
NOTAT  

 

Tilstede: Lena Frantzen, Ingvild Djupvik, Venusia Vinciguerra (sekretær, FK). 

Skype: Dag Erling Austvik (leder), Andreas Eikrem Bjørndalen, Roald 

Amundsen. 

  Asbjørn Hove (FK) under Sak 18/16 

 

Forfall:   Bjørn Erik Hjellset, Terje Myhr. 

 

Dato:  9. mars2016 

Sted:  Oslo, forbundskontoret 

 

Faste saker: 
 
Sak R03/16 Referat møte 17.  februar 
   

Forsalg til vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak OR05/16 Orientering 
Komité speiding ble orientert i arbeidet med arrangementer og prosjekter følgt opp  
av kontaktpersoner i Komité speiding. 

   
Sak OR06/16 Orientering fra forbundskontoret  

Komité speiding ble orientert i saker fra forbundskontoret. 
 

● Siste Gruppe-, krets- og korpspost ble sendt også til KS-adresse. Den 
inneholder også informasjon LS ønsket ut ang. deling av årsplaner, 
halvårsplaner, terminlister, ferdige møteplaner osv. som viser bruk av 
treningsprogrammet. 

● Veilederkurs i friluftsliv skal holdes i mai i Hordaland. Tanken er å holde en i 
høsten i Nord-Norge. Evt. videre info kan spørres til Jørgen på FK. 

   
 
Egne saker: 
 
Sak 14/16 Budsjett KS 2016 
 Komité speiding ble orientert om budsjettmøtet med speiderstyret, diskutere og vedta 

en foreløpig fordeling av pengene. Saksnotatet ligger her. 
 
  Vedtak: 

Intern fordeling av budsjettet vedtas, med mulighet for justeringer hvis det blir 
nødvendig.  

 
Sak 15/16 Treningsprogrammet 

Komité speiding ble orientert om status fra arbeidet sammen med forbundskontoret 
og diskutere veien videre fremover. 
 
KS (og evt. SST og FK) skal fungere som gode ambassadører for programmet når de 
er ute og besøker kretser.  
KS ønsker også å ha en diskusjon rundt begrepet «treningsprogram» fordi den har  
skapt en del forvirring gjennom årene.   

 
Sak 16/16 Fossekallen 2016  

http://drive.google.com/open?id=1Jb5DUSVqhIK4ti-ylUBGucNT8cPoF0Z1AOCNtXtKF7c


  Komité speiding sjekket budsjettet. 
 
  Vedtak: Budsjettet godkjennes.  
 
Sak 18/16 Nasjonale støttespillere  

Komité speiding ble orientert over status og tankene for en nasjonal støttespiller og 
kom med innspill på veien videre. Konkrete eksempler ble diskuterte.  
 

Sak 17/16 Arrangementliste 2016 og 2017 
Komité speiding oppdaterte arrangementslisten for 2016 
 
Vedtak: Roverstevnet holdes ikke i 2016.  

 
Andre saker: 
  Medlemmer i KS: KS kommer til å trenge flere medlemmer. Verven utlyses på  

speiding.no og andre kanaler.  


