
NOTAT  

 

Tilstede: Roald Amundsen, Bjørn Erik Hjellset, Andreas Bjørndalen, Ingvild Djupvik, Dag Erling  

Austvik, Lena Frantzen og Terje Myhr 

Frafall:  Forbundskontoret v/Venusia Vinciguerra 

 

Dato:  29.-31. Januar 2016 

Tema:  Møte i Komité speiding 

Sted:  Oslo, forbundskontoret 

Tid:  fredag kl 1800 til søndag kl 1400 

 

Faste saker: 
 
Sak R01/16 Referat møte 24. november 15  
     

Vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak OR01/16 Orientering 
Komité speiding ble orientert om arbeidet med arrangementer og prosjekter som 
følges opp av kontaktpersoner i Komité speiding. 

 
Sak OR02/16 Orientering fra forbundskontoret 

Komite speiding ble orientert om saker fra forbundskontoret. 
   

 KUD/MD midler er søkt for 2016. 

 Gjensidigestiftelsen Man ser på muligheten for å søke om midler til bl.a. 
Oppdrag førepatrulje. 

 Hjemmesiden Forbundskontoret er i ferd med å utvikle ny struktur for 
speiding.no.   

 Speideraksjon Materiellet er under utarbeidelse og blir tilgjengelig for 
speidergruppene i slutten av februar.  Nytt i år er at det er aksjonsmåned i 
stedet for aksjonsuke.  Aksjonsmåneden er i april og hovedfokus for 
Flyktninghjelpen er Libanon (som i fjor). 

 
Sak OP01/16 Oppnevninger 

 Ledertrenerkurs 2016-2017: Arne Nørstebø 

 Nasjonal rover femkamp 2016; Kariann M. Larsen 

 Hoveddommer NM: Arnfinn Roel 
 
Egne saker: 
 
Sak 01/16 Ledertrenersamling 

KS hadde en oppsummering og evaluering av ledertrenersamlingen. 
 
  Var under 70 deltagere.  
  Skal vi i fortsettelsen bruke så dyre plasser eller skal vi endre standard? 
  Vi må avklare med kretsene om innhold, pris, forventninger. 
  Billigere - vi trenger arrangementskomite, teknisks stab, plass med flere rom. 
   

Vi ønsker og fortsette med LTS. Men ser at det er vanskelig å få personer å til å ta på  
seg dette ansvaret. 
 



På LTS må det være rom for nettverksbygging. Ledertrenerne må se at det er mye 
kunnskap ute i nettverkene som de kan bruke inn i egne kurs. Sammen er vi enda 
bedre. Vi må til en felles forståelse for det å være ledertrener. Derfor har vi laget felles 
sekker, symboler og treningskortene. 
 
Vi må være tydelige på hva vi ønsker av plenumsarbeid og hva som kan brukes av 
egentid i egne grupperinger. Her ble dette en utfordring fordi folk ble tatt ut av de 
arbeidsgruppene som var tenkt som plenumsarbeid. 

  
Sak 02/16 Førerpatruljekurset 

Komite speiding statusen, behover og arbeid videre med prosjektet 
 

Stab jobber aktivt og bra. Har kommet med flere konkrete forslag til litteratur og 
hjelpestoff. Har 15-16 førerpatruljer i prosjektet med en utsending av oppdrag i 
måneden. Troppsleder som leder av førerpatruljen får også trening gjennom 
prosjektet. 
 
Oppdrag førerpatrulje starter som hovedprosjekt fra høsten 2016. Påmelding vil ligge 
klar fra mai 2016. Alle oppdrag som prøves ut tilpasses til hovedprosjektet som vil 
avsluttes med egne regionale samlinger 

  
Vedtak: Førerpatruljeprosjektet skal benevnes Oppdrag førerpatruljen 

 
Sak 03/16 Treningsprogrammet  

Komité speiding har diskutert hvordan treningsprogrammet skall bli mer brukt/kjent 
ute i gruppene, og er enig i notatet som ble skrevet av forbundskontoret. Komité 
speiding diskuterte en rekke tiltak de ønsker å jobbe videre med.  
 
Det ble diskusjon rundt programmerkene og hvordan gjøre disse bedre kjent og 
hvordan det er tenkt at de skal brukes. Dette må det jobbes videre med. 
 
Vedtak: 
Komité speiding velger alternativet 2 om programmerket under “Tydeliggjøre 
programmerkenesrolle og beskrive bruk av den”, i notatet fra 
forbundskontoret.  
 

Sak 04/16 Arbeidsoppgaver KS trenger utført  
Komité speiding diskuterte hvilke arbeidsoppgaver vi har behov for av hjelp fra 
forbundskontoret. 
 

Sak 05/16 Arrangementliste 2016 og 2017  
Komité speiding gikk gjennom arrangementslisten for 2016 og har startet på 
arrangementslisten for 2017.  

 
Sak 06/16 Ledertrening 

 Flere kretser har kommet med ønsker om hjelp til å arrangere kurs. 

 Dette var tenkt gjort på ledertrenersamlingen, men siden ønskene om sent må dette         

 gjøres i etterkant. 

 

Ønsker om kursstaber 

Trinn 1 i Sunnmøre Vår 2016 

Trinn 2 Sunnmøre Høst 2016 

Trinn 3 Nord Norge Høst 2016  
 
Kretsene vil få tilbakemelding på status for deres kursønske. 


