
	  
	  

Nordisk	  Spejderkonference	  
Reykjavik,	  Island	  

NSK	  møde	  14.	  maj	  2015	  
	  
På	  stedet:	  DK:	  Torben	  Mølby	  (IC),	  Miriam	  Madsen	  (IC),	  Jørgen	  Guldborg	  Rasmussen	  (FOSE);	  SE:	  
Martin	  Persson	  (IC),	  Ida	  Krogh	  Sjöholm	  (IC),	  Nina	  Fleck	  (WAGGGS	  EC);	  IS:	  Fríður	  Finna	  
Sigurðardóttir	  (IC),	  Jón	  Þór	  Gunnarsson	  (IC),	  Hulda	  Guðmundsdóttir	  (WOSM	  EC);	  FÆ:	  Arne	  Debes	  
Madsen	  (IC),	  Elsa	  Nielsen	  (IC);	  NO:	  Thea	  Hidling	  (IC),	  Henrik	  Vagle	  Dalsgaard	  (IC);	  FI:	  Anniina	  
Markkula	  (IC),	  Karoliina	  Tikka	  (IC);	  NSK	  sekretariatet:	  Dagmar	  Ýr	  Ólafsdóttir,	  Dagbjört	  
Brynjarsdóttir.	  
	  
1.	  Velkommen,	  alle	  	  
2.	  Praktiske	  oplysninger	  	  

a) Busser	  hver	  mogen	  8:15	  og	  8:30	  
b) Busser	  aften	  torsdag	  22:30	  
c) Busser	  fredag	  aften	  20:45	  (kører	  indtil	  alle	  er	  kommet	  på	  hotellet	  
d) Lørdag:	  tag	  alt	  med	  som	  i	  behøver	  over	  dagen	  der	  bliver	  ikke	  mulighed	  at	  køre	  forbi	  hotellet	  

inden	  Ulfljotsvatn	  
a. Godt	  klædt	  på,	  regntøj,	  vandrestøvler	  ..	  
b. Hvis	  i	  har	  gaver	  til	  nogen	  er	  det	  mulighed	  under	  aftensmaden	  at	  uddele	  dem	  
c. Harpa	  er	  et	  åbent	  hus	  for	  turister	  og	  besøgende,	  pas	  godt	  på	  jeres	  ting,	  der	  er	  mulighed	  

at	  gemme	  ting	  i	  Kaldalon	  men	  alligevel.	  
d. Vi	  ønsker	  at	  i	  finder	  en	  person	  fra	  hvert	  land	  til	  at	  holde	  blomst	  med	  alle	  nordiske	  flag	  

(plus	  Grønland)	  og	  komme	  med	  kort	  refleksion	  af	  nordisk	  samarbejde,	  together	  we	  
grow	  …	  til	  closing	  ceremony	  på	  søndag,	  disse	  personer	  må	  kontakte	  Dagmar	  	  

3.	  NSK	  budget	  –	  NORDBUK	  støtte	  2015	  	  
a) Ændringer	  på	  støtteordninger	  har	  medført	  nedskæring	  i	  støtten	  så	  vi	  må	  muligvis	  finde	  

flere	  muligheder	  en	  NORDBUK	  til	  at	  betale	  for	  vores	  aktiviteter	  indenfor	  NSK	  
b) NSK	  spurgte	  om,	  hvilke	  konsekvenser	  nedskæringerne	  får	  for	  NSKs	  aktiviteter.	  Indtil	  videre	  

forsøges	  nedskæringen	  dækket	  ved,	  at	  NSK-‐medlemmerne	  køber	  billigere	  flybilletter.	  
c) Det	  har	  været	  sekretariatets	  rolle	  at	  lave	  et	  budget	  i	  forhold	  til	  NSK	  aktiviteter,	  det	  har	  ikke	  

været	  NSKs	  rolle	  at	  tage	  stilling	  til	  dette.	  Det	  er	  et	  spørgsmål	  NSK	  måske	  behøver	  at	  snakke	  
om,	  om	  det	  skal	  ændres.	  

4.	  Konferencens	  program	  	  
a) Findes	  nyt	  på	  hjemmesiden	  og	  ændringer	  vil	  revideres	  løbende	  
b) VIGTIGT	  fredag:	  vær	  klar	  i	  Kaldalon	  kl	  9,	  da	  vi	  har	  mange	  gæster	  udefra	  og	  vigtigt	  at	  vi	  

starter	  til	  tiden.	  Uniform	  
c) NSK	  rolle,	  Jon	  Thor	  gav	  en	  oversigt	  ud	  fra	  programmet.	  
d) Sprog,	  skandinavisk/engelsk	  -‐	  balance	  :	  husk	  at	  tage	  hensyn.	  

5.	  Nyt	  virksomhedsplan	  –	  fremgangsmåde	  
a) På	  sidste	  NSK	  møde	  i	  Helsinki	  blev	  der	  lavet	  en	  arbejdsgruppe	  for	  at	  vurdere	  om	  der	  var	  

grundlag	  for	  at	  ændre	  på	  virksomhedsplanen,	  denne	  gruppe	  mødtes	  også	  i	  Island	  til	  en	  
arbejdsweekend	  

b) Vi	  vil	  bruge	  resultaterne	  fra	  workshopperne	  og	  diskussioner	  fra	  andre	  grupper	  som	  ideer	  
til	  et	  nyt	  virksomhedsplan:	  en	  fælles	  eller	  et	  par	  stykker	  konkrete	  IDÉ(er)	  fra	  hvert	  
workshop.	  

c) Vores	  mål	  er	  at	  lave	  et	  realistisk	  plan,	  ikke	  nødvendigvis	  dyrt,	  relevant	  for	  nordisk	  
spejderarbejde.	  



	  
d) Målet	  er	  at	  finde	  i	  hvert	  fald	  tre	  	  tre	  flotte	  aktiviteter/actions	  til	  hver	  del	  af	  visionen	  
e) NSK	  behøver	  at	  være	  mere	  aktive	  i	  at	  finde	  andre	  finansielle	  resurser	  ud	  over	  NORDBUK	  	  
f) Konference	  arbejdsgruppe	  en	  fra	  hvert	  land	  plus	  Julius	  Aðalsteinsson	  og	  Ólöf	  Jónasdóttir,	  

Julius	  har	  stor	  erfaring	  indenfor	  lovgivnings	  arbejde,	  og	  Ólöf	  er	  sæsoneret	  i	  skandinavisk	  og	  
kommer	  ind	  som	  neutral	  person.	  

6.	  Ændringer	  af	  samarbejdsgrundlag	  -‐	  fremgangsmåde	  	  
a) Der	  er	  kommet	  et	  forslag	  til	  ændringer	  fx	  detaljeret	  beskrivelse	  af	  sekretariatets	  rolle	  
b) Besluttet	  at	  samme	  arbejdsgruppe	  som	  i	  punkt	  5	  arbejder	  og	  med	  dette.	  

7.	  Spørgsmål	  fra	  lejr	  ledere	  	  
a) Et	  forslag	  at	  dette	  kommer	  ind	  i	  workshoppen	  Nordic	  Lejr,	  og	  der	  kommer	  et	  forslag	  som	  

for	  virksomhedsplanen.	  
	  
8.	  Opfølgning	  af	  NSK	  1/2014,	  Islandsk	  kandidat	  til	  WOSM	  Europa	  komitéen	  	  

a) Hulda	  S.	  Guðmundsdóttir	  stiller	  op	  igen	  :	  NSK	  viser	  support	  til	  hendes	  kandidatur	  
b) Finland:	  der	  er	  et	  par	  individer	  i	  Finland	  der	  har	  vist	  interesse	  til	  at	  stille	  op.	  
c) Frodig	  diskussion	  om	  NSK	  skal	  støtte	  en	  eller	  to	  kandidater	  

a. Skal	  tages	  op	  til	  tiden	  hver	  gang	  var	  næsten	  alle	  enige	  med	  
b. Landet	  med	  kandidater	  behøver	  mandat	  om	  støtte	  fra	  NSK	  
c. Der	  er	  uklarhed	  omkring,	  hvad	  det	  indebærer	  at	  NSK	  støtter	  en	  kandidat,	  og	  dette	  

skal	  diskuteres	  nærmere	  før	  NSK	  kan	  tage	  stilling	  til,	  hvilke	  kandidater	  der	  støttes	  
d. NSK	  diskuterer	  dette	  og	  mødes	  igen	  13:00	  lørdag	  i	  løbet	  af	  konferencen	  

9.	  Norsk	  kandidat	  til	  WAGGGS	  Europa	  komitéen	  	  
a) En	  kandidat	  fra	  Norge	  stiller	  op:	  Eline	  Marie	  Grøholt	  	  
b) En	  kandidat	  fra	  Danmark	  stiller	  op:	  Miriam	  Madsen	  
c) NSK	  mødes	  senere	  på	  konferencen	  og	  diskuteres	  på	  et	  NSK	  møde	  senere	  på	  konferencen	  

10.	  Kandidater	  til	  WOSM	  og	  WAGGGS	  verden	  i	  2017	  -‐	  diskussion.	  	  
a) WOSM:	  Danish	  Scout	  Council	  har	  valgt	  at	  stille	  Esben	  Holager	  op	  og	  vil	  gerne	  få	  NSK	  støtte	  

omkring	  den	  
b) WAGGGS:	  Pigespejdernes	  fællesråd	  har	  valgt	  	  at	  stille	  Stine	  Frederiksen	  op	  og	  vil	  gerne	  få	  et	  

fælles	  grundlag	  om	  den.	  
c) Danmark	  vil	  gerne	  få	  en	  åben	  diskussion	  i	  de	  næste	  6	  måneder	  omkring	  sine	  kandidater	  og	  

sagen	  tages	  op	  igen	  på	  NSK	  mødet	  i	  Sverige	  i	  september.	  
11.	  Andet:	  

a) Nina	  Fleck	  ønsker	  at	  få	  et	  feedback	  omkring	  workshoppen	  Gender	  leadership	  


