St Georgs Gildene i Norge

Landsgildeting 2017:

PROTOKOLL
30. september – 1. oktober 2017 ble det avholdt Landsgildeting
for St. Georgs Gildene i Norge på Royal Garden Hotel, Trondheim
Deltakere.
Deltakerne fordelte seg slik:
38 gilder var representert med 36 delegater (ett gilde hadde to delegater, to delegater hadde
fullmakt fra to gilder);
6 medlemmer av Landsgildeledelsen med stemmerett, 1 representant for KFUK-KFUM uten
stemmerett;
3 innvalgte medlemmer av Landsgildetinget;
3 distriktsgildemestere (1 med dobbeltroller);
1 delegat for et distrikt med fullmakt;
8 funksjonærer og lignende, 7 uten stemmerett (1 med trippelrolle og stemmerett).
48 andre deltakere uten stemmerett,
Inviterte gjester:
Trondheims ordfører Rita Ottervik (bare tilstede under åpningen);
Styremedlem i Norges speiderforbund Andy Hyde, representant for Norges KFUK/KFUMspeiderne Martin Grønfjell (bare tilstede under åpningen og lunsj), Lise Brekken fra NSF SørTrøndelag krets (tilstede under festmiddagen), Inger Fjellhaug fra NSF Nord-Trøndelag krets
(bare tilstede under åpningen og lunsj).
Stemmeberettigede representanter:
Ved landsgildetingets begynnelse var det 48 stemmeberettigede representanter. To andre kom
senere, slik at det ble 50 i alt.
Fra Landsgildeledelsen:
Inger Merli, Landsgildemester
Knut Jorde, viselandsgildemester
Astrid Heen Lillebostad, Landsgildekasserer
Dag Espolin Johnson, styremedlem
Vivi Heine-Hansen, styremedlem
Linda Amundsen, styremedlem
Bjarne Lohmann Madsen, representant for Norges KFUK/KFUM-speidere (uten stemmerett)
Ivan Chetwynd, Landsgildesekretær (uten stemmerett), referent
Innvalgte medlemmer av Landsgildetinget:
Anne Kristin Fegth, Molde, også distriktsgildemester og referent
Betten Gundersen, Jessheim
Bjørg Walstad, Oslo
Distriktsgildemestere:
(Anne Kristin Fegth, distrikt 1 Møre og Romsdal, også innvalgt medlem)
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Dag Eikeseth, distrikt 3 Bergen
Grethe Baustad, Distrikt 7 Oslo (også delegat for sitt gilde)
Arild Urdal, Distrikt 11 Østfold (kom sent)
Jan K. Svendsen, representant for distrikt 1 Møre og Romsdal (med fullmakt) (også innvalgt
medlem)
Representanter for Gildene:
1. Asker, Christian Edvardsen
5. Bergen, Kari Semming Olsen
6. Bergen, Bjarne Gunnar Eide
2. Drammen, Anne Britt Hauge (med fullmakt)
3. Fredrikstad, Ida-Johanne Andersen
1. Hamar, Sidsel Gotaas
1. Hønefoss, Kirsti Ruden Østlund
2. Hønefoss, Christian Edvardsen (med fullmakt)
Hålogaland, Heidi Gabrielsen
Jarlsberg, Birthe Kirkhus (med fullmakt)
1. Karmøy, Joronn Sætre (med fullmakt)
1. Kristiansand, Egil Hultin
2. Lier, Tore Strandrud
1. Lillehammer, Tor Erik Urdahl
1. Lillestrøm, Mette-Karine Rønning
Metodistkirkens speiderkorps SGG, Astrid S. Saue, Jan Petter Bergan (begge med fullmakt)
1. Molde, Liv Marie Opstad (med fullmakt)
2. Molde, Ingrid Devik Brekke
3. Molde, Inger-Anne K. Svendsen
1. Moss, Jan Erik Blomgren (med fullmakt)
2. Moss, Eivind Støren (med fullmakt) (kom sent)
3. Nesodden, Doris Ekanger Brekke (med fullmakt)
1. Nidaros, Elin Drange
1. Nittedal, Haldis Sveen Østby
8. Oslo Kampianerne, Grethe R Baustad (med fullmakt)
16. Oslo Grorud, Grethe R Baustad.
24. Oslo Bryne, Geir Fredhjem
25. Oslo Manglerud, Frank Sandvoll
1. Salten, Gull Pedersen
1. Sandnes, Kari Elise Handeland
1. Steinkjer, Torhild Røthe
2. Steinkjer, Gunnhild Hylland (med fullmakt)
1. Trondheim, Terje Aglen (med fullmakt)
Varna, Odd Kristoffersen
1. Vestre Aker, Lise Jorde (med fullmakt)
1. Våler, Karl-Edvard Thalberg
1. Wøyen, Bjørn Lind (med fullmakt)
I tillegg møtte følgende (uten stemmerett):
Trond Walstad, møteleder
Gry Walderhaug Grimsrud, møteleder
Karin Thompson, leder av valgkomiteen
Arve Urlin, redaktør av St. Georg
Toril Schøyen Nicolaysen, webansvarlig
Sverre Shetelig, Frimerkebanken
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Velkomst
Gildemester Elin Drange ønsket velkommen på vegne av arrangørgildet 1. Nidaros SGG og
innledet med en sang om Sør-Trøndelags fortreffelighet.
Ordfører Rita Ottervik ønsket velkommen på vegne av Trondheim kommune.
Hun nevnte at nyere forskningen viser at landets eldste by Trondheim er sannsynligvis eldre enn
1010 år. Hun fremhevet byens diakonale innsats, konkretisert ved St Jørgens hospital, og at
Trondheim som landets største studentby tar godt vare på alle som studerer i byen.

1. Åpning
1.1 Åpning og lystenning ved Landsgildemesteren
Landsgildemester Inger Elisabeth Merli åpnet Tinget med den tradisjonelle seremonien der
tre lys ble tent og «Gildevenner, lys er tent» ble sunget.

1.2 Hilsener
Speiderstyremedlem Andy Hyde hilste på vegne av Norges speiderforbund.
Han ønsket selv å være NSFs kontaktperson for gildene. Som speider hadde han hatt kontakt
med Egil Hultin og speidere fra Kristiansand. Han var medlem i den engelske NSGF før han
flyttet til Norge i 1995. Det er fortsatt en stor debatt i NSF om speiderlovens §1 og om
organisering i bl.a. kretser.
Landsstyremedlem Martin Grønfjell hilste på vegne av KFUK-KFUM-speiderne.
I et felles dokument med NSF står det at speidingen skal utviklet selvstendige og ansvarsbevisste
mennesker – noe som tingets deltakere personifisere. Han fremhevet fredslyset som hadde
betydd mye for ham selv som ung speider og er fortsatt en viktig fellesaktivitet for speidere og
gildene. Neste års landsleir blir holdt i Nord-Trøndelag og gildemedlemmer er velkommen.
Vivi Heine-Hansen leste en hilsen fra landsgildemester Heinz Frohm i S:t. Georgs Scoutgillen i
Sverige:
Hej gildevenner! Vi tackar för inbjudan till ert Landsgilleting i Trondheim, men vi kan tyvärr
inte vara med. Vi önskar er lycka till med förhandlingarna, att ni fattar kloka beslut och att ni
har det riktig gott. Gillescouthälsning
Viselandsgildemester Knut Jorde overbragte en muntlig hilsen fra landsgildetinget i Danmark.
Danskene takket spesielt for at vi har utviklet konseptet med Hotelt, som de hadde brukt på en
vellykket landsleir i sommer.

2. Konstituering
2.1 Godkjenning av delegatene
Landsgildesekretær Ivan Chetwynd foretok oppropet.
Til sammen var det 50 stemmeberettigede delegater, 16 stilte med fullmakt. (To av delegatene
kom etter oppropet, en med fullmakt.)

Vedtak: Delegatene ble godkjent.
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2.2 Godkjenning av innkalling og saksliste
Landsgildemester Inger Merli orienterte om at innkallingen og sakslisten var sendt ut i bladet, St.
Georg nr 4, 2016 og nr 3, 2017.
Følgende hadde ordet:
16

Vedtak:

Innkallingen ble enstemmig godkjent
Sakslisten ble enstemmig godkjent

2.8 Godkjenning av forretningsordenen
Forretningsordenen var sendt ut på e-post noen uker før Tinget.

Vedtak: Forretningsordenen ble enstemmig godkjent.

2.3 Valg av møteledere
Landsgildeledelsen innstilte:
Trond Walstad og Gry Walderhaug Grimsrud
Vedtak: Trond Walstad og Gry Walderhaug Grimsrud ble valgt ved akklamasjon

2.4. Valg av referenter
Landsgildeledelsen innstilte:
Landsgildesekretær Ivan Chetwynd og innvalgt medlem/distriktsgildemester Anne Kristin Fegth.
Vedtak: Ivan Chetwynd og Anne Kristin Fegth ble valgt ved akklamasjon

2.5 Valg av to delegater til å underskrive protokollen
Landsgildeledelsen innstilte:
Anne Britt Hauge, 2. Drammen og Gull Pedersen, 1. Salten
Vedtak: Anne Britt Hauge og Gull Pedersen ble valgt ved akklamasjon

2.6 Valg av tellekorps
Landsgildeledelsen innstilte:
Medlemmer av 1. Nidaros St. Georgs Gilde
Vedtak: Medlemmer av 1. Nidaros St. Georgs Gilde ble valgt ved akklamasjon

2.7 Presentasjon av reisefordelingskomité
Landsgildekasserer Astrid Heen Lillebostad foretar reisefordelingen.

3. Landsgildeledelsens beretning for perioden 1. januar 2015 til
31.desember 2016. (Side 6-10 i sakspapirene)
Forslag til vedtak
Landsgildeledelsens beretning tas til orientering
Landsgildemester Inger Elisabeth Merli presenterte Landsgildeledelsens beretning for 2015-2016,
illustrert med bilder. Det ble applaudert da hun berømmet innsatsen til Dag Roar Lund
(Kvernmoen) og Arve Urlin (bladet). Blant saker som ble fremhevet var økt samarbeid i Norden,
der Hotelt er blitt brukt både i Danmark og Finland.
Heftet om Inkludering integrering er trykt og kunne deles ut til gildene som var med på Tinget.
Følgende hadde ordet i saken:
10, 46, 43, 27, 25
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Endringsforslag:

Jan K Svendsen: side 7. Representasjon 2015 Inger Elisabeth Merli: Rettes til: Distriktstreff for
distrikt 1 Møre og Romsdal og distrikt 2 Trøndelag i Åndalsnes. Datoer må også rettes: Fjelltur
på Finse 2015, Tur til Svalbard 2015 og 2016, tur til Brownsea Island 2016.
Anne Britt Hauge: Fredslyskomiteen nevnes under komiteer. Komiteen bestod av Ivan Chetwynd,
Linda Amundsen og Anne Britt Hauge.
Endringene ble godkjent.

Vedtak: Landsgildeledelsens beretning for 2015 og 2016 ble enstemmig tatt til orientering
med de vedtatte endringer.

4. Regnskaper for 2015 og 2016 (Side 11-14 i sakspapirene)
Forslag til vedtak
Regnskapet for 2015 og 2016 godkjennes og styret meddeles ansvarsfrihet.
Revisjonsberetninger for 2015 og 2016 tas til orientering.
Landsgildeledelsen innstilte: Forslaget vedtas.
Landsgildekasserer Astrid Heen Lillebostad gikk gjennom landsgildeledelsens regnskap for
2015 og 2016. Regnskapet sto i sakspapirene og noter ble sendt ut før tinget i en e-post.
Landsgildekasserer Astrid Heen Lillebostad leste opp revisjonsberetningene fra revisor Ragnar
Pettersen for regnskapsårene 2015 og 2016.
Følgende hadde ordet i saken:
42,
Endringsforslag
Bjørg Walstad: Gazette fjernes fra regnskapet. Det eksisterer ikke lenger.

Vedtak: Regnskapene for 2015 og 2016 ble enstemmig godkjent og styret ble meddelt

ansvarsfrihet. Revisjonsberetninger for 2015 og 2016 ble enstemmig tatt til orientering.

5. Innkomne forslag til Landsgildetinget (Side 2-6 i sakspapirene)
5.1. Justering av vedtektenes §2 om Speiderloven
Landsgildeledelsen foreslår at Landsgildetinget tilpasser ordlyden i vedtektenes §2 etter
at Speidernes fellesorganisasjon har vedtatt en ny Speiderlov.
Begrunnelse:
Speidernes fellesorganisasjon har vedtatt to forskjellige versjoner av speiderloven, som
forbundene har foreslått. Når fellesorganisasjonen vedtar nye versjoner av speiderloven, vil
endringer i vedtektenes §2 kunne gjøres som en redaksjonell endring. (En «redaksjonell
endring» betyr at våre vedtekter kan endres umiddelbart, så lenge speiderlovene gjengis
ordrett basert på vedtak i Speidernes fellesorganisasjon. Dette fratar selvsagt ikke framtidige
Landsgildeting å endre §2 i framtiden, dersom det skulle bli aktuelt.)
Dag Espolin Johnson la frem forslaget, som trenger to-tredels flertall.
Følgende hadde ordet i saken:
44, 45, 30, 25, 47, 1, 42, 12, 30, 25, 42
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Alternative forslag:
Grethe Baustad: §2.Stryk «slik disse er uttrykt i speiderloven». (Speiderloven som allerede
står i vedtektene ville beholdes.) Forslaget ble trukket.
Grethe Baustad og Sidsel Gotaas: «St Georgs Gildene i Norge bygger på speideridealene slik
disse er uttrykt i Speiderloven.» (Ikke mer. Speiderlovens ordlyd gjengis ikke i vedtektene.)
Landsgildeledelsen trakk sitt forslag og støttet forslaget fra Grethe Baustad og Sidsel
Gotaas.

Vedtak: Forslaget fra Grethe Baustad og Sidsel Gotaas ble enstemmig vedtatt.
Vedtektene §2 lyder nå: St Georgs Gildene i Norge bygger på speideridealene slik disse er
uttrykt i Speiderloven.
Landsgildeledelsens andre forslag, at teksten til Speiderloven i §2 endres som en redaksjonell
endring når Speidernes fellesorganisasjon endrer Speiderloven, var ikke lenger aktuelt.

5.2 & 3. Etablering av Kvernmofond og Utjevningsfond
De to forslagene henger sammen og ble behandlet sammen.
Landsgildeledelsen innstiller at St. Georgs Gildene i Norge oppretter et fond,
Kvernmofondet.
Begrunnelse
Med et slikt fond vil det bli enklere for givere å øremerke pengegaver til Kvernmoen. Det er i
strategiplanen angitt at Kvernmoen skal være et attraktivt leirsted, og et slikt fond vil gi
Kvernmokomiteen større muligheter til å langtidsplanlegge og prioritere.
Knut Jorde la frem forslaget.
Følgende hadde ordet i saken:
26, 19, 27, 23, 11, 4, 41, 46, 38, 42, 43, 1, 30

Vedtak: Avstemning var skriftlig. Forslaget falt med 25 stemmer mot 24, én blank.
Forslag om statutter for Kernmofondet var derved ikke lenger aktuelt.
Forslag til vedtak
Landsgildeledelsen innstiller at St. Georgs Gildene i Norge oppretter Utjevningsfondet.
Begrunnelse
Landsgildeledelsen ser at en økt innsats for å arrangere fellesturer, som Svalbardturer og
Brownsea Island-turer, medfører at det vil bli behov for et internt fond som kan benyttes til å
utjevne eventuelle under- og overskudd for slike turer. Dette for å minimalisere behov for å
kreve inn ekstra bidrag fra deltakere på turer som på grunn av store, uforutsette kostnader går
med underskudd.
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Landsgildeledelsen innstilte: Forslaget vedtas.
Knut Jorde la frem forslaget.
Følgende hadde ordet i saken:
26, 46, 38, 43

Forslaget om opprettelsen av fondet og om statutter for fondet ble trukket etter debatten.
5.4. Endring av distriktsledd (side 4-5 og 15-17 i sakspapirene)
Bakgrunn:
På Landsgildeting 2015 ble det gjort følgende vedtak: “Landsgildetinget ber
Landsgildeledelsen om å vurdere hensikten med distriktsgildemestere og distriktsutvalg
(vedtektenes §6) og fremlegge forslag til Landsgildetinget 2017.”
Ut fra dette nedsatte Landsgildeledelsen en komité for å samle innspill og utrede saken.
Komiteen har laget en rapport til Landsgildeledelsen, med et anbefalt forslag til vedtak.
Denne rapporten er vedlagt saken, og kan også leses på www.sggn.no.
Landsgildeledelsen mener komiteen har kommet med en god anbefaling, som
Landsgildeledelsen støtter. Eneste unntaket er at Landsgildeledelsen ønsker å beholde
bestemmelsen om samarbeidsutvalg (i §5) slik den er i dag.
Landsgildeledelsen mener også at komiteens forslag til generelle retningslinjer for de nye
distriktene er gode. Dersom innstillingen blir vedtatt, vil det formelt være den nyvalgte
Landsgildeledelsen som vedtar retningslinjene.
Til denne sak har det også kommet inn et alternativt forslag fra 2.Moss St Georgs Gilde, som
går ut på at organisasjonsleddet distriktsgilde opphører, og tas ut av vedtektene, samt at det
regnskapsmessige overskudd ved distriktets avslutning overføres St. Georgsfondet.
Her følger en oversikt som viser eksisterende vedtekter, Landsgildeledelsens forslag og
2.Moss St Georgs Gildes forslag:
Eksisterende ordlyd:

Landsgildeledelsens
forslag:

2.Moss SGGs forslag:

§6 Distrikter

§6 Distrikter

Hele §6 om Distrikter
fjernes fra vedtektene.

St. Georgs Gildene i Norge er geografisk inndelt i
distrikter. Distriktsgrensene fastsettes av
Landsgildeledelsen i samråd med de berørte gilder i
distriktet.
Landsgildeledelsen gir generelle retningslinjer for
distriktenes virksomhet og kan i samråd med
distriktsutvalget gi særskilte retningslinjer for det enkelte
distrikt.

Distriktsutvalg

Med distrikt menes et
samarbeid mellom gilder
med nærliggende lokal
plassering. Formålet med
distrikter, der det
opprettes, er lokalt
samarbeid mellom gilder
innen et geografisk

(Og §§7 og utover
renummereres.)
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Distriktsutvalget består av alle gildemestere i ett distrikt
og møtes 1 gang pr. år innen utgangen av oktober, eller
når minst 1/3 av gildemestrene krever det, kan de møtes
oftere. Innkalling og saksliste sendes ut en måned før
møtene.
●
●
●
●
●

På møtet behandles:
Valg av Distriktsgildemester. Kasserer og
sekretær velges etter behov.
Regnskap.
Forslag til arbeidsplan og budsjett. Planer for
nystarting av St. Georgs Gilder i distriktet.
Fellowshipdagen og andre samarbeidstiltak.
Samarbeidstiltak med speiderbevegelsen i
distriktet.

område. Et
distriktsutvalg leder
arbeidet i distriktet. Hvert
gilde som er med i
distriktet utpeker én
person sin representant i
distriktsutvalget.
Distriktsutvalget
konstituerer seg selv og
har møter etter behov,
minst en gang i halvåret.

Distriktsgildemester velges for 2 år om gangen.
Distriktsgildemester er Landsgildeledelsens forlengede
arm i distriktet.

Dersom et distrikt ønsker det, kan vervet som
Distriktsgildemester gå på omgang mellom St. Georgs
Gildene i distriktet. Vervene som sekretær og kasserer
følger med til det ansvarlige St. Georgs Gilde.

Distriktsgildemester:

Distriktsutvalget skal
oppnevne en
distriktskoordinator, og
kan også oppnevne andre
verv. Oppgaven som
distriktskoordinator bør
gå på omgang mellom
gildene.

Distriktsgildemester har som hovedoppgave å arbeide for
nystarting og rekruttering til St. Georgs Gildene, i nært
samarbeide med de bestående St. Georgs Gilder.

Herunder:
Arbeide for et godt samarbeid med speiderkretsene i
distriktet til beste for begge parter.
●
●
●
●

Holde god kontakt til landsgildeledelsen.
Koordinere distriktstreffene og utarbeide
terminlister.
Sørge for synliggjøring av St. Georgs Gildene
i distriktet.
Holde seg godt orientert om arbeidet i de
forskjellige St. Georgs Gilder, og ved behov
gå inn og hjelpe og støtte.

Distriktsutvalget
bestemmer selv sitt
aktivitetsnivå, og
delegerer
gjennomføringsansvaret
til enkeltgilder, ad-hockomiteer eller
enkeltpersoner.

Distriktsgildemester sender hvert år en årsrapport til
Landsgildeledelsen.

Landsgildeledelsen gir
generelle retningslinjer
for distriktenes
virksomhet.

§7 Landsgildetinget, punkt 1:

§7 Landsgildetinget, punkt 1:

Landsgildetinget er St. Georgs
Gildene i Norges høyeste myndighet.
Det består av Landsgildeledelsen,

Landsgildetinget er St. Georgs Gildene i Norges
høyeste myndighet. Det består av
Landsgildeledelsen, gildemestere og innvalgte
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Distriktsgildemestre, gildemestere og
innvalgte medlemmer.

medlemmer.

(“Distriktsgildemestre” tas ut av oppramsingen.)
§7 Landsgildetinget, punkt 10:

§7 Landsgildetinget, punkt 10:

Ekstraordinære Landsgildeting
innkalles med minst 14 dagers varsel.
Innkalling og saksliste sendes
gildene, Distriktsgildemestre og
innvalgte medlemmer.

Ekstraordinære Landsgildeting innkalles med
minst 14 dagers varsel. Innkalling og saksliste
sendes gildene og innvalgte medlemmer.

(“Distriktsgildemestre” tas ut av oppramsingen.)
§11 Landsgildeledelsens oppgaver,
prikkpunkt nr.2:

(Ingen endring.)

Å gi gildene og distrikts-utvalgene
støtte, råd og oppmuntring i arbeidet
ved korrespondanse, stevner, kurser,
personlig besøk, publikasjoner etc.

§11 Lands-gilde-ledelsens oppgaver,
prikkpunkt nr.2:
Å gi gildene støtte, råd
og oppmuntring i
arbeidet ved
korrespondanse,
stevner, kurser,
personlig besøk,
publikasjoner etc.

(“Distriktsutvalgene”
tas ut av setningen.)
§5 Gilder

§5 Gilder, nytt punkt:

(§5 er en oppramsing av gildenes
oppgaver.)

Rekruttering er et
kontinuerlig samarbeid
mellom gilder på lokalt
nivå og gildeledelsen på
nasjonalt nivå.

Økonomi:

I henhold til de foreslåtte
generelle retningslinjer
for distriktene:
“Eventuelle eiendeler i

(Ingen endring.)

Alle distrikter avvikles
og regnskapsmessige
overskudd ved
distriktenes avslutning
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det gamle distriktet vil
overføres St.
normalt bli overført
Georgsfondet.
direkte til det nye
distriktet, men det gamle
distriktet kan også
beslutte å fordele
eiendelene til gildene
basert på gildenes
medlemstall i henhold til
årsrapport for 2017.
Annen fordeling kan
også avtales enstemmig
eller ved at
Landsgildeledelsen
avgjør. Dette gjelder også
dersom det gamle
distriktet oppløses.”
Andre konsekvenser:

Landsgildeledelsen vil i
ettertid vedta generelle
retningslinjer for
distriktene, basert på
distriktskomiteens
forslag (vedlagt) og de
vedtak som er gjort på
dette Landsgildeting.

Landsgildeledelsens forslag til vedtak
Vedtektenes §6, §7 og §5 endres som i oversikten gjengitt over.
Landsgildetinget ber den nye Landsgildeledelsen vedta generelle retningslinjer for
distriktene basert på distriktskomiteens forslag og de protokolltilførsler som er gjort på
dette Landsgildeting.
2. Moss SGGs forslag til vedtak:
Vedtektenes §6 sløyfes, øvrige vedtekter renummereres og nåværende §11 endres som i
oversikten gjengitt over.
Landsgildeledelsen innstilte: Landsgildeledelsens forslag vedtas.
Dag Espolin Johnson la frem Landsgildeledelsens forslag.
Eivind Støren la frem 2. Moss’ forslag.
Følgende hadde ordet i saken:
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43, 25, 35, 44, 26, 30, 1, 11, 27, 4, 25.

Vedtaket krevde to tredels flertall.
2. Moss’ forslag falt med 10 for, 39 mot, én blank.
Landsgildeledelsens forslag ble stemt over skriftlig og ble vedtatt med 46 for, 1 mot, 3 blanke.
De øvrige saker ble behandlet søndag, etter et ord for dagen ved Gry Walderhaug Grimsrud.

6. Arbeidsplan: orientering (Side 5 og 10 i sakspapirene)
På Landsgildeting 2015 ble det vedtatt en arbeidsplan for perioden 2015-2019 som omfattet
Gildenes visjon, mål og strategi. Det behøver derfor ikke være noe vedtak om dette i år.

VISJON
St Georgs Gildene i Norge skal være et aktivt tilbud til
- alle som vil tilhøre et fellesskap av voksne som bygger på speiderbevegelsens verdier.
- tidligere speidere og speiderledere som vil arbeide for speiderbevegelsen.
- speiderledere som ønsker støtte i sin daglige ledergjerning.

MÅL 2015-2019
Et aktivt og synlig fellesskap med fokus på speideridealene
Aktivitet
• Nye gilder opprettes og nye medlemmer tas opp i eksisterende gilder.
• Sentrale arrangementer er attraktive med gode aktiviteter og speiderpreg.
• Arrangementer i distriktene og lokalt er ofte åpne for speiderledere og deltakere fra andre
gilder.
Synlighet
• Gildemedlemmer er naturlige bidragsytere på speiderarrangementer
• Kvernmoen er et attraktivt leirsted som er godt kjent i begge forbund.
Fellesskap
• Det er god kontakt mellom Landsgildeledelsen, distriktsgildemestrer og lokale gilder
• Det nordiske samarbeid er godt, vi deler erfaring og inspirerer hverandre.
Fokus på speideridealene
• St Georgs Gildenes forankring i speiderverdiene er klar og tydelig og vises i engasjement
for samfunn og miljø.
• Fredslysaksjonen fremmer fredsengasjement blant speidere og gildemedlemmer og bidrar
til respekt og forståelse mellom ulike trossamfunn.
• Nasjonalt samfunnsansvar: Ta aktivt ansvar over for flyktninger til Norge med hjelp til
inkludering og integrering i lokalsamfunnet.
STRATEGI 2015-2019
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Aktivitet
• Økt markedsføring og informasjon om gildearbeidet i speiderorganisasjonene, med tanke
på rekruttering til nye gilder.
• NSFs landsleir i Bodø 2017 benyttes til aktivitet og rekruttering i nord.
• Vi prøver en fast helg om høsten til Gildemestermøtet og Landsgildetinget.
• Vi videreutvikler åpne arrangementer: turer, temasamlinger og interessegrupper/nettverk.
• Vi undersøker muligheten for fellestur til landsleiren i Bodø 2017 (tog til Trondheim,
Hurtigruta Trondheim-Bodø).
Synlighet
• Rekrutteringsmateriell er lett tilgjengelig på nettet og oppdateres jevnlig.
• Vi markedsfører og videreutvikler Kvernmoen som leirsted
• Samarbeidet med Speider Sport om utvikling av praktiske profileringsartikler videreføres.
• Vi har en tydelig (blå) profil når vi deltar på speiderarrangementer.
Fellesskap
• Årlig samling med utvalg, komiteer og distriktsgildemestrer
• Fortsatt bruk av sosiale medier.
• Vi inviterer nordiske gildemedlemmer til åpne fellesarrangementer og til å delta i
interessegrupper (nettverk).
• Vi oppmuntrer til flere nordiske vennskapsgilder
Fokus på speideridealene
• Sentrale arrangementer skal ha engasjement for samfunn og natur som en del av
programmet.
• Vi utfordrer St Georgs Gildene på hva det betyr å være nøysom i dagens samfunn.
• Vi opprettholder fokus på fredslysaksjonen og viser dens betydning i et fler-religiøst
samfunn (blant annet ved å spre lyset til andre trossamfunn).
• Ny aksjon for Kenya.
Linda Amundsen presenterte arbeidsplanen.
Følgende hadde ordet i saken:
9, 11,

Henstillinger til styret:
Bjarne Gunnar Eide: Distritsgildemestere fjernes fra planen.
Tor Erik Urdahl: Landsgildeledelsen utreder fremtidige utnyttelse av Kvernmoen. Det må
utredes langsiktig oppgraderings- og vedlikeholdsbehov for Kvernmoen. Det skal også legges
fram statistikk for hvordan utleie fordeler seg på lokale/regionale speidere, speidere fra landet
for øvrig og andre leietakere.
På grunnlag av dette skal LGL legge fram for neste LGT et forslag til framtidig bruk,
eventuelt også avhending av Kvernmoen. Forslaget skal inkludere økonomiske konsekvenser
på kort og lang sikt.
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7. Budsjett for 2018-2019 (Side 5 og 18 i sakspapirene)
Forslag til vedtak
Budsjettet for 2018 og 2019 vedtas.
Landsgildeledelsen gis fullmakt til å revidere budsjettet i løpet av perioden, så lenge dette
ikke vesentlig svekker resultatet.
Kontingenten for 2018 og 2019 beholdes på kr.400,- pr medlem..
Landsgildeledelsen innstilte: Forslaget vedtas.
Landsgildekasserer Astrid Heen Lillebostad presenterte forslaget til driftsbudsjett for 2018 og
2019.
Følgende hadde ordet i saken:
.41, 19, 17, 46, 4, 11, 26, 1, 30, 41, 47, 17, 42

Endringsforslag:
Bjørn Lind: Kan bladet legges over på data og sendes ut på mail?
Flere uttrykte et sterkt ønske om å beholde bladet på papir.
Under drøftingen ble det spurt om navn til begge ektefeller kan stå i adressen når ett blad sendes
til en husstand. Dette er vanskelig elektronisk, men kan løses ved å sende bladet til alle i
husstanden, og evt å klistre to lapper på det ene bladet.
Forslagsstilleren trakk forslaget.
Jan Petter Bergan (1): LGT ber LGL om å foreta en budsjettopprydding for å gå over til
rammebudsjettering fra 2019. Falt med stort flertall
Jan Petter Bergan (2): I budsjett 2018-19 settes det av kr 10.000,- til et sikkerhetskonto. Beløpet er
en risikobuffer. Falt med stort flertall
Arild Urdal: Det legges inn kr 100 000,- per år til drift av Kvernmoen i budsjettene for 2018 og 2019.
Forslaget var ikke lenger aktuelt etter at Egil Hultins forslag ble vedtatt.
Egil Hultin: Landsgildeledelsen får fullmakt til å disponere inn til kr 300.000,- fra St Georgsfondet
til utbedring av Kvernmoen. Vedtatt med stort flertall

Vedtak: Budsjettet ble vedtatt med overveldende flertall, med justeringen vedtatt her.

8 Valg
8.1-4 Valg av Landsgildmester, Viselandsgildemester, Landsgildekasserer
og medlemmer av Landsgildeledelsen (Side 6 og 19-20 i sakspapirene)
Valgkomiteen besto av Karin Thompson, Ingar Aas og Trond Olsen.
Valgkomiteens leder Karin Thompson presenterte komiteens innstilling.
Følgende hadde ordet i saken:
30, 1
Grethe Baustad ønsket opplysninger om hvor mange kandidater som var blitt spurt om å stille.
Det kunne være mulig å oppgi dette, men navnene på de spurte måtte ikke offentliggjøres.

Vedtak:
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Følgende ble valgt:
Landsgildemester: Inger Elisabeth Merli, Kolbotn, gjenvalgt ved akklamasjon.
Viselandsgildemester: Knut Jorde, Oslo, gjenvalgt ved akklamasjon.
Landsgildekasserer: Astrid Heen Lillebostad, Molde, gjenvalgt ved akklamasjon.
Styremedlemmer:
Dag Espolin Johnson, Oslo, gjenvalgt ved akklamasjon.
Linda Amundsen, Bergen, gjenvalgt ved akklamasjon.
Jan Petter Bergan, Tønsberg, valgt ved akklamasjon.

8.6 Valg av revisor:
Statsautorisert revisor Ragnar Pettersen, Bergen, ble valgt ved akklamasjon.

8.5 Valg av Valgkomité for Landsgildetinget 2015
Landsgildeledelsen innstilte:
Karin Thompson, Ingar Aas og Vibeke S. Gordner.

Vedtak:

Karin Thompson, Ingar Aas og Vibeke S. Gordner ble valgt ved akklamasjon

9. Tid og sted for Landsgildetinget 2019
På Landsgildetinget i 2015 ble følgende vedtatt:
Landsgildeting ønsker en prøveordning der neste Landsgildeting arrangeres i høsten 2017. Denne
ordningen evalueres etter Landsgildetinget 2017. Ut fra evalueringen avgjør Landsgildeledelsen
om Landsgildeting skal følge den nye eller gamle ordningen. Dersom Landsgildeledelsen
anbefaler en endring, skal det fremmes forslag om endring av vedtektenes § 7.7 og andre relaterte
paragrafer på Landsgildeting.

Anne Britt Hauge fra 2. Drammen SGG viste et filmklipp om «Elvebyen Drammen» og på vegne
av 2. Drammen og 2. Lier SGG inviterte hun til Landsgildeting 2019 i Drammen.
Invitasjonen ble mottatt med akklamasjon.

Orienteringer:
Det ble orientert om ulike saker ved korte pauser i forhandlingene.
Knut Jorde orienterte om nordisk/baltisk samling i Gøteborg 24.-28. august 2018.
Internasjonalt utvalg ønsker mange deltakere, og planlegger en felles tur, buss til Gøteborg og tog
hjem, med besøk på historiske steder underveis, evt også lunsj på Kvenmoen.
Arve Urlin orienterte om en tur til Finnskogen 2018, som er under planlegging.
En skog-tur eller kul-tur i de dype skogene? Han viste et klipp fra NRK om Finnskogen. Mange
ruter, bla Finnskogleden. Turistforeningen har 13 hytter, bl.a. én med spøkelser, men de er
ubetjente, så det blir heller en utenlandstur over grensen til Sverige, flere hytter med betjening.
Man kan gå lange eller korte turer. Fleksibel når det gjelder datoer og ukedager. Lettest å komme
dit med bil, men tog eller buss til Kongsvinger med transport derfra er mulig.
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Ivan Chetwynd orienterte om Fredslyset
Forbundsrepresentanter i LGL har laget et opplegg der speidere kan skrive fredslysbudskap. Det
er laget et stoffmerke som speidere kan få, hvis de deltar aktivt i fredslysarbeidet. Det undersøkes
om flammen kan brenne permanent i Bergen og Oslo. Sjåfører må rekrutteres for å kjøre lyset til
Stavanger. Hvis noen kan kjøre lyset til Bergen, vil det i år bli sendt på bare ett hurtigruteskip
nordover. Speidergudstjenesten i Hamardomen blir tirsdag 21. november i år. Møtet i Oslo blir i
Ahmadiyya-moskeen på Furuset mandag 27. november.
Betten Gundersen orienterte om «Skatten på Bunnen», boken med Pus Brodals dikt og
sanger. Et utvalg bestående av Karen Marie Engseth, Arve Urlin, Ivan Chetwynd og Betten selv
laget boken, som inneholder alle Pus Brodals dikt og et utvalg sanger. Prisen er bare kr 100 fordi
vi vil at yngre speidere får råd til den. Utgivelsen er finansiert av Speidermuseet, og boken er
sendt ut til alle medlemmer av Speidermuseets venner.
Knut Jorde orienterte om Pigeon Park, Kenya. Undervisningsbygget er nå ferdig og i bruk. Han
kunne takke på vegne av medarbeiderne i Kenya. Internasjonalt utvalg leter etter et nytt prosjekt
som vi kan støtte og vil gjerne ha inn forslag.
Bjørg Walstad fortalte om speidere fra slummen i Nairobi som fikk være med på Pigeon Park
med stort utbytte. Arve Urlin orienterte om bladet, takket for alle som sender inn artikler og
oppfordret til å fortsette med dette.
Sverre Shetelig orienterte om Frimerkebanken. Frimerker bør klippes med en kant på 3 mm
rundt hvert merke, det er disse vi tjener mest på når de selges kilovis. Banken samler også på
pene norske frimerker som speidere kan kjøpe mye billigere enn i butikker.
Bjarne Gunnar Eide takket 1. Nidaros SGG og Landsgildeledelsen for et vellykket
Landsgildeting.

Øvrige program:
Festmiddagen lørdag
Festmiddagen i hotellets spisesal ble ledet av Aud Wassrud Hvidsten. Hovedretten var villaks
fanget lokalt i Trondheimsfjorden. Syv jenter fra Musicalfabrikken underholdt med «En liten pike
i lave sko», «Har du fyr?» og to selvskrevne sanger. Magnhild Sandvei holdt hovedtalen, med
kloke ord fra et innholdsrikt speiderliv. Kretsleder i Sør-Trøndelag krets av NSF Lise Brekken
hilste. Terje Aglen fra 1. Trondheim SGG takket for maten.
Midnattsgudstjeneste i Trondheim Metodistkirke.
Etter middagen spaserte deltakerne til Metodistkirken. Gudstjenesten hadde som tema åpenhet
for mennesker i nød. Dette ble illustrert fra menighetens historie, der kirkedørene ble åpnet for
samenes første landssamling i 1917, jøder som i 1941-2 hadde en hemmelig synagoge i kirken,
kosovoalbanere i kirkeasyl i 1993 og romfolk i de siste årene. Gudstjeneste ble ledet av
menighetens tidligere prest Ivan Chetwynd og menighetens tidligere historiker Bjørn Gunnar
Andersen. Menighetens organist Takako Ueno spilte, Ole Einar Andersen styrte bilder som ble
vist og Bjørg Burkeland var tekstleser.

10. Avslutning
Landsgildemester Inger Elisabeth Merli takket møteledere Trond Walstad og Gry
Walderhaug Grimsrud og overrakte blomster;
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Inger Elisabeth Merli takket Vivi Heine-Hansen som går ut av Landsgildeledelsen etter seks år,
og som har tatt initiativet til gruppen «BPs blå tråder». Hun overrakte en plakett og en «blomst»
bestående av quiltestoffer. Vivi overrakte blå «fugler» til Landsgildelelsens medlemmer.
Inger Elisabeth Merli takket medlemmene av arrangørgildet 1. Nidaros SGG. Etter komiteens
ønske tok takkegaven form av en sjekk på kr 2.500,- til gildets hjelpeprosjekt, et barnehjem i
Estland, «Estibarn». De fikk også en buff hver. Säde Rotås orienterte om barnehjemmets arbeid.
Inger Elisabeth Merli takket referentene Anne Kristin Fegth og Ivan Chetwynd og overrakte
et tennstål..
Inger Elisabeth Merli takket tingets deltakere for et fint Ting og for tilliten som
landsgildemester. Hun nevnte stiftelsen av det nye gildet i Hålogalnd på landsleieren i Bodø som
et høydepunkt, og gledet seg over nyheten om at Skogvokterne ville danne et nytt gilde som ville
stiftes på Kvernmoen i 2018.
Landsgildemester Inger Elisabeth Merli avsluttet Landsgildetinget på tradisjonell måte. De
tre lys ble høytidelig slukket og Speiderbønnen ble sunget.

Trondheim, 1. oktober 2017
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Følgende hadde protokollen til gjennomsyn elektronisk og etter en del rettelser godkjente
den.
Denne siden ble sendt rundt på papir til underskrift.

_____________________________
Trond Walstad, møteleder

_______________________________
Gry Walderhaug Grimsrud, møteleder

_____________________________
Ivan Chetwynd, referent

_______________________________
Anne Kristin Fegth, referent

______________________________
Anne Britt Hauge, valgt delegat

________________________________
Gull Pedersen, valgt delegat
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