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Agenda	  

1) Introduktion	  

Til	  stede	  kl	  9:	  Nina	  Fleck	  (SE/WAGGGS	  Europa),	  Heidi	  Jokinen	  (FI/WAGGGS	  verden),	  Elsa	  
Nielsen	  (FÆ),	  Arne	  Debess	  Madsen	  (FÆ),	  Jørgen	  Guldborg	  Rasmussen	  (DK/FOSE),	  Anniina	  
Markkula	  (FI),	  Eline,	  Henrik	  Vagle	  Dalsgaard,	  Håvard	  Otto	  (NO),	  Torben	  Mølby	  (DK),	  Miriam	  
Madsen	  (DK),	  Ida	  Krogh	  Sjöholm	  (SE),	  Thomas	  Frostberg	  (SE),	  Hulda	  Sólrún	  Guðmundsdóttir	  
(IS),	  Jón	  Þór	  Gunnarsson	  (IS),	  Dagmar	  Ýr	  Ólafsdóttir	  (IS/sekretariat),	  Karin	  Ahlbäck	  (FI),	  Jukka	  
Tulivuori	  (FI)	  

Jørgen	  bad	  om	  en	  kort	  stund	  til	  at	  tænke	  til	  Ólafur	  Ásgeirsson	  tidligere	  Spejderchef	  i	  Island,	  
han	  var	  meget	  aktiv	  spejder	  specielt	  inden	  for	  det	  nordiske	  samarbejde.	  Olafur	  døde	  i	  maj	  i	  
år.	  

2) Oversigt	  fra	  hvert	  land	  	  

a. Færøerne:	  Stiger	  i	  medlemstal	  specielt	  i	  alderen	  16-‐25.	  Foreningen	  af	  korpsene	  er	  på	  
rette	  spor.	  To	  nye	  KFUM	  grupper	  er	  startet.	  Der	  er	  begrænset	  nordisk	  engagement.	  
Der	  er	  4	  korps	  er	  har	  aktivt	  spejderarbejde,	  og	  deres	  fælles	  arbejde	  er	  
spejderhjælpen	  som	  går	  til	  Tanzania	  og	  fosterbørn	  (plejebørn),	  og	  Gilwell	  som	  holdes	  
efter	  behov	  (hvert	  5-‐7	  år)	  og	  næste	  kursus	  bliver	  i	  2015	  med	  25	  deltagere.	  	  60	  
deltagere	  skal	  på	  Jamboreen	  i	  Japan.	  PIGESPEJDER:	  KFUK	  mister	  medlemmer,	  
Frelserens	  Hær	  har	  ingen	  aktivitet,	  Kveikingarsamdøgur	  (inspirationsdøgn)	  kun	  for	  
kvinder,	  alle	  kvindelige	  ledere	  på	  Færøerne	  –	  personlig	  inspiration	  og	  vækst;	  ME	  lejr	  
for	  alle	  spejdere	  i	  spejderalderen,	  aktivitetslejr	  holdt	  af	  Pigespejdere.	  DRENGE:	  KFUM	  
og	  Føroya	  Skótasamband;	  Ledertræning	  og	  pleje,	  kurser	  og	  ulveleder	  kurser,	  prøver	  
at	  være	  mere	  synlige	  i	  samfundet.	  Spejdermetoden	  dvs.	  patruljesystemet	  bliver	  ikke	  
brugt	  alle	  steder.	  	  Selatraðir	  spejdercenter	  er	  meget	  brugt	  og	  er	  meget	  populær.	  Har	  
introduceret	  nye	  duelighedsmærker.	  Har	  fået	  en	  friluftlivs	  butik	  til	  at	  sælge	  
spejderuniformer	  og	  mærker	  m.m.	  Patruljemesterskab	  holdes	  årligt.	  
Sommerlejr/Familielejr	  på	  Selatraðir	  med	  2500	  deltagere	  (deraf	  1000	  spejder),	  
meget	  populært	  i	  samfundet	  på	  Færøerne.	  Flere	  og	  fornuftig	  antal	  unge	  ledere.	  Stor	  
interesse	  i	  landsdækkende	  arbejde.	  	  

b. Finland:	  Generel	  forsamling	  i	  efteråret.	  Skal	  stemme	  på	  ny	  strategi	  og	  ny	  
spejderchef.	  Temaerne	  er:	  åbenhed,	  partnerskab	  og	  lederskab.	  TV	  programmet	  
Scout	  Master	  kører	  nu	  sæson	  2	  i	  fjernsynet	  (www.partiomestari.partio.fi).	  Vil	  være	  
værter	  for	  OB-‐BP	  konference	  i	  Tampere	  næste	  år,	  vil	  være	  traditionel	  sammenkomst	  
og	  HKH	  Prinsesse	  Benedikte	  vil	  deltage,	  afholdes	  i	  samme	  dage	  som	  Verdens	  
Jamboreen	  i	  Japan.	  

c. Norge:	  KFUM	  spejderne	  har	  haft	  landslejr	  (Asker	  2014)	  med	  5500	  deltagere	  (er	  kun	  
10000	  spejdere).	  Begge	  forbund	  skal	  revidere	  deres	  strategi.	  Begge	  forbund	  har	  
landsting	  i	  efteråret.	  På	  tinget	  bliver	  der	  udskiftninger	  af	  folk.	  Både	  Håvard	  og	  Eline	  



står	  af.	  Henrik	  er	  Håvards	  efterfølger,	  Elines	  er	  ikke	  blevet	  valgt	  endnu.	  Planlægger	  
Ung	  i	  Norden	  som	  holdes	  i	  oktober.	  Holder	  Europa	  konferencen	  for	  WAGGGS	  og	  
WOSM	  i	  2016.	  Håvard	  sidder	  i	  planlægnings	  teamet,	  planlægning	  går	  i	  fuld	  sving	  i	  
løbet	  af	  høsten	  og	  få	  informationer	  ud	  til	  NSOs.	  Har	  haft	  en	  landsgående	  proces	  med	  
revidering	  af	  sine	  spejderlov	  og	  nu	  har	  et	  kompetent	  forslag	  med	  7	  forslag	  er	  10	  i	  
dag.	  Snakker	  også	  om	  formulering	  af	  spejderløften.	  Har	  haft	  diskussioner	  om	  
betydninger	  af	  sproget	  i	  spejderloven	  f.x.	  nøjsom.	  NSF	  har	  landsting	  hvor	  de	  vælger	  
en	  ny	  spejderchef	  og	  en	  ny	  strategy,	  snakker	  om	  hvordan	  de	  skal	  klare	  at	  
kommunikere	  strategien	  til	  de	  enkelte	  grupper.	  Miljøbestyrelsen	  har	  en	  støtte	  for	  
friluftsliv	  og	  spejderne	  har	  søgt	  og	  fået	  penge	  derfra	  og	  har	  planer	  om	  at	  søge	  flere	  
igen.	  NSF	  medlemstal	  er	  stabilt	  kannske	  går	  op.	  

d. Danmark:	  Miriam	  er	  den	  nye	  IC	  WAGGGS	  for	  Danmark	  da	  Christina	  Strøm	  er	  blevet	  
vice	  chef	  for	  pigespejdernes	  fællesråd.	  Der	  er	  mange	  nye	  personer	  i	  mange	  stillinger	  i	  
fællesråderne	  og	  samarbejdet	  i	  fællesrådene	  går	  godt	  og	  i	  den	  rigtige	  retning.	  Hvert	  
år	  holdes	  der	  folkemøde	  på	  Bornholm,	  hvor	  spejderne	  vil	  synligøre	  deres	  arbejde	  og	  
vise	  hvor	  godt	  korpsene	  arbejder	  sammen.	  Planlægger	  Spejderne	  Lejr	  2017	  som	  
bliver	  holdt	  i	  Sønderborg	  i	  Sønderjylland	  den	  internatinelle	  komite	  har	  startet	  
markedsføringen	  for	  lejren.	  Pigespejdernes	  Fællesråd	  har	  ændret	  deres	  konstitution	  
hvor	  Grønland	  nu	  er	  observer	  men	  har	  ikke	  fuld	  medlemskab.	  Drengespejdernes	  
fællesråd	  har	  ændret	  deres	  konstitution	  hvor	  de	  Danske	  Baptist	  spejdere	  er	  nu	  med	  
fuld	  medlemskab.	  Var	  vært	  for	  OB-‐BP	  møde	  som	  var	  en	  succes,	  og	  var	  glade	  for	  at	  
vise	  spejderarbejdet	  i	  denne	  sammenhæng.	  Der	  står	  mere	  og	  mere	  klart	  hvad	  
spejdning	  er	  og	  de	  er	  mere	  flittige	  i	  at	  samle	  penge	  som	  bliver	  brugt	  til	  ledertræning	  
m.m.	  	  

Legoland	  overnat	  arrangement,	  Solarisløbet	  2014,	  hvor	  spejderne	  endte	  med	  at	  flyve	  
i	  en	  jumbofly	  til	  Kina	  eller	  det	  troede	  de.	  Se	  videoen	  på	  www.spejder.dk	  .	  Var	  en	  
fantastisk	  begivenhed.	  

Grønland:	  sende	  nogle	  spejdere	  på	  Verdens	  Jamboreen	  i	  Japan.	  Søgte	  støtte	  til	  
Danmark	  for	  deltagerne.	  De	  kæmper	  med	  at	  holde	  aktive	  spejdergrupper.	  Problemet	  
er	  at	  en	  dansker	  kommer	  og	  opretter	  gruppen	  og	  kører	  den	  og	  når	  vedkommende	  
rejser	  til	  Danmark	  igen	  kollapser	  det	  hele.	  Danmark	  forsøger	  at	  hjælpe	  så	  godt	  de	  
kan.	  6	  aktive	  grupper	  i	  øjeblikket.	  Målet	  er	  at	  lave	  spejdning	  mere	  bæredygtig	  og	  
træne	  de	  lokale	  mennesker	  i	  at	  være	  ledere.	  Der	  er	  et	  stort	  behov	  hos	  børnene	  at	  
kunne	  deltage	  i	  aktiviteter	  som	  spejderarbejdet	  byder	  på.	  En	  tanke	  var	  at	  få	  de	  ”Small	  
States”	  for	  at	  hjælpe	  da	  de	  kører	  små	  korps	  med	  succes.	  

e. Sverige:	  har	  årsmøde	  i	  november,	  og	  dette	  vil	  være	  det	  første	  årsmøde	  hos	  
Scouterna.	  Nu	  bliver	  det	  tydeligt	  om	  dette	  koncept	  virker.	  Har	  lavet	  roadshow	  om	  
hvad	  Scouterne	  konceptet	  går	  ud	  på,	  og	  mange	  i	  de	  lokale	  grupper	  var	  ikke	  klare	  over	  
dette.	  Mange	  grupper	  som	  arbejder	  forskelligt	  og	  det	  tager	  tid	  at	  komme	  på	  samme	  
vej.	  Snakker	  også	  om	  en	  ny	  strategy	  på	  årsmødet,	  den	  er	  næsten	  fertig	  og	  det	  bliver	  
spændende	  hvordan	  det	  bliver	  på	  årsmødet.	  Planen	  er	  at	  strategien	  kan	  bruges	  
lokalt	  med	  fokus	  på	  educational	  methods.	  Har	  fået	  en	  besked	  fra	  WOSM	  Europa	  at	  
det	  er	  gået	  ned	  med	  27%	  i	  medlemmer	  som	  de	  ikke	  har	  i	  sit	  register	  og	  tror	  at	  fejlen	  
ligger	  i	  sammenlægningen	  et	  eller	  andet	  sted.	  Fik	  en	  ny	  general	  sekretær	  og	  ny	  
service	  chef	  i	  september.	  Har	  holdt	  et	  Landslejr	  hvor	  de	  havde	  15	  forskellige	  lejr	  
rundt	  om	  landet,	  lejr	  i	  lejr	  koncept.	  Gik	  forskellig	  efter	  lejrene,	  der	  var	  lidt	  udfordring	  
i	  kommunikationen	  omkring	  dette.	  Næste	  Nationale	  jamboree	  er	  i	  2017,	  kigger	  på	  
nordisk	  perspektiv	  i	  dette	  sammenhæng.	  Fantastisk	  deltagelse	  i	  Jamboreen	  i	  Japan	  



2015	  som	  følge	  af	  jamboreen	  i	  Sverige	  i	  2011,	  og	  har	  nu	  den	  største	  kontingent	  ever.	  
Har	  brugt	  OB-‐BP	  fellows	  til	  pengeindsamling	  til	  støtte	  til	  udvalgte	  deltagere	  som	  har	  
negativ	  økonomisk	  situation.	  Nogle	  af	  de	  gamle	  forbund	  var	  SAGNO	  og	  andre	  kun	  
WAGGGS	  medlemmer,	  men	  prøver	  at	  arbejde	  videre	  med	  WAGGGS	  strategier	  og	  
vision	  f.x.	  med	  gender	  spørgsmålene	  osv.	  2016	  har	  general	  Assembly	  af	  World	  Scout	  
Parlamentariske	  medlemmer,	  vil	  planlægge	  og	  holde	  et	  ungdoms	  parlamentarisk	  
møde	  paralellt	  med	  det	  andet	  møde.	  	  

f. Island:	  har	  arbejdet	  på	  nyt	  arbejdsstof,	  det	  er	  færdiglavet	  for	  aldersgruppen	  7-‐16	  år,	  
arbejder	  for	  tiden	  på	  arbejdstof	  til	  aldersgruppen	  16-‐22år.	  Arbejder	  på	  ’’Adult	  
resources”	  og	  forsøger	  på	  at	  åbne	  bevægelsen	  op	  i	  dette	  sammenhæng.	  Er	  i	  gang	  
med	  at	  starte	  op	  et	  nyt	  træningsprogram	  og	  bruger	  Gilwell	  konceptet	  i	  dette	  
sammenhæng,	  hvor	  målet	  er	  at	  holde	  på	  de	  voksne	  ledere	  men	  ikke	  at	  de	  
”udskrives”	  efter	  Gilwell.	  Har	  andet	  træningsprogram	  for	  de	  unge	  ledere.	  Der	  findes	  
27	  aktive	  grupper,	  men	  antal	  aktive	  spejdere	  svinger	  op	  og	  ned.	  World	  Scout	  Moot	  
2017	  planlægges	  og	  vil	  bruge	  det	  til	  at	  ”empower”	  rover	  spejderne	  i	  Island	  i	  dette	  
sammenhæng,	  både	  holde	  på	  dem	  vi	  har	  og	  få	  nye	  ind.	  Der	  arbejdes	  på	  
markedsføringen	  for	  øjeblikket.	  Har	  lavet	  ”Human	  Resources	  toolkit”.	  Der	  var	  et	  
Landslejr	  I	  2014	  hvor	  der	  var	  for	  første	  gang	  i	  lang	  tid	  markant	  øgning	  af	  deltagere.	  

3) Nordisk	  Spejderkonference	  14.-‐17.	  maj	  2014	  i	  Island	  

a. Fact	  sheet	  introduceret	  (lægges	  med	  som	  bilag),	  prisen	  godkent,	  venuen	  godkent,	  

b. Kan	  ikke	  sige	  hvem	  skal	  komme	  før	  vi	  har	  lavet	  forslag	  om	  hvem	  skal	  mødes.	  Torben,	  
Ida	  og	  Håvard	  vil	  være	  med	  i	  en	  arbejdsgruppe	  sammen	  med	  sekretariatet	  og	  
arbejde	  på	  dette.	  

c. Hvordan	  konference	  vil	  vi	  holde	  operativ	  orienteret	  eller	  politisk	  orienteret	  

i. Spejdercheffer,	  ICer,	  Træner,	  Program,	  events,	  hands	  on	  

1. skal	  være	  nogen	  som	  ved	  hvad	  der	  sker	  der	  hjemme	  

2. skal	  være	  samme	  sammensætning	  fra	  alle	  lande	  så	  alle	  har	  nogen	  i	  
lignende	  stilling/arbejde/udvalg	  for	  at	  træffes	  og	  dele	  erfaring	  med.	  

ii. Vision	  aktualiseret	  for	  den	  Nordiske	  samarbejdet	  2015-‐2018,og	  Nordisk	  
Samarbejdsgrundlag	  –	  skal	  den	  ændres/opdateres	  	  

1. Enighed	  om	  at	  visionen	  skal	  opdateres,	  og	  som	  følge	  af	  dette	  kan	  vi	  
arbejde	  på	  at	  gøre	  fx	  Nopolk	  bedre.	  NSK	  arbejder	  sammen	  og	  
introducerer	  den	  på	  konferencen	  hvor	  vi	  får	  input	  fra	  konferencen	  og	  
arbejder	  efterpå	  at	  lave	  visionen,	  eller	  hvis	  det	  går	  godt	  får	  en	  ny	  
vision	  på	  konferencen.	  

2. Torben:	  vi	  skal	  lave	  den	  røde	  tråd	  fra	  det	  internationale	  og	  nationale	  
niveau,	  skal	  vi	  lave	  det	  samme	  i	  NSK	  som	  vi	  har	  lavet	  i	  de	  sidste	  10	  år;	  
forslår	  at	  vi	  har	  et	  oplæg	  som	  diskuteres	  på	  konference;	  hvordan	  
finder	  vi	  en	  mellemvej.	  HUSK	  det	  er	  vores	  general	  forsamling.	  
Danmark	  har	  behov	  for	  at	  det	  er	  nogen	  der	  sætter	  plan.	  

3. ICerne	  skal	  koordinere	  	  mere	  end	  opleve,	  specielt	  i	  nationalt	  niveau,	  	  

4. Heidi:	  vi	  skal	  definere	  deltagere	  profilen	  inden	  vi	  snakker	  program	  



5. Ida:	  Diversity,	  Gender	  leadership,	  Growth,	  Youth	  empowerment,	  

6. Havard:	  der	  er	  mange	  udskipt	  her	  I	  høsten	  og	  dette	  er	  den	  første	  
internationelle	  networking	  chance	  og	  derfor	  skal	  den	  være	  vel	  
organiseret	  og	  vel	  planeret.	  

iii. Huske	  på	  at	  vi	  har	  Europeisk	  strategy	  og	  verdens	  strategy	  fra	  WOSM	  og	  
WAGGGS	  som	  vi	  skal	  have	  i	  tankerne	  og	  bruge	  dem	  hvor	  vi	  kan	  og	  ikke	  lave	  
noget	  nyt.	  

iv. Miriam	  lægger	  til	  at	  det	  kunne	  være	  til	  gavn	  at	  toppene	  mødes	  også	  samtidig	  
med	  at	  de	  operative	  mennesker	  mødes	  

d. Workshops:	  

i. Godt	  miljø	  for	  grupper	  at	  mødes	  hvor	  vi	  er	  hverken	  i	  Europæsikt	  eller	  
Verdens	  sammenhæng.	  

ii. World	  Scout	  Moot	  (workshop,	  IST	  sign	  up,	  WCM	  teamet	  udarbejder	  denne)	  

iii. Nordisk	  Gilwell.	  Lave	  et	  forslag	  med	  at	  lægge	  det	  på	  virksomhedsplanen	  som	  
NOPOLK	  og	  Ung	  i	  Norden	  hvor	  landene	  skiftes	  at	  holde	  dette	  på	  samme	  
måde.	  Lave	  et	  kommissorium.	  	  

iv. NOPOLK:	  retningslinier,	  formål,	  for	  hvem	  nye	  og/eller	  erfarne.	  Med	  ny	  vision	  
kommer	  der	  nyt	  perspektiv	  og	  efterfølgende	  må	  der	  ske	  en	  opdatering	  og	  
forbedring	  af	  denne	  konference.	  

v. Gender	  leadership	  –	  nordic	  cooperation,	  Workshop	  på	  dette	  

vi. Event	  networking:	  mulighed	  for	  dem	  der	  planlægger	  lejre/kurser/…	  for	  at	  
træffes	  og	  dele	  erfaring	  og	  samarbejde	  på	  højt	  niveau.	  

vii. Nordisk	  Lejr	  2024:	  begynde	  at	  arbejde	  på	  koncepten	  evt.	  udpege	  et	  
udvalg/arbejdsgruppe	  der	  starter	  og	  har	  et	  oplæg	  på	  konferencen	  eller	  at	  
den	  kommer	  til	  at	  

e. Young	  delegates	  –	  møde/program,	  der	  er	  et	  behov	  for	  vores	  unge	  ledere	  at	  mødes	  
og	  	  

f. Håvard:	  Vigtigt	  at	  holde	  omkostninger	  så	  lave	  som	  muligt,	  dele	  erfaring	  ”best	  
practices”	  

g. Erasmus	  plus:	  sekretariatet	  søger	  støtte	  for	  konferencen	  som	  vil	  bruges	  direkte	  i	  
omkostninger	  for	  deltager.	  Underskrift	  til	  ansøgningen	  fra	  hvert	  land	  sørger	  
efterfølgende	  for:	  

i. Danmark:	  Miriam	  

ii. Norge:	  General	  Sekretæren	  	  

iii. Sverige:	  General	  Sekretæren	  

iv. Finland:	  Karoliina	  Tikka	  

h. Andre	  emner	  	  

i. Sekretariatet	  sender	  denne	  profil	  som	  vi	  har	  snakket	  om	  her	  



ii. Håvard,	  Torben,	  Ida	  vil	  være	  i	  arbejdsgruppen,	  sekretariatet	  kigger	  på	  
kontoen	  og	  ser	  om	  der	  er	  penge	  tilbage	  for	  at	  træffes.	  

i. Workshops	  om	  træning/program/m.m.	  parallelt	  med	  NSK	  møderne:	  det	  er	  for	  at	  
dele	  erfaringer	  og	  kontakter	  og	  giver	  mere	  mening	  i	  det	  nordiske	  samarbejde	  på	  
aktivitetsniveau,	  lejr	  planlægning	  osv.	  Teste	  konceptet	  omkring	  MOOT	  samarbejdet.	  
Som	  eksempel	  er	  et	  møde	  mellem	  general	  sekretærene	  om	  nogle	  uger,	  det	  ville	  have	  
være	  muligt	  at	  holde	  det	  samtidig	  med	  NSK	  mødet	  og	  på	  det	  samme	  sted.	  

4) Norden	  på	  Jamboree	  	  

a. Sekretariatet	  søger	  NORDBUK	  projektstøtte	  

b. Kontingenterne	  planlægger	  og	  kommunikerer	  selve	  til	  Japan	  om	  behov	  og	  hvordan	  
og	  hvorledes,	  sekretariatet	  hjælper	  hvis	  der	  er	  behov	  men	  ellers	  står	  de	  på	  sidelinjen,	  
da	  det	  har	  været	  meget	  forvirrende	  for	  kontingentledelserne	  at	  sekretariatet	  blander	  
sig	  i	  det	  de	  laver.	  Bedst	  at	  de	  samarbejder	  som	  skal	  med	  på	  lejren.	  

5) World	  Scout	  Moot	  2017	  –	  Nordisk	  Samarbejde	  

a. 	  Alle	  var	  enige	  om	  at	  forsøge	  at	  støtte	  Island	  som	  teamet	  synes	  de	  har	  brug	  for.	  Også	  
at	  skrive	  under	  ansøgning	  til	  støtte	  fra	  Nordiske	  midler.	  

b. Synes	  specialist	  advisory	  board	  ikke	  skal	  blande	  sammen	  med	  IST	  tanken,	  hvis	  de	  har	  
lyst	  kommer	  de	  men	  de	  få	  lov	  til	  kun	  at	  være	  specialister	  også.	  

c. Danmark	  sender	  sine	  specialister	  til	  Island	  på	  sin	  omkostning	  hvis	  det	  er	  brug	  for	  
dette.	  

d. Ikke	  smart	  at	  have	  mange	  grupper	  da	  det	  er	  meget	  svært	  at	  styre	  så	  mange	  
arbejdsgrupper	  f.x.	  Japan	  har	  det	  floppet.	  Dagmar	  tager	  denne	  besked	  hjem	  til	  
lejrchefen.	  

6) Nordisk	  Gilwell	  (4	  perle	  kursus)	  

a. Opsummering	  fra	  juli	  kurset	  i	  Hylkedam,	  Danmark	  	  

i. Torben	  kom	  med	  et	  indslag	  om	  dette	  (se	  bilag)	  

ii. Teamets	  anbefaling	  (Torben	  sendi	  skjal	  finna)	  Norge	  enig	  med	  teamets	  
anbefalinger,	  andre	  havde	  ikke	  nået	  at	  læse	  den	  men	  var	  efter	  kort	  
diskussion	  også	  enige	  med	  Norge.	  

iii. NSK	  laver	  et	  komisorium/opdrag/arbejdsbeskrivelse	  til	  kursene	  

iv. Finland	  holder	  et	  wood	  bagde	  på	  engelsk	  i	  2016	  (to	  perle	  kursus).	  Danmark	  vi	  
helt	  sikkert	  sende	  deltagere	  da	  det	  er	  mange	  som	  har	  lyst	  til	  at	  deltage.	  	  

b. Island	  spørger	  om	  der	  findes	  det	  et	  konkret	  arbejdsstof	  omkring	  dette	  Gilwell.	  Det	  
gør	  det	  ikke.	  

c. Danmark	  kunne	  tænke	  sig	  

i. 2	  perle	  kursus	  :	  hos	  korpserne	  

ii. 3	  perle	  kursus	  :	  tværs	  på	  korpsene	  

iii. 4	  perle	  kursus	  :	  nordisk/europæisk	  plan	  



d. Færøerne	  har	  kun	  2	  perle	  kursus	  og	  rejser	  andet	  for	  3	  perle	  kurser.	  

7) NOPOLK	  og	  Ung	  i	  Norden	  

a. NOPOLK	  –	  scout	  academy?	  Island	  spørger	  om	  vi	  skal	  lave	  om	  på	  denne	  konference?	  

i. Nogle	  har	  fået	  godt	  oplevelse	  imens	  andre	  synes	  de	  ikke	  har	  fået	  noget	  med	  
hjem.	  Grunden	  kunne	  være	  at	  denne	  konference	  bliver	  brugt	  til	  at	  sende	  
ledere	  på	  som	  deres	  første	  internationale	  spejderoplevelse.	  Mange	  har	  ikke	  
nogen	  ide	  hvad	  der	  sker	  i	  deres	  land	  og	  har	  ikke	  mandat	  til	  at	  tage	  nogle	  
beslutninger	  (19	  af	  32	  var	  nye	  på	  sidste	  NOPOLK,	  forskellige	  forventninger	  til	  
arrangementet,	  nogen	  vil	  dele	  succes	  historier	  andre	  vil	  få	  noget	  mere	  
grundigt).	  

ii. Blev	  diskuteret	  om	  vi	  skulle	  lægge	  dette	  ned	  eller	  udskyde	  næste	  gang,	  men	  
alle	  blev	  enige	  i	  at	  bruge	  Nordiske	  Spejderkonference	  for	  at	  opdatere	  
NOPOLK	  konceptet,	  NOPOLK	  teamet	  i	  Sverige	  kan	  så	  bruge	  det	  nye	  koncept	  
før	  at	  lave	  programmet.	  	  Og	  når	  vi	  har	  funderet	  hvad	  NOPOLK	  skal	  blive	  til,	  
laves	  der	  et	  program	  som	  passer	  behovet,	  både	  for	  de	  nye	  og	  for	  de	  erfarne.	  

iii. Skal	  vi	  lave	  nyt	  koncept	  eller	  at	  opgradere	  det	  tilstede	  værende	  NOPOLK,	  
lave	  en	  tydelig	  beslutning	  om	  formålet	  og	  hvem	  skal	  deltage,	  eftersom	  vi	  er	  
enige	  om	  at	  der	  er	  et	  behov	  for	  dette	  træff.	  Hvert	  korps	  behøver	  at	  dele	  
deres	  behov	  og	  ønsker,	  hvor	  planlægnings	  teamet	  kan	  planlægge	  ud	  fra.	  

iv. NOPOLK	  er	  et	  værktøj	  sem	  vi	  har	  til	  at	  løfte	  vores	  vision,	  men	  passer	  den	  
vision	  til	  vores	  behov.	  Vi	  skal	  starte	  med	  at	  revidere	  visionen	  og	  få	  den	  til	  at	  
passe	  til	  nutidens	  nordiske	  spejders	  behov.	  Dette	  skal	  også	  ske	  på	  den	  
nordiske	  konferencen.	  

v. Konklusionen:	  vi	  behøver	  at	  snakke	  NOPOLK	  på	  konferencen,	  Vi	  holder	  
NOPOLK	  men	  laver	  den	  bedre.	  	  

b. Ung	  i	  Norden	  

i. Teamet	  er	  “Diversity”	  

ii. Introduction	  fra	  hvert	  land	  på	  7	  minutter	  

iii. Sove	  udenfor	  skal	  tage	  med	  sovepose,	  besøger	  Stortinget	  i	  Oslo	  

iv. 14	  deltagere	  har	  meldt	  sig,	  mangler	  stadig	  nogle	  lande,	  men	  tror	  dette	  er	  på	  
vej.	  

8) WOSM	  verden	  (Karin)	  

a. Vi	  godkendte	  en	  ny	  vision	  og	  ny	  strategi.	  Introducerede	  et	  nyt	  planering	  system.	  
Hvad	  burde	  være	  prioritet	  for	  de	  næste	  3	  år	  hos	  WOSM	  

b. Verdenskonference	  i	  Ljubljana,	  vil	  gerne	  høre	  hvordan	  alle	  oplevede	  konferencen	  

i. Island	  synes	  det	  var	  underligt	  at	  kunne	  lave	  amendements	  i	  plenum	  hvor	  ikke	  
var	  mulighed	  at	  diskutere	  indbyrdes	  i	  delegationerne,	  glad	  for	  at	  Karin	  blev	  
valgt.	  	  

ii. Sverige	  glad	  for	  at	  få	  Karin	  valgt,	  alt	  andet	  var	  bonus.	  Godt	  diskussions	  klima.	  
Nordiske	  samarbejde	  gik	  godt.	  



iii. Danmark	  synes	  også	  var	  god	  konference,	  og	  det	  nordiske	  samarbejde	  gik	  
godt,	  flotte	  unge	  danske	  mennesker	  og	  fra	  andre	  nordiske	  lande	  der	  viste	  
”youth	  empowerment”	  i	  aktion.	  

iv. Norge	  vi	  kan	  bidrage	  mere	  når	  vi	  arbejder	  sammen	  i	  Nordisk	  sammenhæng	  
på	  sådan	  en	  konference.	  Arbejde	  med	  finansiel	  rapport.	  Første	  gang	  vi	  har	  
valgt	  12	  styremedlemmer	  på	  engang	  og	  tænker	  om	  at	  de	  skal	  vælge	  
anderledes.	  I	  Norge	  skal	  du	  have	  50%	  af	  stemmerne	  til	  at	  blive	  valgt,	  i	  
Brazilien	  er	  det	  20%	  Håvard	  opfordrer	  at	  det	  bliver	  tænkt	  over	  hvordan	  
valget	  forgår	  næste	  gang.	  Stemmte	  NEJ	  til	  mange	  resolutioner	  da	  det	  blev	  for	  
mange	  selv	  om	  der	  var	  gode	  intentioner.	  Tænke	  over	  rules	  of	  procedures	  

v. Karin	  gav	  et	  oversigt	  over	  det	  arbejde	  WOSM	  verdenskomite	  vil	  starte	  at	  
arbejde	  med	  ud	  fra	  den	  nye	  strategi	  og	  den	  nye	  vision,	  global	  support	  og	  
indenfor	  governance.	  Fik	  input	  fra	  alle	  om	  hvad	  hvert	  land	  synes	  er	  vigtigt	  i	  
verdens	  sammenhæng.	  	  

9) WAGGGS	  verden	  (Heidi)	  

a. Har	  ikke	  så	  meget	  information	  at	  dele.	  

b. WAGGGS	  working	  groups:	  open	  call	  ude	  nu.	  Opfordrer	  landene	  til	  at	  søge.	  

10) Evaluering	  fra	  Verdenskonferencerne	  

a. Hong	  Kong	  

i. Finland:	  god	  konference,	  takker	  støtten	  til	  Heidi,	  afstemningssystemet	  var	  
ikke	  optimalt,	  da	  landene	  kunne	  ikke	  stemme	  på	  den	  komite	  de	  syntes	  var	  
bedst,	  intentionen	  var	  god	  men	  virkede	  ikke.	  Godt	  at	  konstitutionen	  blev	  
ændret.	  Vil	  skrive	  en	  positions	  brev	  om	  samarbejdet	  mellem	  WOSM	  og	  
WAGGGS.	  

ii. Norge:	  er	  enig	  med	  Finland	  på	  afstemningssystemet	  og	  konstitutionen.	  
Håber	  på	  at	  ”proxy	  voting”	  vil	  være	  opdateret	  og	  tilføjet	  til	  konstitutionen	  på	  
næste	  verdenskonference.	  Syntes	  	  ”Young	  Women	  program”	  var	  godt,	  men	  
det	  var	  ikke	  godt	  at	  holde	  en	  session	  på	  konstituionen	  imens.	  Kunne	  være	  
godt	  at	  måtte	  have	  en	  mere	  observer	  med.	  	  

iii. Danmark:	  det	  nordiske	  samarbejde	  gik	  godt,	  vi	  kunne	  have	  gjord	  mere	  inden	  
vi	  kom,	  men	  da	  vi	  var	  der	  gik	  det	  udmærket.	  Håber	  på	  at	  ”rules	  of	  
procedure”	  vil	  blive	  forbedret.	  Forbedre	  networking	  inden	  konferencen.	  
Være	  ops	  på	  Commonwealth	  landenes	  dominans.	  

iv. Sverige:	  færre	  successions	  indenfor	  WAGGGS.	  Vi	  må	  forstætte	  med	  
governance	  arbejdet.	  Focus	  på	  ”educational	  methods”.	  Vil	  gerne	  se	  mere	  af	  
open	  calls.	  Refektionen	  på	  konferencen	  var	  god.	  For	  at	  lave	  procedurene	  
demokratiske	  er	  ofte	  for	  kompliceret	  og	  derfor	  bliver	  det	  valgt	  “easy	  way	  
out”.	  Dette	  er	  ikke	  altid	  den	  bedste	  måde	  at	  gøre	  tingene	  på,	  må	  forbedres.	  

v. Island:	  Young	  Women	  event,	  fik	  ikke	  noget	  ud	  af	  dette	  andet	  en	  icebreaking	  
og	  networking.	  Er	  enig	  med	  de	  andre	  lande	  at	  afstemningssystemet	  ikke	  er	  
optimalt.	  Konferencen	  handlede	  meget	  om	  governance	  og	  konstitutions	  
ændringer,	  som	  ikke	  er	  idealt	  men	  var	  nødvendigt.	  Vi	  se	  at	  det	  bliver	  følgt	  op	  
på	  statements	  om	  hvordan	  verdens	  komiteen	  skal	  arbejde.	  



vi. Nina:	  vil	  sende	  komentarene	  videre	  til	  verdens	  komiteen.	  

vii. Arbejdsgrupper/komiteer:	  Finland	  har	  ikke	  bestemt	  sig	  for	  hvilke	  
grupper/komiteer	  de	  vil	  stille	  op	  til,	  vil	  sandsynligvis	  nominere	  3-‐4	  personer.	  
Danmark	  vil	  nominere	  mange,	  sikker	  en	  for	  hver	  gruppe/komite,	  og	  
WAGGGS	  vil	  sortere	  i	  ansøgningerne.	  Norge	  har	  også	  kandidater.	  Island	  har	  
måske	  en	  kandidat	  til	  økonomi	  komiten.	  Sverige	  vil	  nominere	  mange.	  Det	  
bliver	  foreslået	  at	  Heidi	  bliver	  nomineret	  til	  en	  arbejdsgruppe	  der	  arbejder	  
tæt	  sammen	  med	  verdens	  komiteen,	  hun	  vil	  få	  rådgivning	  på	  hvilken	  er	  den	  
bedste.	  

11) WAGGGS	  Nordic	  Cooperation	  on	  Gender	  (FI)	  	  

a. “Gender	  leadership”	  er	  uklart	  emne	  i	  Finland	  og	  de	  vil	  gerne	  arbejde	  på	  det	  og	  
klargøre.	  Hvordan	  kan	  vi	  støtte	  WAGGGS	  Europa,	  og	  hvordan	  håndterer	  vi	  gender	  
leadership	  i	  vores	  MOs?	  

b. Ønsker	  at	  forslag	  hvordan	  vi	  underviser	  vores	  ledere	  i	  gender	  leadership.	  

c. 1-‐2	  year	  project,	  uformale	  arbejdsgrupper	  som	  mødes	  et	  par	  gange	  online,	  laver	  
material	  som	  kan	  arbejdes	  videre	  med.	  

d. Denmark:	  har	  diskuteret	  at	  vi	  skulle	  gerne	  tage	  dette	  emne	  op	  på	  den	  Nordiske	  
Konference:	  hvad	  skal	  det	  Nordiske	  samarbejde	  være	  i	  dette	  sammenhæng?	  

e. Finland	  tænker	  på	  om	  de	  skal	  starte	  “free	  being	  me”	  kampangen	  og	  vil	  gerne	  høre	  fra	  
nogen	  der	  har	  prøvet	  programmet.	  

f. Nina	  er	  enig	  med	  at	  det	  er	  kun	  godt	  at	  Norden	  har	  et	  samarbejde	  på	  gender	  emner.	  
Gør	  også	  alle	  opmærksomme	  at	  dem	  der	  kommer	  til	  at	  arbejde	  på	  disse	  emner	  også	  
har	  mandat	  hjemme	  fra	  for	  at	  tage	  beslutninger	  for	  deres	  MO.	  Vil	  gerne	  tilbyde	  
hjælp	  fra	  WAGGGS	  Europa	  for	  at	  lave	  et	  forslag	  til	  dette.	  

g. Sverige	  og	  Danmark	  vil	  gerne	  arbejde	  sammen	  med	  Finland	  på	  dette	  mene.	  Danmark	  
forslår	  at	  dette	  kunne	  være	  godt	  emne	  til	  NOPOLK.	  

h. Jon	  foreslår	  at	  Karoliina	  for	  hjælp	  fra	  Nina	  for	  at	  udarbejde	  et	  dokument	  der	  viser	  
hvad	  dette	  skal	  handle	  om	  og	  lægge	  det	  så	  for	  NSK.	  Sverige	  har	  allerede	  en	  person	  
der	  arbejder	  på	  dette	  og	  Island	  vil	  nominere	  en	  også.	  Sverige	  og	  Island	  sender	  
kontakt	  information	  til	  Karoliina.	  

	  

SØNDAGEN	  

1) WAGGGS	  EUROPA:	  whats	  up?	  (Nina)	  

a. Har	  for	  nyligt	  mødt	  alle	  WAGGGS	  ICerne	  

b. Har	  kigget	  over	  den	  nye	  konstitution	  og	  snakket	  om	  denne,	  og	  alle	  de	  ny	  motioner	  

c. Nye	  medlemmer:	  fuld	  medlemsskab	  Armenien	  og	  Cook	  Island,	  Burma	  er	  associeret	  
medlem.	  

d. Nicola	  Greensted	  er	  ordførende	  i	  verdenskomitéen	  og	  har	  god	  relation	  til	  Europa	  og	  
store	  muligheder	  for	  samarbejde	  med	  hende	  og	  dermed	  verdenskomiteen	  



e. Hver	  region	  havde	  tid	  på	  konferencer	  til	  at	  kigge	  på	  og	  rette	  på	  sine	  sager.	  Disse	  
regionale	  møder	  gik	  meget	  godt.	  

f. Membership	  plan	  og	  ud	  fra	  denne	  vil	  de	  opdateres	  

g. Communications	  event	  holdes	  i	  Slovakien:	  coremembers	  opfordres	  til	  at	  søge,	  
national	  kommunikation	  er	  i	  fokus.d	  

h. Mange	  ændringer	  på	  kontoret	  ny	  personale,	  folk	  på	  barsel	  osv.	  

i. Memorandum	  of	  understanding	  med	  WOSM	  underskrevet	  med	  retningslinjer	  om	  
samarbejde	  med	  begge.	  

j. Hosting	  Academy	  2015	  er	  nu	  open	  call,	  frist	  til	  1.	  Oktober	  

i. Finland	  bestemmer	  her	  i	  September	  men	  vil	  gerne	  

ii. Sverige	  er	  ikke	  sikker	  på	  at	  de	  søger	  for	  det	  nu	  men	  på	  et	  tidspunkt,	  tager	  
beslutning	  om	  det	  i	  september	  

iii. Danmark,	  Norge	  og	  Island	  søger	  ikke	  men	  vil	  gerne	  støtte	  Finland/Sverige	  
hvis	  de	  søger	  

iv. Har	  ikke	  været	  i	  Norden	  før.	  Ville	  være	  super	  hvis	  nogen	  kunne	  holde	  denne	  
begivenhed.	  

k. Tænke	  på	  repræsentanter	  til	  Europakomiteen	  kunne	  være	  for	  de	  næste	  6	  år,	  har	  
Norden	  en	  kandidat?	  

i. Sverige	  arbejder	  på	  at	  bygge	  op	  en	  gruppe	  af	  mennesker	  der	  følger	  med	  i	  
verden	  og	  Europaregionen	  og	  kan	  stille	  op	  som	  kandidater	  hvis	  der	  var	  
behov.	  

ii. Norge	  synes	  Norden	  har	  meget	  at	  bidrage	  med	  og	  skulle	  kunne	  stille	  op	  2	  
kandidater	  

iii. Island	  og	  Danmark	  har	  ikke	  taget	  stilling	  til	  det	  endnu	  

l. WAGGGS	  Verdenskonference	  2020	  (ansøgningen	  fremstilles	  2017)	  hvem	  har	  lyst	  til	  
at	  byde	  på	  

i. Island	  er	  blevet	  bedt	  om	  at	  søge	  før	  men	  byder	  ikke	  nu.	  

ii. Norge	  har	  haft	  en	  konference	  i	  1952	  

iii. Ingen	  har	  gået	  ned	  i	  sømmene	  på	  denne	  mulighed	  endnu	  	  

2) WOSM	  EUROPA:	  whats	  up?	  (Hulda)	  

a. Ny	  strategi	  og	  nyt	  triennial	  plan	  som	  komiteen	  skal	  kigge	  på	  hvordan	  de	  skal	  arbejde	  
videre	  med	  dette	  og	  hvordan	  den	  har	  indflydelse	  på	  den	  regionale	  planer,	  dette	  sker	  
i	  november	  

b. Svare	  på	  spørgeskema	  som	  blev	  udelt	  på	  konferencen	  ønskes	  svar	  da	  
arbejdsgrupperne	  vil	  bruge	  dem	  til	  sit	  arbejde	  	  

c. Academy	  2014	  i	  Belgien:	  opfordrer	  alle	  til	  at	  registrere	  kun	  2	  nordiske	  lande	  har	  
deltagere.	  



d. Diversity	  III	  er	  i	  8.-‐13.	  november,	  fokus	  på	  Roma	  folk,	  circular	  27	  har	  informationer	  

e. ICT	  network	  februar	  2015	  

f. Opencall	  for	  host	  for	  Academy	  2015	  

g. Alle	  enige	  at	  datoerne	  til	  arangementerne	  	  kommer	  generelt	  for	  sent	  ud	  og	  derfor	  er	  
det	  svært	  at	  få	  deltagere	  til	  at	  tage	  af	  sted	  

f. Arrangementer	  hos	  Europa	  Regionen	  

a. ICT	  roundtable	  12-‐15	  februar	  2015,	  Prag	  CR	  

b. Agora	  16-‐19	  april	  2015,	  Jambville,	  FR	  	  

c. Partnership	  Event	  12-‐15	  may	  Baarn,	  NL	  

d. Educational	  Methods	  Forum	  13-‐17	  eller	  20-‐24	  maj	  2015,	  Istanbul	  T	  

e. Euro-‐Arab	  Meeting,	  TBA,	  Arab	  Region	  

f. Fundraisers	  Network	  Meeting,	  juni	  2015	  Danmark	  

g. Yout	  Empoerment	  Study	  session,	  august	  2015,	  Cluj	  Ro	  

g. Hjemmesider:	  

a. www.scout.org/europe	  	   	  

b. www.euroscoutinfo.com	  

c. www.europak-‐online.net	  

d. www.facebook.com/euroscoutinfo	  	  

h. Sverige	  spørger	  om	  status	  omkring	  Kandersteg,	  McIntosh	  pengerne	  og	  verdens	  
komiteen?	  Har	  ikke	  været	  nemt,	  men	  det	  bliver	  arbejdet	  på	  denne	  sag.	  Europa	  
styrelsen	  laver	  en	  ny	  aftale	  med	  Kandersteg.	  De	  gode	  nyheder	  er	  at	  nu	  er	  alle	  på	  
talefod	  med	  hinanden.	  

i. Hulda	  blev	  spurgt	  om	  hun	  stiller	  op	  igen	  og	  det	  vil	  hun	  gerne	  hvis	  hun	  bliver	  
nomineret	  af	  sit	  korps.	  	  

j. Lagt	  til	  at	  hvis	  nogen	  i	  Norden	  stiller	  op	  en	  kandidat	  til	  WOSM	  eller	  WAGGGS	  så	  vil	  
den	  blive	  introduceret	  på	  den	  Nordiske	  Spejderkonference	  i	  Island.	  Danmark	  har	  en	  
kandidat	  som	  de	  stiller	  op	  til	  WOSM.	  	  

3) Lejr	  og	  andre	  begivenheder	  

a. Nordiske	  lejr	  

i. Roverlejr	  11-‐18	  juli	  2015	  Stavanger,	  Norge	  

ii. Finnjamboree	  2016	  	  

1. Håber	  på	  mange	  nordiske	  deltagere	  

2. vil	  gerne	  få	  hjælp	  fra	  alle	  nordiske	  lande	  med	  planlægningen	  så	  de	  
kan	  lave	  det	  bedste	  lejr	  muligt	  

3. Event	  networking	  på	  den	  Nordiske	  Spejderkonferencen	  	  



4. Det	  er	  meget	  tradition	  i	  Norden	  at	  holde	  store	  lejr	  	  og	  der	  er	  meget	  
stor	  kompetence	  	  

iii. Landlejr	  Island	  2016	  15.-‐26.	  juli	  (7-‐9	  dage	  land)	  

iv. Landslejr	  på	  Færøerne	  i	  2016	  mere	  info	  i	  Island	  

v. Spejdernes	  lejr	  2017	  

vi. Scouternas	  landslejr	  2017	  

vii. NSF	  Landslejr	  2017	  

viii. KFUM/KFUK	  landslejr	  2018	  

ix. WSM	  2017	  

1. sende	  promotions	  emne	  til	  kontingenterne	  til	  Japan	  kan	  bruge	  til	  at	  
promotere	  med	  udover	  sin	  lejr	  

x. Fælles	  Nordisk	  Lejr	  2023	  	  

1. blev	  snakket	  om	  det	  i	  Slovenien,	  snakket	  om	  at	  finde	  tid	  langt	  
fremme	  som	  kan	  være	  en	  fælles	  Nordisk	  lejr	  

2. Nogen	  må	  lave	  et	  forarbejde	  om	  hvad	  skal	  det	  til	  for	  at	  det	  kan	  lade	  
sig	  gøre.	  Snakke	  om	  det	  på	  den	  Nordiske	  Spejderkonference	  på	  en	  
velforberedt	  workshop	  

xi. Andre	  nordiske	  lejre/aktiviteter	  	  

b. Internationale	  begivenheder	  hvad	  sigter	  vi	  på	  at	  få	  til	  Norden	  (DK)	  

i. Academy	  Finland/Sverige	  (2015)	  

ii. World	  educational	  congress	  (2016)	  i	  Danmark	  

iii. Europa	  konferencerne	  WOSM/WAGGGS	  2016	  Oslo	  Fjord	  

iv. WAGGGS	  verdenskonference	  2020,	  Nordisk	  Land	  

v. World	  Scout	  Parliamentarian	  2016	  Sverige	  

	  

4) Næste	  Ordinære	  Årsmøde	  5-‐6	  september	  2016	  i	  Sverige	  

5) Virksomhedsplanen,	  lægge	  også	  ind	  internationale	  begivenheder	  	  

a. Lille	  komite	  som	  producerer	  amdendements	  til	  de	  forslag	  der	  komme	  op	  på	  
konferencen	  som	  folk	  kan	  tage	  stilling	  til	  på	  konferencen	  

6) Andet	  

a. Hvis	  det	  er	  noget	  det	  har	  forslag	  hvordan	  sekretariatet	  i	  Danmark	  skal	  gøre	  
anderledes	  send	  besked	  til	  Torben,	  Miriam	  og/eller	  Dagmar	  

	  

	  

	  


