde på Gender issues. 
 
	  


