
NOTAT  

 

Tilstede: Dag Erling Austvik (leder), Lena Frantzen, Bjørn Erik Hjellset, Ingvild Djupvik,  

Terje Myhr  

Skype - Andreas Eikrem Bjørndalen, Roald Amundsen 

Ksenia Sazanova (FK) under sak 9 og 10 

 

Forfall:  Venusia Vinciguerra (sekretær, FK). 

 

Dato:  17. februar 2016 

Sted:  Oslo, forbundskontoret 

 

 

 

Faste saker: 
 
Sak R01/16 Referat møte 29.-31. januar 16 
     

Vedtak: Referatet godkjennes. 

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

Sak OR02/16 Orientering fra forbundskontoret  
  Komite speiding ble orientert om saker fra forbundskontoret. 
 

● Nordic Executive Meeting (Sverige): tre ansatte deltok på møtet sammen 
med generalsekretær. Målet var å dele erfaring om diverse temaer 
Organisasjon (struktur, utfordringer, osv.), Strategi, Generalsekretær, 
Lederutvikling, Program, Kommunikasjon, Open space (diverse ad hoc 
temaer). Møtet ga mulighet til å utveksle tanker over felles utfordringer og 
dele forskjellige løsninger. Vi fikk diverse innspill innen de diskuterte temaer, 
og fikk sett materiell som ble utviklet av bl.a. Scouterna i Sverige 
(Ledertrening og Program) og DDS i Danmark (Støtte til speidergrupper).  

 
Sak OP01/16 Oppnevninger 

● Prosjektleder LeirLØFT 2016 - Karin Ljunggren 
  

  
Egne saker 
 
Sak 07/16 LØFT 2016 

Komité speiding diskuterte årets LØFT arrangement med tanke på sted, innhold og 
ansvarsdeling. 

 
  Forslag til vedtak: 

LØFT 2016 benevnes LeirLØFT og avholdes i Bodø 23.-25.september 2016. 
 
Sak 08/16 Førstehjelpsinstruktørkurs 2016 

Komité speiding diskuterte årets førstehjelpsinstrultørkurs som inneholder NGF 
instruktører og DHLR instruktør utdanning. Budsjett for kurset ligger her. 



 
  Vedtak: 

Budsjettet pr 30.01.16 godkjennes med forutsetning av at ingen instruktører 
som får betalt er fra NSF. 

 
Sak 09/16 Treningsprogrammet  

Komité speiding diskuterte grundig hvordan treningsprogrammet skal bli mer 
brukt/kjent ute i gruppene. 
 

Sak 10/16 Oppdrag førepatruljen  
Komité speiding ble oppdatert på prosjektet, og vedtok budsjettet. 

 
Vedtak: 
Budsjettet til Oppdrag førerpatruljen godkjennes med forutsetning av en 
opplysning om hva som ligger i reisestøtte kommer frem, hvorfor posten leie av 
sted er strøket og at KS får milepæleplanen for prosjektet. 
 

Sak 11/16 Status grunntreningskursene  
Komité speiding ble oppdatert på fremdriften i gjennomføring av kursønskene fra 
kretsene (se også sak 06/16).   

 
Sak 12/16 Status Ledertrenerkurset 

Komité speiding ble orientert om fremdriften i Ledertrenerkurset og arbeidet som 
gjøres i forkant av dette. 
 

Sak 13/16 Speidermetoden 
  KS mener at det lages symboler på speidermetoden, dette for å tydeliggjøre bruken  
     av speidermetoden. 
 
  Vedtak: 

KS vil at det lages symboler for å tydeliggjøre speidermetoden og ber FK om å 
lage dette. 
 

 
 


