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  1. Basic information

1.1. Application title    
Spejdernes Nordiske Samarbejdskomite (NSK) 

1.2. Short description    
Det Nordiske samarbejdes formål er at beslutte og varetage de fælles aktiviteter og muligheder der er for
spejdere i Norden. Aktiviteterne har fokus på at skabe vækst, samt at give unge i Norden en platform hvor
de kan mødes og få forståelse for og opleve den nordiske kultur og de nordiske sprog. 

If the application is granted, the short description may be published on Nordic Culture Point's website.
1.3. Estimated start date:    01.01.2016 
1.4. Estimated completion date:    31.12.2016 
1.5. Describe the planned activities/project (background and objectives, expected results) and how
the project will be evaluated (500-4 000 characters)    
Samarbejdet mellem de nordiske spejderkorps finder sted igennem den Nordiske Samarbejdskomité
(NSK). I NSK sidder to repræsentanter fra hvert af de nordiske lande. Formålet med det nordiske
samarbejde er at fremme kontakten mellem de nordiske spejderkorps og styrke den rolle og identitet de
nordiske spejdere har i spejderverdenen. 

Formandskabet for NSK med tilhørende sekretariat går på skift mellem de nordiske lande i en 3-årig
turnus. I 2016-2018 har Danmark formandskabet, og har nedsat en styregruppe, der blandt andet skal
varetage sekretariatsfunktionen og den løbende drift.

Styregruppens rolle er at varetage og sikre gennemførelsen af NSK's aktiviteter ved møder, søge
puljemidler til drift og aktiviteter, der er besluttet i NSK's 3-årsplan, samt at sikre intern kommunikation
og det tværnordiske arbejde. Gruppen skal også støtte nordiske spejderinteresser uden for Norden.
Styregruppen består af en seks frivillige danske spejdere. Der er indgået en aftale med KFUM-Spejderne i
Danmark om at varetage de administrative opgaver omkring NSK's bogføring, regnskab og revision,
mens Danmark varetager NSK formandskabet.

I maj 2015 blev der på den Nordiske Spejderkonference besluttet følgende Mission og Vision:
Mission:

Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og
forståelse for den nordiske kultur.

Vision:

Spejder möter scout.
-betyder att det nordiska scoutsamarbetet stärker den enskilde scoutens tolerans och förståelse för andra
kulturer och engagemang för internationella frågor.
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Forbund möter korps.
-betyder ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan förbunden i de nordiska länderna där det är naturligt att
viktiga frågor diskuteras.

Skátun möter samfunn.
-betyder att scoutrörelsen i Norden är stark på den nordiska, europeiska och globala ungdomspolitiska
arenan och en trovärdig partner till myndigheter och organisationer, eftersom den är en ungdomsrörelse
där unga kan uttrycka vad de vill och behöver.

For perioden 2016-18 er der besluttet at gennemføre følgende aktiviteter der skal sikre at visionerne
implementeres og realiseres:

Speider möter scout:
• Forandringsagenter (for unge mellem 16-25 år)
• Nordic Adventure Race (for unge spejdere)
• Nordisk lederskabsprogram
Forbund möter korps
• General sekretær møde og netværk
• Spejderchefmøde og netværk
• Nordisk forum for program og træning
Skátun möter samfunn
• Værdien af spejderarbejdet
• Nordisk samarbejde om gender
• Unge talspersoner
Nytænkning af det nordiske spejderarbejde:
• Undersøgelse af muligheden for en fælles nordisk spejderlejr – Nordisk Scout Jamboree 20XX.

Intentionen med de nye planer er at øge og udbygge det tværnordiske samarbejde i de kommende 3 år til
glæde for spejdere i hele Norden.

I 2016 afholdes Spejdernes Europakonference i Norge. En del af styregruppens ressourcer vil blive
allokeret arrangement. Der blandt andet skal afvikles NSK-møder samt en Nordisk reception. 

Hver år i september afholdes der ordinært møde i NSK. I 2016 afholdes mødet i Island. Her gennemføres
innovative drøftelser for det strategiske samarbejde og det kommende års møder, aktiviteter og fælles
spejderpolitiske spørgsmål koordineres og besluttes. Mødet evaluerer også aktiviteter afviklet af NSK.
Mødet roterer mellem de nordiske lande for øge forståelsen og kontakten landene imellem.

En opgave er også at videreudvikle og vedligeholde en attraktiv hjemmeside for det nordiske samarbejde. 

De nordiske lande har indflydelse på det globale spejdersamfund, og deltagelse her er en vigtig platform
til formidling af de nordiske (spejder-)værdier uden for Norden. Aktuelt er der nordiske repræsentanter i
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både WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) og WOSM (World Organisation of
the Scout Movement) verdensbestyrelser, og der er unge nordiske spejdere engageret i arbejdsgrupper i
Europa og verden. NSK støtter det arbejde, og det er ambitionen at fastholde de forhold.

1.6. Describe the concrete activities (what, when, where?)    
Ordinært NSK-årsmøde i Island 2.-4. september 2016. Her mødes den Nordiske samarbejdskomite, og
repræsentanter fra styregruppen for at udveksle erfaringer og drøfte og koordinere de nordiske aktiviteter.
Dagsordenen har et punkt, hvor alle har lejlighed til at oplyse status og nyheder fra eget land. Det skal
bemærkes, at aktivitetstilbuddene der behandles på mødet rækker ud til alle spejdere i Norden. 
På mødet deltager også de nordiske spejdere der sidder i spejderbevægelsens bestyrelser i Europa og
Verden.

Europæisk Spejderkonference 17.-22. juni 2016, i Norge. 
Her mødes korps- og forbundsstyrelser samt personer der varetager de internationale aktiviteter i Norden.
Der arrangeres en nordisk reception under konferencen hvor nordisk kultur og spejderarbejde kan blive
formidlet til deltagere fra andre dele af Europa.

Forberedelsesmøde til den europæiske Spejderkonference, ultimo maj/primo juni 2016 i København,
Danmark.

Opstart af arbejde omkring Gender, Værdier og undersøgelsesarbejdet om mulighederne for en Nordic
Scout Jamboree 20XX. 

1.7. Describe how children and young people participate in the planned activities/project (1. In the
planning, 2. In the realisation, 3. In reporting)    
Spejderbevægelsen er en global organisation, hvis formål og arbejde er målrettet børn og unge. Dette
gælder også for spejderarbejdet i Norden.

For at skabe involvering af unge har Nordisk Samarbejdskomites konference i maj 2015 besluttet
følgende konkrete aktiviteter for perioden 2016-18 der direkte er målrettet unge:
• Forandringsagenter (for unge mellem 16-25 år)
• Nordic Adventure Race (for unge spejdere)

Det er vigtigt, at NSK's aktiviteter er målrettet børn og unge, og det anses for væsentligt at arbejde
involverende og demokratisk, så børn og unge involveres og har indflydelse på forhold der vedrører dem.
I forbindelse med den nordiske konference der blev afholdt på Island i maj 2015, deltog der mange unge,
og der var arrangeret specielle aktiviteter specielt målrettet de unge der var nye i denne sammenhæng. Det
prioriteres på den måde at oplære unge i at engagere sig i demokratiske beslutningsprocesser.

En helt central værdi i spejderarbejdet er at arbejde ud fra princippet om "learning by doing". Det betyder
blandt andet at unge deltager i planlægning, gennemførelse og evaluering af de aktiviteter der
gennemføres.
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Som led i at involvere unge kan det nævnes, at omkring 40% af medlemmerne i det beslutningstagende
organ NSK er under 30 år, og at 2 ud af styregruppens 6 medlemmer er under 30 år.

1.8. Does the the planned activities/project include time limited activities, such as seminars, courses,
publications etc.?       

Conference    
Meeting    
Network    
Other events    

1.8.1. If you selected any of the above alternatives, please give a brief description with concrete
examples:    
Nordisk reception på Europakonference i Norge 2016.
2 formelle 2 NSK-møder.
Aktiviteterne nævnt under punkt 1.5.
Et tættere samarbejde åbner for at spejdere kan deltage deltage i aktiviteter, som spejderkorps i andre
lande udbyder. Der findes også projekter i flere nordiske lande som også er åbne for deltagelse af
ikke-spejdere, hvilket også øger mulighederne for kulturel udveksling blandt unge i Norden.
NSK er også en vigtig støtte for repræsentanter i sammenhænge udenfor Norden.

1.9. Do the planned activities/the project contain such activities that contribute to the development
of cooperation between, or networks for, children and young people in the Nordic region?       

Yes    

1.9.1. If yes, give a brief description with concrete examples:    
følgende aktiviteter for perioden 2016-18 der direkte er målrettet unge:
• Forandringsagenter (for unge mellem 16-25 år
• Nordic Adventure Race (for unge spejdere)
• Unge delegerede fra de forskellige nordiske lande deltager på Europakonferencen i Norge.
Nogle aktiviteter afvikles i 2016. Andre aktiviteter har et omfang, der kræver en flerårig
planlægningsperiode blandt andet fordi det tværnordiske aspekt prioriteres også i planlægningsgruppen. 

1.10. Does the planned activities/project include activities, which highlight cultural, political and
social issues concerning children and youth in the Nordic region?       

Yes    
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1.10.1. If yes, give a brief description with concrete examples:    
Tværkorpslige og tværnordiske aktiviteter vil altid have et kulturelt element indbygget, da alene mødet
med et personer fra et andet land vil være med til at øge kendskabet til hinanden. Herudover er der i
spejderarbejdet og i Norden stærk fælles værdi og tradition for at arbejde demokratisk, og i
spejderarbejdet lægges der stor vægt på, at unge tidligt inddrages i beslutningerne. Gennem deltagelse i
de fællesnordiske aktiviteter øges også den politiske tæft der kendetegner et demokrati.  

1.11. Where will the planned activities/project be implemented/take place?       
Denmark    
Finland    
Faroe Islands    
Greenland    
Iceland    
Norway    
Sweden    
A?land Islands    

1.12. Will the planned activities/project be realised in the Cap of the North?       
No    

* The Cap of the North refers to Nordland fylke, Troms fylke and Finnmark fylke in Norway, Norrbottens
län in Sweden and Lapin lääni in Finland. 
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  2. Information about the applying organisation and cooperation partners

2.1. Is the applicant:       
A Nordic umbrella organization    

2.1.1. If you chose ”other organisation” or ”other judicial entity/group”, please specify    
Spejdernes Nordiske Samarbejdskomites styregruppe i Danmark. c/o KFUM-Spejderne i Danmark. 

Grants are not awarded to sports organisations, trade unions, or to individuals.
2.2. Which Nordic country is the applicant resident of?       

Denmark    

The organisation or judicial entity that has been named as the main applicant must have its domicile in a
Nordic country.
2.3. Brief information about the applying organisation/party and its activities    
Samarbejdet mellem de nordiske spejderkorps sker gennem den Nordiske Samarbejdskomité (NSK). 
I NSK sidder to repræsentanter fra Danmark, Island, Norge, Finland, Sverige, Færøerne og Grønland.
Formålet med samarbejdet er at fremme kontakten mellem de nordiske spejderkorps og styrke den rolle
og identitet de nordiske spejdere har indbyrdes i Norden samt i den globale spejderverdenen. 
NSK fungerer som den koordinerende og organiserende myndighed i dette samarbejde. 
Det daglige arbejde omkring NSK varetages af en styregruppen der aktuelt er i Danmark. Styregruppen
har medlemmer fra alle de danske spejderkorps, og regnskabs- og bogførings administrationen varetages
af KFUM-Spejderne i Danmark. 
Styregruppen koordinerer arbejdet for NSK Den Nordiske Samarbejdskomité, herunder bland andet
planlægning af møder, opretholde websiden www.speidereinorden.org, ansøgning om støtte til NSK's
aktiviteter.

2.4. Give the names of the other cooperation partners (name, address, contact person, website of the
cooperation partner)    
Scouterna, Sverige, www.scouterna.se 
Norsk Speiderforbund, Norge, www.speidning.no 
KFUM-KFUK speidere, Norge, www.kmspeider.no 
Suomen Partiolaiset, Finland Scouter, www.partio.fi 
Det Danske Spejderkorps, Danmark, www.dds.dk 
De Grønne Pigespejder, Danmark, www.pigespejder.dk 
Dansk Spejderkorps Sydslesvig, Danmark, www.spejder.de 
KFUM spejderne,Danmark, www.spejdernet.dk 
Danske Baptisters Spejderkorps, Danmark, www.dbs.dk 
Bandalag íslenskra skáta, Island, www.skatarnir.is 
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Føroya Skótaráð (Føroya KFUK-skótar, Føroya Skótasamband, KFUM-skótarnir i Føroyum, Skótalið
Frelsunarhersins), Færøerne, www.scout.fo
Kalaallit Nunaanni Spejderit Kattuffiat, Grønlandspejder, www.scout.gl 

Kontaktperson hos alle er International Commissionær som kan kontaktes via fælles email som er
nsk@spejderne.dk

2.5. If you have selected ”Nordic umbrella organisation” above (question 2.1.), please indicate the
countries in which you have member organisations.    
Danmark, Finland, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Island.  

2.6. Describe which partners are responsible for which activities    
Danmark har formandskab i NSK 2016-2018 og har ansvar for og driver den nordiske styregruppe. 
Styregruppen er ansvarligt for at planlægge og organisere møder, konferencer, receptioner m.m. som
NSK beslutter og afholder samt at føre regnskab og ansøge om midler til arbejdet.
Alle lander har to ligeværdige repræsentanter i NSK. Repræsentanterne er ansvarlige for at deres land er
repræsenteret på alle møder der holdes af NSK. De skal have beslutningskompetence fra deres
korps/forbund i forhold til beslutninger der træffes i Nordisk sammenhæng. 
Repræsentanterne er ansvarlige for at finde personer i arbejdsgrupper og projekter der organiseres tværs
af de nordiske lande.  

2.7. Which Nordic countries participate in the planned activities/project?       
Denmark    
Finland    
Faroe Islands    
Greenland    
Iceland    
Norway    
Sweden    
Åland Islands    

2.7.1. Does the planned activities/project have participants from the following:        
(ei valintoja)

* The Cap of the North refers to Nordland fylke, Troms fylke and Finnmark fylke in Norway, Norrbottens
län in Sweden and Lapin lääni in Finland.
2.8. Number of participants per country
Fill in the number of estimated participants per country.
Denmark        58612
Finland        52584
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Faroe Islands        757
Greenland        200
Iceland        2217
Norway        29725
Sweden        62033
Åland Islands        0
Estonia        0
Latvia        0
Lithuania        0
The Cap of the North*        0
North-West Russia        0
Other countries (in total)        0
Total number of participants        206128

* The Cap of the North refers to  Nordland fylke, Troms fylke  and Finnmark fylke in Norway,
Norrbottens län in Sweden and Lapin lääni  in Finland.
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  3. Communication, marketing and additional information

3.1. What communication channels do you plan to use (e.g. social media, websites, events,
advertising, publications or similar)?    
E-mail er primære kommunikationsform mellem møderne. Vi har fælles mailingliste med oplysninger på
relevante personer med tilknytning til NSK's arbejde og aktiviteter. 
Mailinglisten bruges også til intern sparring af NSK's medlemmer, der skriver for at få råd og vejledning
og støtte fra hinanden.
Vi anvender også en lukket facebook gruppe til intern kommunikation i NSK.
I nogen sammenhænge benyttes spejderkorpsenes og -forbundenes facebook sider til fx intern
kommunikation på forbindelse konferencer.

Herudover bruges de forskelliges korps og forbunds hjemmesider samt NSK's egen hjemmeside
www.speidereinorden.org. som kommunikationsplatform i forbindelse med annoncering og som medie til
opbevaring af åbne NSK filer fra møder osv.
Spejdernes Europa/Verdens/Nordiske konferencer bruges til præsentation af de nordiske aktiviteter, og er
forum for networking. 
Rekruttering af aktivitetsteams og deltagere kan også ske også gennem ovennævnte kanaler.  

3.2. Link to website where additional material about the planned activities/project is accessible:    
www.speidereinorden.org 
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  4. Financing

NORDBUK grants are between 7 500 € to 25 000 €. The NORDBUK grant can at the most make up 85 %
of the total budget.

4.1. THE APPLIED AMOUNT AND TOTAL BUDGET IN EURO       
The applied amount and total budget must be stated in euro (€).  

NORDBUK grant :      min. 7500.00 €, 0.00 % / max. 25000.00 €, 85 % of total budget (expenses)    
Applied from NORDBUK       25,000.00 €     
Total budget (expenses)       33,133.00 €     

4.2. Other Nordic financing
If you have applied from other Nordic financing sources, please specify which below (e.g. Nordic
Culture Fund, Nordic Culture Point, Nordplus etc.). Please give sums in EURO.

Applied amount Granted amount
Planlagt  endnu en
ansøgning til NORDBUK
i 2016 - aktiviteter i
NSK-regi (Se vedlagte
budget for 2016)

         12,000.00       €          13,600.00       €

        12,000.00      €         13,600.00      €

4.3. Specified budget and financing plan
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A specified budget and financing plan including expenses and incomes in euro must be submitted as an
attachment. Applications without a specified budget and financing plan attached will not be assessed. 

For currency exchange rates, use for example, www.xe.com.

The attachment must be submitted in PDF-format.
Attach budget file:       2015.10.13 NSK-Budget 2016.pdf      (255.2 kB)    
4.4. Comments on the budget and the financing plan:    
Frivilligt arbejde indgår som en del af selvfinansieringen.
Der søges om midler primært til drift af NSK i 2016, og det er planen at søge igen i løbet af 2016 om
midler til gennemførelsen af de aktiviteter der ikke har eget budget (Samarbejde om gender, Værdien i
Spejderarbejdet og Nordjamb20XX), da de ikke er forankret i et af de nordiske lande, men er
udviklingsaktiviteter til gavn for alle på tværs af de nordiske lande.
Alle andre aktiviteter skal økonomisk hvile i sig selv ved hjælp af deltagerbetaling. 
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