
Drøbak/Frogn speidergruppe 
 

Vedtekter  
 

Fastsatt på Gruppeting den XX.XX.XXXX 

Disse vedtekters pkt 1 - 5 er basert på Norges speiderforbunds lover (§ 

2-2), og de relevante deler av dette er inkludert og tilpasset i disse vedtekter. Disse kan ikke endres 

med mindre NSF endrer sine lover. Disse er markert med grå tekst. Lovene kan i sin helhet leses her.   

1. Grunnleggende om Drøbak/Frogn speidergruppes organisasjon 

1.1. Speidergruppa er det laveste juridiske og demokratiske organisasjonsleddet i NSF, og skal ha 

minst en aktiv arbeidsenhet og minimum fem medlemmer under 26 år. Gruppen er 

registrert i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret med formål gitt i Norges 

speiderforbunds lover. 

1.2. Gruppen består av en eller flere av følgende arbeidsenheter: 
• beverkoloni for 1 .og 2. skoleklassetrinn 
• småspeiderflokk for 3. og 4. skoleklassetrinn 
• speidertropp for 5. til 10. skoleklassetrinn 
• roverlag for alderen 16 – 25 år  

1.3. Dersom det ikke er aktivitet iht pkt 1.1 og 1.2, eller det er aktivitet som ikke drives i henhold 
til speiderforbundets øvrige lover, regler og formål, er det kun Speiderstyret i Norges 
speiderforbund som kan legge ned speidergruppen.  

1.4. Medlemmer i Drøbak/Frogn speidergruppe er de som har betalt medlemskontingent og 
registrert som medlemmer i NSFs medlemsregister. Ikke-medlemmer kan delta på 
speidermøter over en periode  
 

2. Gruppeting 
2.1. Gruppetinget er speidergruppens besluttende organ. Gruppetinget består av: 

• alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år 
• en representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer blant speidere i tropp som 

ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret 
2.2. Gruppetinget skal ha minst to møter i året, og innkalles av gruppeleder iht pkt 2.4 og 2.5, 

eller når minst 1/3 av Gruppetingets medlemmer krever det. Gruppetinget arbeider for et 
godt speider- og ledermiljø i gruppen, og påser at gruppen og dens arbeidsenheter driver 
godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de mål som er satt for arbeidet. 

2.3. Gruppetingets møter ledes av valgt ordstyrer. Det skal føres protokoll fra Gruppetinget. 
2.4. Gruppetingets årsmøte avholdes innen uke 10, og gruppeting høst avholdes innen 1. 

november. Gruppetinget skal behandle (dagsorden): 
1. Konstituering av Gruppetinget: 

a) valg av ordstyrer, tellekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen 
b) godkjenning av innkalling 
c) godkjenning av saksliste 
d) godkjenning av forretningsorden 

2. Saker: 
a) årsmelding (kun årsmøte) 

https://admin.speiding.no/sites/default/files/Dokumenter/Lover%20og%20retningslinjer/NSFs%20lover%20etter%20Speidertinget%202016.pdf


b) regnskap og eventuelt revisjonsberetning (kun årsmøte) 
c) arbeidsplan 
d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent (kun Gruppeting høst) 
e) innsendte saker (se også pkt 2.6) 

3 Valg: 
a) gruppestyremedlemmer (kun årsmøte) 
b) gruppens representanter til kretstinget (kun årsmøte) 
c) kasserer og revisor (kun Gruppeting høst) 
d) valgkomite (kun årsmøte) 
e) andre valg 

2.5. Det skal kalles inn skriftlig til Gruppeting med minst en ukers varsel. 
2.6. Forslag til Gruppeting, jf pkt 2.4 nr 2 e): 

2.6.1.  Forslag til Gruppeting skal fremmes gruppestyret senest to uker før Gruppetinget.  
2.6.2.  Forslag til vedtektsendringer på de områder som ikke er regulert av NSFs lover krever 

2/3 flertall blant de stemmeberettigede fremmøtte for å bli vedtatt.  
2.6.3. Øvrige forslag krever simpelt flertall blant de stemmeberettigede fremmøtte for å bli 

vedtatt. 
 
3. Gruppestyret 

3.1. Gruppestyret består av gruppeleder (styreleder) og fire styremedlemmer.  
3.2. Gruppestyrets medlemmer må være medlemmer av Norges Speiderforbund. 
3.3. Gruppeleder og styremedlemmer velges for maksimalt to år om gangen. Det skal tilstrebes 

at gruppeleder og ett styremedlem er på valg samme år, og tre styremedlemmer det neste 
året. 

3.4. Det skal tilstrebes at begge kjønn er representert, og at minst ett medlem er under 26 år. 
3.5. Ett av styremedlemmene skal sitte i hyttekomiteen 
3.6. Gruppestyrets oppgaver er: 

• å lede gruppens arbeid og representere gruppen utad 
• å ha det daglige ansvaret for gruppens administrasjon og virksomhet, herunder årshjulet 

for aktiviteter 
• å sørge for et godt samarbeid mellom gruppens arbeidsenheter 
• å ivareta kontakten med foreldre og foresatte, krets og forbund 
• å arbeide for en best mulig ledersituasjon i gruppen og dens arbeidsenheter, og 

oppnevne ledere, assistenter og hjelpere til alle gruppens enheter, med unntak av 
roverlag 

• å opprettholde et godt forhold til lokale myndigheter, lokalsamfunn og andre 
organisasjoner i gruppens nærområde.  

3.7. Gruppestyremøtene ledes av gruppeleder, og det føres referat fra møtene 
 

4. Enhetene og enhetsledere 
4.1. Enhetene ledes av godkjente ledere og assistenter som har gjennomført NSFs grunntrening. 

Ikke godkjente ledere benevnes enhetshjelpere. 
4.2. I speidertroppen skal troppens ledere og patruljeførere, og eventuelt også 

patruljeassistenter, ta del i viktige avgjørelser. 
4.3. I roverlag skal alle ledere velges på et medlemsmøte for ett år om gangen. Det innkalles til 

lagsmøte med minst en ukes varsel av lagleder, eller når minst 1/3 av roverlagets 
medlemmer krever det. Rovere har stemmerett og er valgbare i roverlaget ut det året de 
fyller 25 år. Medlemmer over denne alderen har talerett i alle saker. 
 

5. Andre verv 
5.1. Gruppens representanter til kretstinget velges for ett år om gangen, jf pkt 2.4 nr 3 b). 
5.2. Kasserer og revisor velges for ett år om gangen, primært på Gruppeting på høsten. 



5.3. Gruppeleder kan ikke være kasserer. Gruppeleder og kasserer skal være formelt og reelt 
uavhengige personer, og må ikke være i nær familie med hverandre. 

5.4. Revisor kan ikke være medlem av gruppestyret. Revisor skal være myndig, og kan ikke være 
revisor for egen juridiske enhet. 

5.5. Valgkomite 
5.5.1. Valgkomiteen består av tre medlemmer  
5.5.2.  Valgkomiteen velges av Gruppetinget (årsmøtet), jf pkt 2.4 nr 3 c). 
5.5.3. Valgkomiteen bør ikke bestå av enhetsledere eller gruppestyremedlemmer 
5.5.4.  Det bør tilstrebes at minst ett medlem er under 26 år 
5.5.5. Valgkomiteen skal finne kandidater til følgende verv, og legge dette frem for 

Gruppetinget: gruppeleder og øvrig gruppestyre, kasserer, revisor og valgkomite  
5.6. Øvrige verv i Drøbak/Frogn speidergruppe utpekes av gruppestyret etter behov, 

eksempelvis kanoansvarlig, materialforvalter og medlemmer i hyttekomiteen. 
 

6. Hyttekomiteen 
6.1. Hyttekomiteen består av 3-5 medlemmer 
6.2. Gruppestyret utpeker hyttekomiteen. Ett av medlemmene i gruppestyret skal sitte i 

hyttekomiteen, jf pkt 3.5 
6.3. Hyttekomiteens formål er å sørge for at speiderhytta er i tilfredsstillende tilstand. 

Hyttekomiteen skal identifisere og rette opp i vedlikeholdsbehov på speiderhytta. Enklere 
arbeid utføres av hyttekomiteen. Mer omfattende arbeid kan utbedres gjennom dugnad e.l., 
eller settes bort.  

6.4. Hyttekomiteen ivaretar kontakt med grunneier. 
Om hyttefond, se pkt 10. 

 
7. Kanoansvarlig 

7.1. Kanoansvarlig administrerer utleie av kanoer, årer og tilhenger, samt identifiserer 
utbedringsbehov, organiserer enklere reparasjoner og eventuelt anbefaler innkjøp av nye 
kanoer.  

7.2. Beslutning om innkjøp av kano foretas av Gruppetinget etter anbefaling fra kanoansvarlig.  
7.3. Kanoansvarlig fastsetter kanoleie, og leiepriser kunngjøres på nettsidene. 

 
8. Foreldreforeningen 

8.1. Foreldreforeningens formål er å støtte Drøbak/Frogns speidergruppes drift, ved å avlaste 
ledere i det daglige arbeid. Typiske oppgaver for Foreldreforeningen er å bidra på nødvendig 
dugnadsarbeid i og ved speiderhytta, og gjennomføring av inntektsbringende aktiviteter. 

8.2. Det er gruppestyret som utgjør Foreldreforeningens styre. 
8.3. Samtlige foresatte til alle speidere blir automatisk medlem i Foreldreforeningen. Det er ikke 

anledning å reservere seg fra Foreldreforeningen. Unntatt fra Foreldreforeningens arbeid er  
- foresatte til rovere 
- aktive ledere og gruppestyremedlemmer 
- foresatte med verv nevnt i pkt 5.2 og 5.6  
 

9. Budsjett- og regnskapsprinsipper 
9.1. Gruppekontingent fastsettes av Gruppetinget på høsten, jf pkt 2.4 nr 2 d). Nye medlemmer 

som starter etter august betaler ikke gruppekontingent, kun krets- og forbundskontingent. 
9.2. Siste års regnskap er mal for neste års budsjett, dersom ikke gruppestyret foreslår annet på 

Gruppetinget 
9.3. Aktive ledere og andre ressurspersoner betaler ikke gruppekontingent, og får refundert 

krets- og forbundskontingent. 
9.4. Arrangementer for speidere i speidergruppas regi skal ikke gå med overskudd, og dekkes 

etter følgende retningslinjer: 



9.4.1.  Arrangementer som gir kompetanseheving (patruljeførerkurs, lederkurs og andre 
spesial- og emnekurs hvor gruppa kan trekke på økt kompetanse) dekkes av gruppa. 
Ved særlig høye kostnader kan gruppa avkreve en egenandel. 

9.4.2.  Arrangementer som gir speidere økt friluftserfaring (eksempelvis snøhuletur og 
Follotroppen) dekkes 50/50 mellom speidergruppa og den enkelte.  

9.4.3.  Spesielle samholdsfremmende arrangementer (kretskonkurranser, femkamp, 
småspeiderdager o.l.) dekkes helt av speidergruppa. 

9.4.4.  Sosiale arrangementer (Camp Winter, Minileir, nyttårsball, o.l.) dekkes av den enkelte. 
9.4.5.  Sommerleir (gruppe-krets- og landsleire): 

9.4.5.1. Speidere dekker selv reise og leirdeltakelse 
9.4.5.2. Lederes reise og leirdeltakelse dekkes av gruppa etter følgende prinsipp: 

Troppsleder samt en leder, pluss en leder pr tiende speider fra og med 21 
speidere dekkes av gruppa. Troppsledelsen bestemmer selv hvem dette skal være. 

9.4.5.3. Ved gruppeleir bestemmer leirkomiteen eller speidergruppas representanter i 
leirkomiteen hva det enkelte stabsmedlem skal dekke selv. 

9.4.5.4. Ved særlig kostbar leirdeltakelse, eksempelvis World Scout Jamboree, kan det 
vurderes å støtte speideres leirkontigent dersom gruppas økonomi tillater det og 
andre muligheter for støtte er forsøkt. Eventuell støtte besluttes av Gruppetinget. 

9.4.6.  Kjøregodtgjørelse kan utbetales til ledere når disse har ekstraordinær kjøring ifm 
arrangementer. Kjøring til vanlige speidermøter og turer i rimelig avstand dekkes ikke. 
Statens skattefrie satser for kjøregodtgjørelse legges til grunn 
(https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/lonn/bilgodtgjorelse/).  

9.5.  Roverlaget disponerer kr 1000,- pr betalende rover. Roverlaget bestemmer selv hva dette 
skal brukes til. Utgifter nevnt i pkt 9.4.1 og 9.4.3 dekkes i tillegg av speidergruppa. 

9.6. Større investeringer skal i størst mulig grad dekkes ved søknader om ekstern støtte fra fond, 
bidrag fra bedrifter og organisasjoner osv. 
 

10. Hyttefond 
10.1.  Bakgrunn:  

Drøbak/Frogn Speidergruppe eier speiderhytta. Hytta ble bygget på dugnad i to trinn 
der den første delen («gamlehytta») sto ferdig i 1967 og resten sto ferdig i 1978. Hytta 
er gjeldfri og har en forsikringsverdi på drøyt 3.000.000,- (2014).  
Hytta står på festet grunn, og det er inngått festeavtale med grunneier. 

10.2.  Fondets formål:  
For å sikre at speidergruppa har midler til å reparere hytta dersom det er nødvendig er 
det etablert et hyttefond med avsatte midler.  

10.3.  Fondets hensikt:  
Fondets størrelse bør tilsvare ca. 10 % av hyttas forsikringssum. Hyttefondet skal dekke 
uforutsette utgifter og planlagte større utbedringer av hytta. Intensjonen er at hytta 
skal dekke 
- konstruksjons- og råteskader 
- ombygging (eksempelvis isolasjon) 
- VVS-utbedringer 
- større sikringstiltak 
Hyttefondet skal ikke dekke utgifter til drift og mindre vedlikehold, eksempelvis 
-  utgifter til beising og maling av hytta 
- anskaffelse av møbler og annet inventar 
- reparasjon av mindre skader (slitasje/hærverk) 

10.4.  Oppbygging av fondet:  
- Alle utleieinntekter ved langtidsutleie minus økte utgifter til strøm og forsikring 

som følge av økt utleie skal overføres hyttefondet. (Evt sløyfes dette punkt) 

https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/lonn/bilgodtgjorelse/


- 50 % av reelt driftsoverskudd fra speidergruppas regnskapsår, dog minimum kr 
15.000,- skal overføres til hyttefondet.  

- Ved underskudd på speidergruppas driftsresultat skal Gruppetinget bestemme 
beløpet som skal overføres til hyttefondet. 

- Kasserer holder oversikt over hyttefondskontoen og fremmer forslag til 
Gruppetinget om hvilket beløp som skal overføres fondet, basert på ovennevnte 
punkter. 


