
  

  

Gjerpen MSK speidergruppe  

Luksefjellvegen 207, 3721 Skien. Tlf.: 908 27 942 Bank: 2610.18.64056  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES AND GIRL SCOUTS (WAGGS) 

 

 

Innmeldingsskjema for Gjerpen MSK speidergruppe 
 
Norges speiderforbunds formål  

 er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven 

 Speiding er en internasjonal, ideell og religiøs bevegelse. Arbeidet baseres på religionen i det enkelte land. I Norge bygger 

speiderarbeidet på et kristent grunnlag. 

 Forbundet vil gi medlemmene trening i demokrati og søker å utvikle demokratiet innen organisasjonen så vel som i samfunnet for 

øvrig. Forbundet søker å påvirke samfunnsutviklingen i samsvar med sitt ideologiske grunnlag og program. 

 Speiderarbeidet skal gi den enkelte speider forståelse av samfunnets organer og struktur, og utvikle ansvar for det samfunn hun eller 

han lever i. Speiderarbeidet vil oppdra medlemmene til selvstendig vurdering, personlig engasjement og likestilling mellom kjønnene. 

 Speideridealene kommer til uttrykk gjennom speiderloven, speiderløftet, valgspråket og speiderbønnen. 

 

Fornavn:............................................................................ Etternavn:............................................................................................. 

Fødselsdato/år:............................................ 

Adresse:.................................................................................................... 

Postnummer:………………. 

Telefon:............................................   Mobil:…………………………… 

E-Post:.............................................. 

Foresatteinformasjon 

Navn mor:.......................................................................................................... 

Mobil (mor):………………………………………… 

E-post mor:................................................................. 

Adresse hvis annet enn over……………………………………………………….:.............................................. 

Navn far:................................................................................................................ 

Mobil (far):…………………………… 

E-Post far:.............................................. 

Adresse hvis annet enn over………………………………………………………….:.............................................. 

 

Underskrift av foresatte:.............................................................................................................. 

 

PS: Utmelding av Norges speiderforbund bør skje skriftlig til Gjerpen MSK 

Bilder på gruppens hjemmeside www.gjerpenmsk.no 

Loven sier at som voksen må man ha samtykke av foresatte hvis man skal legge ut bilder av barn. Denne loven er til for å beskytte 
barn og forhindre at bilder kan bli misbrukt i andre sammenhenger.  

Vår nettside er delt opp i en åpen del og en passordbeskyttet del. På den åpne delen vil kun gruppebilder og bli publisert. Bildene 
vil ha slik oppløsning at de ikke kan forstørres vesentlig uten å miste kvaliteten. Bildene vil ikke stå i tilknytning til fullt navn eller 
andre personopplysninger.  På den passordbeskyttede delen vil vi også prioritere gruppebilder og avstandsbilder. Det kan dog 
forekomme bilder som der et fåtall personer er med på bildet. Også disse bildene vil være med lav oppløsning. Heller ikke på den 
passordbeskyttede delen vil bildene stå i tilknytning til fullt navn eller andre personopplysninger. 

Vi aksepterer at bilder av vårt barn publiseres på gruppas hjemmeside  i.h.t. over beskrevne retningslinjer 

Vi ønsker ikke at bilder av vårt barn publiseres på gruppas hjemmeside   

Denne slippen returneres lederne snarest mulig 


