
NOTAT  

 

Tilstede: Dag Erling Austvik (leder), Bjørn Erik Hjellset, Roald  

Amundsen, Venusia Vinciguerra (sekretær, FK). 

 

Terje Myhr under fredagsmøte.  

Ingvild Djupvik under lørdags- og søndagsmøtet.   

 

Forfall:  Lena Frantzen, Andreas Eikrem Bjørndalen. 

 

Dato:  8.-10. april 2016 

Sted:  Oslo, Forbundskontoret 

 

Kjøreplan 
Fredag: Felles møte med SST på FK 
Lørdag: KS møte - Sakslisten  
Søndag: Felles økt med andre staber/prosjektgrupper 
 
Faste saker: 
 
Sak R04/16 Referat møte 17.  februar 
  Se Vedlegg Referat  
   

Forsalg til vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak OR07/16 Orientering 
Komité speiding ble orientert i arbeidet med arrangementer og prosjekter fulgt opp  
av kontaktpersoner i Komité speiding. 

   
Sak OR08/16 Orientering fra forbundskontoret 

Her skal Komité speiding orienteres i saker fra forbundskontoret. 
 

- Fossekallen er nå reklamert også på KM-sidene 
https://kmspeider.no/arrangementer/fossekallen-article1645-810.html  

- Veilederkurs i friluftsliv blir kalt Fordypningskurs i speidersfriluftsliv. 

 
Sak OP03/16 Oppnevninger  
  Fordypningskurs i speidersfriluftsliv: Martin Olaisen 
 
Egne saker: 
 
Sak 18/16 Leir-løft 2016 
              Komité speiding ble kort orientert om arrangementet. KS diskuterte muligheter for å 

arrangere Trinn 3 på -løft men ønsker seg en dialog med prosjektlederen samt de 
relevante etater fra Landsleirkomité først. 
Budsjettet ble ikke behandlet. 
 

Sak 19/16 Oppdrag Førerpatruljen 
Komité speiding ble orientert om status og diskuterte aspekter tilknyttet til økonomi, 
tidsrommet, osv. 
Prosjektgruppen vurdere å samle troppsledere som er påmeldt prosjektet til egen økt 
på leirløft i Bodø. De ønsker også faste møter for førepatruljer under Nord17. 

https://docs.google.com/document/d/17GLvU30nIjXZPqI3CRwKpJG-BAYHwLnNCuJBGcR1o-g/edit
https://kmspeider.no/arrangementer/fossekallen-article1645-810.html


 
Sak 20/16 Ledertrening og lederutvikling i NSF 
              Komité speiding diskuterte status (utfordringer, behov, osv.), målene, og fremtiden av 

ledertrening og lederutvikling i NSF. 
 
 Følgende ble diskuterte:  

● Kravene for godkjente ledere.  
● Innholdet i grunntreninga.  
● Muligheter for ledere som ikke er trygge på tur eller/og førstehjelp.  
● Ledertrenerførepatrulje 
● Revidering av ledertrenerkurset 

 
Sak 21/16          Målrettet planlegging  

Komité speiding fikk en presentasjon om målrettet planlegging, og jobbet med  
temaet.  
Presentasjonen ligger her.  
 

Sak 22/16 Arrangementliste 2016 og 2017 
Komité speiding oppdaterte arrangementlisten 2016 og begynte å sette sammen den 
for 2017. 

 
Sak 23/16 Programmerkene 
  Her skal Komité speiding orienteres om status (se referatet fra Sak 15/16 møte 3)  

og evt. diskutere dette videre. 
 
Saken ble ikke behandlet.  

         
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B5pWMuAWp5F_QmlSQ2lRQzJ6NHM

