
	
Referat Ordinært NSK årsmøde 

5.-6. september 2015, 
Scouternas Kansli, Studentgatan 4,  

Malmø, Sverige 
 
 
Til stede:  
Danmark: Torben Mølby (IC WOSM), Miriam Madsen (IC WAGGGS), Monica Barrera Lyby (IC 
WAGGGS DDS), Anne Lintrup (DK styregruppe), Claus Rantzau (DK styregruppe) 
Finland: Anniina Markkula (IC WOSM), Karoliina Tikka (IC WAGGGS), Karin Ahlbäck (WOSM 
verden) 
Færøerne: Elsa Nielsen (IC WAGGGS), Arne Debess Madsen (IC WOSM) 
Norge: Henrik Vagle Dalsgaard (IC WOSM) 
Sverige: Martin Persson (IC WOSM), Hanna Landquist (dep. IC WAGGGS), Nina Fleck 
(WAGGGS verden) 
Island: Jón Þór Gunnarsson (IC WOSM/WAGGGS), Fríður Finna Sigurðardóttir (dep. 
Spejderchef/dep. IC WAGGGS), Dagbjört Brynjarsdóttir (IS sekretariat), Dagmar Ýr Ólafsdóttir 
(IS sekretariat) 
   
 
Dagsorden: 

Lørdag 9:00-17:50 

1. Velkommen		
• Jón byder alle velkomne, takker for sidst på Konferencen i Island. 
• Stein Løvold (NO) gået hjem, var meget aktiv inden for scouting, sad i WOSM 

verdenskomitéen 1996-2002, var meget aktiv i nordisk samarbejde, forslag at 
mødet sender en hilsen til hans familie som Claus kan formidle. 

• Dagsorden: enkelte forandringer fra udsendelsen af rækkefølgen af punktene 
på dagsorde, få endvidere forandringer men så godkendt. Indholdet var 
vedtaget. 

• Praktiske oplysninger fra Sverige. Lunch/frokost 12:00, aftensmad 19:00:00 
• Introduktion af nye/alle den der er til stede på mødet. 

 

2.	Information	fra	landene	(IS	sekretariat)	
a) Finland: har lige haft ”Leadership Festival” weekend, en af de største og 

fantastiske eventer som de har haft (her kan i se billeder fra weekenden 
http://partiokuvia.kuvat.fi/kuvat/Johtajatulet/ ). Fandt sted sidste weekend 
(28.-30 august), hvor omkring 1600 ledere blev samlet til en weekend. Bygget 
på ”value based leadership”. Der blev snakket om lederskab og om sjove 
aktiviteter for voksne. Det lykkedes dem at nå frem til ledere på det lokale 



	
niveau og opad. NSOet fik meget positiv feedback fra deltagerne og de lokale 
grupper. Denne begivenhed er en del af Finlands præparation for 
Finjamboree i Roihu 2016 (www.roihu2016.fi). Arbejder på at nå sine 
målsætninger for lejren denne weekend var en af disse mål.  

Planlægger/arbejder på at oprette et samarbejde med spejderne i Georgia, 
prøver at finde WAGGGS kontakt der. Danmark har lavet leder træning med 
Georgia og Armenien i 2010-2015 og tilbyder Finland at hjælpe med 
kontakter. Nina Fleck vil også undersøge hvem er WAGGGS kontakten til 
Georgia. 

Har stadig sit projekt med Nepal; ser på nye projekter igennem internationale 
relationer/netværk fx: Youth involvement, Gender etc. og hvilken retning 
WOSM/WAGGGS arbejder i på de her områder, ser på om der er fælles 
temaer som kunne være spændende at arbejde hen imod.  

Har oprettet en Facebookside hvor de vil poste om internationalt 
spejderarbejde. Har ikke fået erfaring om det virker endnu. 

b) Sverige: Har national jamboree i 2017, forsøger at lave et anderledes lejr. 
Prøver at få 5000 (af 20 000) deltagere som ikke er spejder til at møde op, og 
dermed have større og aktiv indflydelse på samfundet. Tager meget af deres 
resurser.  

1900 spejder rejste til WSJ i Japan i juli. Kontingensens omkostninger 
oversteg budgettet og korpsledelse arbejder på at finde finansielle midler til at 
rette på problemet. Har fået meget eksponering i medierne pga. meningitis 
tilfælde, men kom meget positivt ud af den eksponering og håndterede det på 
en meget positiv måde og fik meget stor positiv feedback på grund af det.  

Har en partnerskab med Burundi, og har haft et møde i Kigali i Rwanda pga. 
uro i Burundi. Der blev funderet over hvordan og hvorledes spejderne kan 
støtte flygtninge fra Burundi i flygtningelejre i Rwanda fx med spejderprogram 
for flygtningebørn og unge. Partnerskabet er i sit tredje og sidste år, men 
Scouterna har søgt støtte til de næste tre år. Har lignende situation i Kongo, 
hvor de også har partnerskab med spejderne. 

Har registreret deres helt egen folkehøjskole, lokalerne ligger i Stockholm, og 
vil åben om en måned, men har aktiviteter på flere steder i landet. 

Har lavet en undersøgelse eller mapping på hvilke webmidler spejderne 
bruger til komunikation fx youtube, facebook, snap chat, kick etc. Dette er 
meget interessant og de andre lande er meget interesseret i dette, og Island 
ønsker at Sverige deler disse information med dem og resten af NSK. 



	
c) Danmark: mange ting sker lige for øjeblikket i Danmark. ”Den store komité”: 

har været fokuseret på Østeuropa men er nu interesseret i at støtte spejderne 
i Danmark. Næste møde er om tre uger, hvor spejderne vil præsentere deres 
fælles mission samt en række fælles projekter for komitéen.  
 
Arbejder på at lave én organisering der repræsenterer alle spejderne i 
Danmark. En organisering der giver Spejderne én stemme.  
 
Hvordan bliver spejderne mere socialt ansvarlige, laver en fælles målsætning, 
og et af disse mål er at spejderne i Danmark når ud til 250.000 børn og unge 
(hvilket ikke betyder at vi skal være 250.000 medlemmer). 
 
Spejderne lejr holdes i 2017 og der arbejdes på deres mål for lejren. 
 
Spejderne i Danmark fik foræret en ø, Ungdomsøen, og der arbejdes nu på at 
renovere den. Øen er ikke kun for spejderne men alle unge i Danmark, 
arbejder på at involvere de andre organisationer i projektet. 
 
Har tre store projekter gående. 

1. Ledelseslaboratoriet (: samler det der allerede findes og ”pakker det 
ind”. 

2.  Projektmagerne: faciliterer for spejdere i det lokale samfund, hjælper 
dem at lave projekter lokalt 

3.  Branding program: planlægger deres branding strategi, forsøger at 
udvikle reality show på tv baseret på ansvarlighed and værdier i 
spejderarbejdet. Finland har laved noget ligende (Scoutmaster) og vil 
gerne hjælpe hvis de kan. 

Alle disse opgaver/projekter hører under en formel samarbejdsaftale fælles 
for alle de danske spejderkorps/forbund, dog findes der stadig to paraply 
komitéer for det internationale spejderarbejde, Danish Scout Council og 
Pigespejdernes fællesråd. 

Sverige, eller et af regionerne i Sverige, ejer en ø. Vil gerne dele deres 
erfaringer der hører til at eje og drive faciliteter på en ø. 

Pigespejdernes fællesråd har haft et strategi møde, hvor de evaluerede hvad 
er vigtigt at arbejde politisk med i WAGGGS, god governance, gode 
forbindelser til MOs, fælles interesser, hvordan der skal arbejdes på disse i 
forbindelse med den næste Europa- og verdenskonference. 

d) Norge: 2015 er Friluftlivets år i Norge (http://www.speiding.no/friluftsliv/). 
Spejderne har mange friluftlivs aktiviteter for spejdere og andre. Har stor 



	
succes i at dele deres aktiviteter med borgerne. Har gjort et undervisnings 
materiale tilgængeligt for lærere, som de kan bruge i sin idræts undervisning. 
Har været svært at få lov at komme ind i skolerne, så dette er en lille sejr. 
Spejderne modtog hæderspris for Friluftlivs aktiviteter. Spejderne i Finland 
har en aktivitets dag (der hvor der findes spejdergrupper) for ældste børnene i 
børnehaven (6 årringe) hvor de for introduktion til spejderne. 
 
Planlægger Norges Speiderforbunds Landslejr i 2017, og KFUK-KFUM 
Speidernes landslejr i 2018. 
 
Planlægger WAGGGS/WOSM Europa konferencerne i 2016. Har udnævnt en 
sekretær i 40% stilling, arbejder meget på praktiske ting og næste Euro-Pak 
vil indeholde information om konferencen. 
 
Var på WSJ med 850 deltagere, og bruger den begejstring fra jamboreen på 
det nationale plan. 
 
Spejderloven: skulle have et aftale på plads i foråret, men kunne ikke nå frem 
til en, så nu er det status quo på diskussionerne, og usikkerhed hvordan man 
skal fortsætte. Finland organiserer en spejderdag for førskolebørn, lige inden 
de skal starte på skolen. Har også oprettet en facebook gruppe for 
international spejdning, er ikke sikker på at det vil virke endnu. 
 

e) Færøerne: meget sket siden i Island i maj. Mødtes med Hermann 
Sigurðsson, General sekretær for spejderne i Island, efter den Nordiske 
Konference og fik meget ud af dette møde og mange idéer, og vil helt klart 
søge idéer og hjælp til Island pga. de også er få og har mange af de samme 
problemer som Færøerne har.  

Som følge af mødet med Hermann har de nu et spejderkontor med to 
fultidsansatte, for første gang i spejderne historie. Har endnu ikke general 
sekretær men Arne fikser dette i sin fritid. Har også fået en fuldtidsansat på 
spejdercentret i Selatraðir, også for første gang. Har haft stor fremgang på 
spejdercentret, mange af de dagligdags praktiske ting er nu blevet ordnet. 
Har samtidig også haft stor fremgang med mærker og træning m.m. 

Magni Laksáfoss er blevet valgt igen til parlamentet, og dette vil helt sikkert 
gavne spejderne på Færøerne. 

Prøver at starte op spejdergrupper på de mindre øer. Fokuserer på byer der 
ikke har store idrætsgrupper. Prøver at få yngre børn til at være spejder. 



	
Planlægger det første landslejr siden 2003 i 2016. Er fire korps der prøver at 
arbejde sammen, har ikke været så gode til samarbejdet men bruger dette til 
at blive bedre. 

Har introduceret et belønningssystem hvis du får x% ledere i gruppen, får den 
lokal ledertræning. 

68 spejder tog af sted på WSJ i Japan og det var stor succes. Fik støtte fra 
regeringen som rettede på deres finansielle underskud i forbindelse med den 
færøske kontingent. 

f) Island: holdt den Nordiske Spejderkonference i maj. Spejderne i Island er 
lykkelige over konferencen. Evaluering er næst på dagsorden. 

Blev enig på årsmødet om ændringer på Spejderløftet. Nu kan man vælge 
mellem: a) gud og fædrelandet eller b) samvittigheden og samfundet, og 
faktisk blande de to.  

Er blevet færdige med aktivitets plan for aldersgruppen 18-22 år. Har haft 
problemer med at holde på teenagerne, lederne føler sig udbrændt når de er 
20 og stopper. Problemer med at de lokale grupper ledes af det samme folk i 
årtier, og der er problemer med kvaliteten af spejderarbejdet, og fornyelse af 
ledere. 

Arbejder på et plan for at støtte de lokale grupper, og har udviklet et 
selvevaluerings system til at støtte grupperne i at identificere deres styrker og 
svagheder, og kan dermed nå bedre fokus i sit arbejde. 

80 spejder deltog i WSJ i Japan. 

Bruger store resurser på præparationer for national jamboree i 2016, World 
Scout Moot, og arbejder på at holde på spejderne igennem disse aktiviteter 

  

3.	Nordisk	Konferens	evaluering	(is)	
i. Relevansen af programmet og indholdet fik godt/meget godt i evalueringen 
ii. Gennemgik hvordan vi lagde planer for konferencen hvor vi først oprettede en 

arbejdsgruppe; målgrupper blev identificeret og arbejdede målrettet på 
program der ville opfylde hver gruppes behov i programmet. 

iii. Proces evaluering (bilag X): hvordan kan vi forbedre processen: 
• Finlands synspunkter: syntes det var godt at kunne være med fra 

starten, gode fremskridt fra forrige år, samarbejdet var godt, godt at 



	
der var resultater efter diskussioner og blev brugt i samarbejdet. 

Gå lidt dybere/mere ind i noget af emnerne, få en halv dag med andre 
der har den samme stilling/position      

Ville gavne meget at have ”network by function” i starten af 
konferencen til støtte af dem der er nye, ikke kun ”unge”, dermed kan 
de forstærke deres kontakter under konferencen og få nærmere 
forhold til sine kollegaer i NordenDenmark: is very happy, this process 
helped them to get overview  

• Danmarks synspunkter: synes Island gjorde noget klogt da de 
åbnede op planlægninen af arrangementet, hvor også indholdet blev 
mere gennemsigtigt. 

Det føltes som en rigtig konference, var i professionelle omgivelser, var 
stolte af at deltage fordi konferencen var professionel opstillet, 
placeringen var meget vel valgt 

Foreslår udvikling af ”international evening” så flere værdier kommer 
frem, er lidt stereotypisk som den er  

Youth program var godt og deltagerne var glade for deres eget 
program. 

De danske spejder havde et forberedningsmøde inden konferencen i 
København, dette er ikke lave i de andre lande, men kan ikke 
sammenlignes da der er flest korps i Danmark. 

Må planlægges bedre for møder der er ikke inkluderet i programmen, 
ville være klogt at lave rum i programmet for den slags.  

• Sveriges synspunkter: stor succes og mere ejerskab hos NSOerne, 
finjustering af værktøjerne og forsætte med at arbejde  

Indholdet i programmet: generelt meget godt, diskussioner af høj 
kvalitet, de fleste af workshopperne var meget gode, listen af 
workshops var i den rigtige retning  

Var også glade for ”youth program”  

Vi må huske at vælge spejdere med et ansvar ikke kun ”anyone”   

Husk at dette var en konference med erfarne ICer, det er ikke sikkert at 
dette vil være det samme næste gang  



	
• Norges synspunkter: mange idéer dukker op, husk at planlægge 

arrangementer der matcher vores resurser  

Få kontakt mellem nye og ”gamle”, speed dating 

• Islands synspunkter: fantastisk at kunne give deltagerne chance at 
komme op med idéer, tiden brugt på udarbejdelsen var godt brugt 

Husk at ikke alle har været til et ”international evening” 

Vigtigt at huske på de første gangs deltagere, hvordan kan vi 
forberede den så de for det bedste ud af konferencen.  

Vi må være forsigtige at ikke introducere kun de nye til andre nye  

• Færøernes synspunkter: den første session for ”the newbies” hvor 
der forklares hvordan konferencen virker  

• WAGGGS: var meget glade for at få invitation, det hjælper meget på 
samarbejdet mellem WOSM og WAGGGS, og vi kan allerede se 
resultaterne i dette samarbejde 

• WOSM: der var en wow faktor hos de nye deltagere, og de var 
overrasket og glade, arbejde videre på programmet og processen, 
hvordan laver vi denne første gangs oplevelse en god oplevelse  

4.	Nordisk	konference	-	vigtige	ændringer	(is)	
a) Samarbejdsgrundlag – ændringer 

i) 1.3 vi har gjort det klart at den ordinære årsmøde hos NSK er den første 
Lørdag i september  

ii) 1.5 vi har klargjort styregruppen (forrige sekretariat) rolle  
iii) 1.7 skåret denne sektion ned 
iv) 2. Ikke ændringer i konceptet kun fåtal af sproglige  
v) 3. Større ændringer her, flyttet beskrivelserne i et virksomhedsplan, 

skandinaviske sprog underkender den engelske tekst  

 

b) Virksomhedsplan – ændringer 

i. Ca. 3 aktiviteter under hvert tema 

ii. Nogle aktiviteter var på planen i forvejen men deres baggrund har været 
ændret 

iii. Nye aktiviteter kommet tilbage, helt nye aktiviteter, gamle aktiviteter med ny 



	
opsætning 

 

5.	Ny	virksomhedsplan	–	retningslinjer	(dk)	
i. Anne Lintrup og Claus Rantzau (formænd for styregruppen DK) styrer en 

workshop på den nye virksomhedsplan, vil udvikle alle idéerne og sende den 
til ICerne efter mødet. 

ii. Gruppearbejde: alle divideret i tre grupper der kigger på hvad hører under 
hver kapitle i virksomhedsplanen og hvad ligger i baggrund for aktivieterne  

iii. Udvinde forslaget fra konferencen og gøre det mere klart for de personer der 
vil i realiteten arbejde på aktiviterne, resultaterne introduceret efter 
lunch/frokost 

iv. Om Søndagen: var der en gennemgåelse af hvilket land er værtsland for 
aktiviteterne i de næste tre år, og passet på at de er lige delt, styregruppen vil 
sende det nye kalender med den nye virksomhedsplan 

6.	Information	fra	WAGGGS	og	WOSM	(is)	
a) Nina Fleck præsenterer arbejdet hos WAGGGS Europa (bilag) 

i. Rygte at WAGGGS medlemmer ikke må deltager i WOSM 
arrangementer, er kun et rygte  

ii. Spørgsmål om SAGNOs og nye SAGNOs registrering af deres 
medlemmer hos WOSM og WAGGGS er ikke klar, hvorfor må de ikke 
registreres hos begge.  

iii.  Skal hun medbringe noget til det næste strategi møde fra Norden  

• Foreslået at der abejdes videre på de tre punkter der er 
allerede i strategien  

• Danmark vil sende nogle idéer  

iv. ”World thinking day” kunne været bedre implementeret i aktiviteterne 
hos de nordiske lande, aktivitets pakker kan findes online   

v. Induktions møde for kandidater til Europa komitéen i foråret, målet er 
at få 10 kandidater minimum. Unge facilitatorer på konferencen er 
blevet organiseret af Kristian Kvist (DK)  

b) Karin Ahlbäck præsenteret arbejdet hos WOSM Verden: siden konferencen i 



	
Island, er de vigtige globale WOSM ting følgende: 

i. World Scout Jamboree (WSJ) Japan: krævede stor opmærksomhed fra 
komitéen og verdens kontoret. Var temmelig polariseret arrangement, 
fra deltagernes side var dette en fantastisk event, programmet var 
meget godt; første gang evalueret on site og det viste sig at 90% var 
glade for programmet og ville anbefale jamboree til en ven 

Det største WOSM team nogensinde blev samlet for at hjælpe, og til 
sidst var samarbejdet udmærket. Takker det Nordiske lande for deres 
store antal deltagere, og for hjælpen i WOSM teamet. 

ii. Regional konferences: Afrika konferencen blev hold den sidste weekend 
i august, og nu vil konference runden starte  

iii.  Duty to God arbejdes videre på bland andre vigtige emner.  

iv.  Chairmans letter #2: en del af indsats for at være mere transparent i 
alle operationer og hvad foregår andet.  

v. Indtrykket er at so far har vi haft meget mere produktiv år en vi har haft i 
lang tid, der har været ændringer i hastigheden af operationer og den 
måde vi kommunikerer på. Stor fokus på at få arbejdsgrupperne op at 
køre. 

vi.  Har ikke startet på de store diskussioner dvs. Duty to god, fees og 
afstemning.  

vii. Næste komitémøde er i Baku i efteråret.   

c) Hulda Guðmundsdóttir WOSM Europa on skype fra Rumænien  

i. Kun formanden var med på WSJ  

ii. Academy 2015 holdes den sidste uge i oktober i Porto, Portugal 

• Finland vil søge vært for Academy 2016  

• Chief voluteers meeting, Chief executives meeting, Porto Portugal  

iii. IC forum, Krakow i Polen i Januar 2016 

iv. European Scout Symposium i Skopje i December vil gerne få op til 3 
deltagere fra hvert NSO, Youth empowerment er det store projekt der  

v. Europa Komitéen har travl med at planlægge Europa konferencen i 
Oslo, 2016. Har samlet et planlægnings team med unge mennesker 



	
der er aktive på et national level, Hulda arbejder med planlægnings 
teamet. 

vi. training commissioners meeting  

vii. young spokespersons training 

viii.  Blev spurgt om statusen på ”youth facilitator” og samarbejdet med 
WAGGGS ? 

• Går godt, ikke sket så meget under sommerferien, men teamet 
arbejder generelt godt sammen, har prøvet at få kontakt med 
WAGGGS, men har ikke nogle konkrete svar endnu 

ix. Vil holde en introduktions møde for kandidater, der får de træning i hvad 
det betyder at være en komitée medlem  

x. Funding strategi: har dannet en task force, håber på at strategien er på 
plads i Marts måned, udkast kommer forhåbentligt i November 
allerede. 
 

7.	NSK	forberedelse	for	Europa	konferenser	(dk)	
a) WAGGGS og WOSM valg og kandidater: Kandidater til både WAGGGS og 

WOSM blev diskuteret generelt. Snart vil kandidaterne starte at erklære deres 
kandidatur. Det er mange der skal ud i WAGGGS så det bliver spændende at se 
hvilke lande stiller op med kandidat. 
 

b) Forberedelsesprocess: 
• Forberedelsesmøde i foråret, når alle dokumenterne er kommet, og tage 

diskussionen op der. 
• Styregruppen finder ud af hvornår informationen for konferencerne kommer 

og planlægger forberedelsesmødet i forhold til det. 
• Hvis vi gerne vil få punkter ind på agendaen, det kunne være for sent når 

dokumenterne endlig kommer, så dem der ønsker specifikke emner 
diskuteret sender mail til styregruppen. Danmark har et møde i slutningen af 
september, Sverige har sandsynligvis nogle ændringsforslag til 
dokumenterne. 

• Foreslået t bruge facebook gruppen til kommunikation. Koordinere skype 
mød(r) hvis nødvendigt (en for WOSM og en for WAGGGS) i november og 
igen i februar/marts. Styregruppen planlægger dette. 

• Diskuteret om der skal være emner til at diskutere på Symposium i December  
• IC Forum: hvis der er et behov for at mødes der skal dette planlægges på 

forhånd. Mødet til morgenmad eller noget klogt. Miriam og Torben planlægger 



	
dette. 

• På Konferencerne: 
1) Nordic recpetion: Hvis programmet byder på det, bruge til fx at sige tak 

til Nordiske komité medlemmer 
2) Nordic træff: for at introducere kandidater for alle nordiske deltagere, 

og for de nordiske deltagere at mødes og lære hinanden at kende. 
Skal være i starten på Konferencen 

3) NSK møde i starten/inden konferencen, tit er der tid dagen inden 
konferencerne starter officielt  

4) Styregruppens rolle: Være tilgængelige for at planlægge møder for 
dem der har behove for dette, behovet kan opstå pludseligt, kontakte 
dem der skal være til mødet 

5) Hvis nogen spørger er det ok at sige ja til at der er nordiske kandidater, 
og at der vil snart komme information om dem. 

6) Slack blev brugt på jamboreen til kommunikation og virkede meget 
godt der, der er mulighed at sende besked til grupper og alle 

7) Dele hvilke roller hver har på konferencen, vil forenkle al 
kommunikation. Styregruppen planlægger et platform for denne 
kommunikation. 

 

Søndag 9:00-14:00 
1.  Resultater af aktivitetsplanens kalender aktiviteter blev delt ud til landene. 

8.	NSK	Budget	til	2016	(dk)	
a. introduktion af budgettet til næste år, ingen ønsker om ændringer, 

spørgsmål og diskussioner, Norge ønsker at tallene er så realistiske som 
muligt.  

b. flybilletter: bestilles før en bestemt tid og så billigst muligt, og samme tid 
tilmeldes til mødet og med hotel/overnatning krav; styregruppen lægger 
linjerne og finder den bedste vej til at holde budgettet. 

c. Styregruppen laver retningslinjer for næste NSK møde om punkt b). 

9.	Spørgsmål	fra	lejr	ledere	[0,5]	(dk)	
d. Jamborees i 2017 i Norden. En invitation vil være sendt til alle korpser og 

forbund i Norden samlet for alle lejrene. (se bilag). Meningen er at 
reklamere internationalt for et Nordisk Summer! 

e. Spørgsmål fra spejdere er hvorfor ligger alle lejrene på samme tid? og der 



	
er lidt frustrationer der, men det kan vi kun arbejde videre på i fremtiden. 

f. Lejrene som er i 2016 er ikke med i denne invitation, og Finland ønsker at 
deres lejr også kommer med i invitationen eller der bliver et invitation for 
nordiske lejr 2016 også. 

g. Der arbejdes videre med at udarbejde fælles promoveringsmateriale til 
andre lande om en ”nordisk sommer”. 

10	Kandidater	til	WOSM	og	WAGGGS	verden	i	2017	-	diskussion.		(dk)	
Kandidater til WAGGGS Verden blev diskuteret generelt. Snart vil 
kandidaterne starte at erklære deres kandidatur. Hvis der er nogle nordiske 
kandidater er det klogt at de viser sig på IC Forumet om nogle måneder. 

Kandidater til WOSM Verden blev også diskuteret generelt. WOSM er ved at 
ændres og unge mennesker har mere vægt og indflydelse i WOSM end før. 

11.	Triannum	end,	sniff	sniff:		
Jón Þór takker for deres tid i formandssædet, og ønsker Danmark held og lykke 
med de næste tre år. Sekretariatet siger også tak og ønsker styregruppen held 
og lykke og påminder at de kan kontaktes hvis der er noget har brug for fra dem. 
Sekretariatet påminder ICerne at husk at vi er spejder og spejder har det sjovt og 
leger på møderne! 

12.	Andet:		
h. NOPOLK: planlæggnings teamet ansvarligt for arrangementet har ændret 

på datoerne men glemte at informere om dette, vil tage sted 20.-22. 
November et sted i Sverige. 



	
BILAGE		
	

”Jamborees”	2017	i	
Norden	
	
The	agreement	with	the	campchiefs	is	to	send	out	a	letter	to	all	scout	
associations	and	organizations	in	the	Nordic	countries	during	the	
winter	of	2016/2017	encouraging	them	to	promote	the	below	
“jamborees”	enabling	as	many	of	their	member	guides	and	scouts	to	
join	one	or	more	of	these	fantastic	opportunities.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
NORGE		 	 BODØ	 	 	 	 01/07	–	08/07	2017	
DANMARK		 SØNDERBORG	 	 	 22/07	–	30/07	2017	
ISLAND		 	 ÚLFLJÓTSVATN	 	 	 25/07	–	02/08	2017	
SVERIGE	 	 KRISTIANSTAD	 	 	 04/08	–	12/08	2017



	
Andre bilag følger med separat. 


