
 

 
REFERAT 

 
Til stede: Lena Frantzen, Susanne Grønner, Roald Amundsen, Martin Olaisen, 

Cecilie F. Bjørnstad (sekretær/FK) 
Skype: Dag Erling Austvik (leder), Bjørn Erik Hjellset, Andreas Bjørndalen, Ingvild Djupvik 
Forfall: Ingen 
Dato: 20. oktober 
Tema: Møte i komité speiding 
Sted: Forbundskontoret 
Tid: Torsdag fra 18:00 - 21:00 

 
  
Saker til behandling: 
V = saker som krever vedtak 
D = saker som legges fram for diskusjon 
O = saker til orientering 
  
Saksliste 
  
Faste saker: 
  
Sak R09/16    Referat møte 25. august og 2. - 4. september (Dag Erling; 5 min; V) 

Vedtak: Referatene godkjennes 

Sak OR17/16    Orientering (Hele KS; 5 min; O) 
Komité speiding ble orientert i arbeidet med arrangementer og prosjekter fulgt opp av 
kontaktpersoner i komité speiding. 

 
Sak OR18/16 Orientering fra forbundskontoret (Cecilie; 5 min; O) 

Komité speiding ble orientert i saker fra forbundskontoret: 
- Alle med (Nasjonal dugnad mot utenforskap og fattigdom blant barn og unge, 

NDFU) 
- Nye funksjoner i medlemssystemet 
- Deltagelse på the Academy 
- Nominasjon til prosjektgruppa til Nordic Leadership Course 
- Utsendelse av lederstart 
- Nasjonale trinn i grunntreningen 
- Speideraksjonen 2017 

 
Sak OP09/16 Oppnevninger (Hele KS; 5 min; V) 

- Speiderstyret har oppnevnt Susanne Grønner som medlem av komité 
speiding. 

- Speiderstyret har re-oppnevnt Bjørn Erik Hjellset som medlem av komité 
speiding. 

- Speiderstyret har re-oppnevnt Roald Amundsen som medlem av komité 
speiding. 

- Silje Høysæter oppnevnes som prosjektleder for Fjellederkurset. 
  
 
 



 

Egne saker: 
  
Sak 51/16 Navneendring treningsprogrammet - status (Cecilie; O) 

Komité speiding ble orientert om status for spørreundersøkelse om begrepsbruk i 
Norges speiderforbund, og kom med innspill om veien videre med dette. 

 
Sak 52/16 Oppfølging av rapport fra Juliette Low Seminar (Alle; O) 

Komité speiding ble orientert om det videre arbeidet med rapporten fra seminaret.  
 
Sak 53/16 Saker til speidertinget (Cecilie/Dag Erling; 20min) 

Komité speiding diskutere hvilke innspill de vil gi til speiderstyret angående saker på 
Speidertinget. 
 

Sak 54/16 Revisjon av ledertrenerkurset - status og oppdatering (Bjørn Erik; O; 10min) 
Revisjonsgruppen har hatt et møte der ble det laget en overordnet kursplan for 
ledertrenekurset. Det har blitt innhentet tilbakemeldinger på dette. Komité speiding 
synes gruppen har gjort en jobb som står til forventningene for arbeidet, 
 
Vedtak: Kursplanen kan brukes til testing på ledertrenerkurset 2016/17. 

 
Sak 55/16 Ledertrenerkurset 2016/17 - status og oppdatering (Roald/Bjørn Erik; O; 10min) 

Komité speiding fikk en oppdatering om status for kurset. 
 
Sak 56/16 Arbeidsoppgaver i komité speiding (Dag Erling; V; 5min) 

Her skal komité speiding fordele ansvarsoppgavene til medlemmene i komité speiding. 
 
Saken utsettes til neste møte. 
 

Sak 57/16 Rapport fra Explorer Belt 2016 - til orientering (Andreas/Ingvild; O; 5min) 
Komité speiding ble orientert om rapporten fra Explorer Belt og tar den til etterretning. 
 

Sak 58/16 Nasjonal ledertrenersamling 2017 (Martin; O; 15min) 
Komité speiding ble orientert om status for arrangementet. Sted og tid er nå klart, det 
blir 13.-15. januar på Bønsmoen skole i Eidsvoll. 
 

Sak 59/16 LeirLØFT (Dag Erling; D; 10min) 
Komité speiding diskuterte gjennomføring av arrangementet. 

 
Sak 60/16 Roverloggen (Dag Erling; D/V; 15min) 

Det er nå tomt for roverloggen hos Speider-Sport. Roverloggen er ikke oppdatert i 
forhold til dagens program. Komité speiding diskuterte fremtiden til roverloggen. 
 
Vedtak: Komité speiding ønsker at forbundskontoret utarbeider et forslag til ny 
roverlogg basert på dagens program. 

 
Sak 61/16 Speider-Sport og nye merker (Dag Erling; D; 5min) 

Speider-Sport har laget forslag til nye merker, årsmerker og overnattinger ute. Komité 
speiding diskuterte veien videre med disse merkene. 
 

Sak 62/16 Planlegging av neste møte (Dag Erling; D; 5min) 
Komité speiding diskuterte ramme og sted for helgemøtet 25. - 27. november. 



 

 
Sak 63/16 Arrangementsliste 2017 (Dag Erling; D; 10min) 

Komité speiding oppdaterte arrangementslisten for 2017. 
 
 


