Vedtekter for Speidernes beredskapsgrupper
§ 1. Formål
Speidernes beredskapsgrupper i Norges Speiderforbund.
● Skal være en beredskapsaktør i sitt politidistrikt Lokal redningssentral (LRS) og
medlem av lokalt Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF).
● Skal være en høringsinstans for Norges speiderforbund (NSF) i fagspørsmål rundt
redning, beredskap og førstehjelpstrening.
● Arbeide for å øke mannskapenes kompetanse innen beredskap, søk og redning
gjennom et aktivt friluftsliv.
Legge til rette slik at mannskap kan bidra til økt beredskapskompetanse i NSF.
§ 2 Organisering
● Speidernes beredskap organiseres ved at det i hvert politidistrikt er en registrert
frivillig organisasjon i Brønnøysund som en underavdeling til NSF. Disse vedtektene
skal alle NSF beredskapsgrupper være registrert mot.
● Navnet er Speidernes beredskapsgruppe + politidistriktnavnet.
● Speidernes beredskapsgrupper organiseres i Norges speiderforbund som et nettverk
for medlemmer i lokale speidergrupper i NSF. Det vil si at alle
mannskap/medlemmer i Speidernes beredskapsgrupper må være medlem i en lokal
speidergruppe.
● Speidernes beredskapsgruppe i hvert politidistrikt følger til enhver tid de lover og
retningslinjer som er gitt av NSF.
● Hver lokal beredskapsgruppe velger en representant til ”Nasjonalt
beredskapsnettverk i Norges speiderforbund”.
§ 3 Krav til mannskap
Krav til mannskap i Speidernes beredskap:
● Gjennomført ledertrening trinn en i NSF
● Gjennomført kurs med innhold sykkelhjulmodellen/barmarksøk og organisering av
norsk redningstjeneste varighet 3 timer
● Gjennomført en praktisk søksøvelse over 3 timer
● Trene livreddende førstehjelp minst 1 gang i året
● Være fylt 18 år og underskrevet taushetserklæring.
Speidere fra 16 år kan være aspiranter til mannskap.
§ 4 Profil og uniformering
● Synlighetsvest i rød/ oransje farge med gul refleks er uniformering ved aksjoner.
● Logo består av speiderlogo med rød ring rundt med tekst Speidernes beredskap.
Profilering og uniformering følger ellers NSF sitt profilprogram.

§ 5 Beredskapsgruppene
Dersom 10 eller flere medlemmer i Norges speiderforbund over 18 år ønsker å starte en
beredskapsgruppe i sitt politidistrikt kan det søkes forbundet om dette. Speiderstyret
godkjenner beredskapsgrupper. Speiderstyret kan innstille driften og legge ned en
beredskapsgruppe som har mindre enn 5 mannskap/medlemmer og/eller som ikke
driver etter retningslinjene. Det skal kun være en beredskapsgruppe i hvert
politidistrikt.
Beredskapsgruppen (som ikke er en speidergruppe) skal registreres i
Brønnøysund-registeret og Frivillighetsregisteret med formål gitt i disse vedtektene.
Alle medlemmer skal arbeide for å bli mannskap. Det er en kontingent pr i dag på kr.
100,- for medlemskap i beredskapsgruppe.
Speidernes beredskapsgrupper skal vært avvikle årsmøtet innen utgangen av mars
måned. Alle mannskap har møte, tale og stemmerett. Medlemmer som ikke er
mannskap har kun møte og talerett.
Årsmøte skal behandle:
Konstituering
– valg av ordstyrer, tellekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen
– godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
Saker
-

årsmelding
regnskap og eventuelt revisjonsberetning
arbeidsplan
budsjett
innsendte saker

Valg av:
- gruppestyre
- gruppens representant til nasjonalt nettverk og varamedlem
- regnskapsfører og revisor
- andre valg
Signert årsmøteprotokoll skal registreres i Brønnøysund sammen med aktuelle
endringer innen 1.april hvert år. Signert årsmøteprotokoll og utfylt årsrapportskjema
utsendt av forbundskontoret skal sendes Norges speiderforbund innen 1.april.
Manglende levering av rapporter kan resultere i nedleggelse av beredskapsgruppen.
Gruppestyret består av gruppeleder (styreleder) og minimum to styremedlemmer.
- gruppeleder og styremedlemmer velges for ett år om gangen.
- Regnskapsfører og revisor velges for ett år om gangen
- Revisor kan ikke være medlem av gruppestyret

Gruppestyrets oppgaver:
- å lede gruppens arbeid og representere gruppen utad
- å legge til rette for at flest mulig blir mannskap
- å ha det daglige ansvaret for gruppens administrative og operative virksomhet
- å sørge for at gruppen arbeider etter vedtekter for beredskapsgrupper
- å ivareta kontakten med nasjonalt nettverk for beredskap og kretser
- å opprettholde et godt forhold til de andre frivillige og offentlige redningsaktører
Styremøtene ledes av gruppeleder, og det føres protokoll fra møtene.

