Gøril Huse, 37 år. Foreslått av Norges KFUK-KFUM-speidere.
Bakgrunn:

Oppvokst i Larvik, bosatt i Oslo. Friluftsentusiast med litt for liten tid i skogen for tiden.
Kasserer i Grünerløkka KFUK-KFUM-familiespeidere, journalist av yrke. For tiden redaksjonssjef i
avisa Klar Tale, men også med fartstid i NTB, Østlands-Posten, Svalbardposten og Nettavisen.

Jeg har vært så heldig at jeg har vært en del av Norges KFUK-KFUM-speidere siden jeg var jentunge,
og gjennom mitt mangeårige og varierte speiderliv mener jeg at jeg har plukket med meg viktige
deler av hva som gjør vår speiderorganisasjon til det den er. Speiding for meg er friluftsliv, kristen tro
og en fantastisk
metode for å formidle kunnskap, et sted å bygge vennskap som man har hele livet, og et sted der
man blir oppfordret til selvutvikling. For meg har friluftslivet vært senter for det hele. Jeg er derfor
opptatt av at speiderne og andre får muligheten til å bruke naturen fritt, og med den kunnskapen de
har om å ta vare på den. Jeg elsker allemannsretten, som gir oss mulighet til å dra ut i marka og sette
opp teltet, bare fordi vi har en trang til å være ute.
Jeg har to barn, og minstemann var på sin første telttur da han var fire måneder. I kjelleren har vi
turutstyr innenfor de fleste sjangre- kano, klatreutstyr. Telt og lavvoer. Og de blir brukt, bare i litt
mer familievennlige former enn før.
Jeg har også gått fotot/friluftsliv på Øytun FHS, for å kunne drive med noe av det jeg liker best et helt
år. Og jeg er opptatt av at norsk natur forvaltes på en slik måte at den kan komme flest til gode.
Jeg har mange års organisasjonserfaring i verv for både KFUK-KFUM-speiderne, og KFUK-speiderne.
Jeg var også styrets representant i daværende FRIFO sammen med generalsekretær i to perioder da
jeg satt i landsstyret.
Jeg har også hatt verv i DNT ung i sin tid, og støtter også det arbeid de og andre organisasjoner gjør
for friluftsliv i Norge.

Jørgen Herluf Moland – foreslått av Norges Speiderforbund
Bakgrunn:

Organisasjonserfaring
2012-

Styreleder i Norsk fjellsportforum (NF)

2010-

Leder av Skredkomiteen, DNT fjellsport

2007-2014
2006-2011

Styremedlem KILDEN, Informasjonssenter for kjønnsforskning, Norges forskningsråd.
Medlem Kurs og Instruktørkomiteen, DNT fjellsport Oslo

1999-

Foredragsholder på temaet forskningsformidling, ledelse, frivillig deltagelse, sikkerhet i
fjellet og veiledning som metode.

1997-2007

Representant for Norges speiderforbund, Andre kursarrangører, Norsk
fjellsportforum.

1995-

Instruktør og kursleder for en rekke skred-, bre- og fjellederkurs i regi av bant annet
Norges speiderforbund, Den Norske Turistforening og Norges Idrettshøyskole.

1982-

Speider og speiderleder i Norges speiderforbund

Arbeidserfaring
2014-2016

Prosjektleder for Norges speiderforbunds strategiske satsing innen rammene av
Friluftslivets år 2015.

2013-2014

Informasjonsleder, Institutt for samfunnsforskning.

2010-2013

Selvstendig næringsdrivende innen utdanning i friluftsliv og fjellsport.

2002-2010

Informasjonsleder, Institutt for samfunnsforskning.

2001-2002

Prosjektleder for www.samfunnsforskning.no, Institutt for samfunnsforskning.

2001-2002

Kommunikasjonsfaglig rådgiver for IMK Tjenester, UiO.

1991-2001

Miljøterapeut og lærer, Vestre Aker skole i Oslo, ansvarlig for helgedrift fra 1995.
Kursleder for nyansatte i konsekvenspedagogikk fra 1997

Utdannelse
2010-2013 Master of Science in Leadership (MSL), Boston University
2012-2013 Graduate Certificate in Human Resources (HR), Boston University 2011-2012 Graduate
Certificate in Project Management (PM), Boston University
2007-2008 Informasjonsdesign, Design at Work, Oslo 1997-2001 Cand. polit i medievitenskap ved
Institutt for medier og kommunikasjon (IMK),
Universitetet i Oslo (UiO)
1992-1997 Cand. mag, UiO: Medievitenskap mellomfag 1997, medievitenskap grunnfag 1996,
statsvitenskap grunnfag 1995, historie grunnfag 1993, og ex.phil 1992.

