
 

 
REFERAT 

 
Til stede: Dag Erling Austvik (leder), Ingvild Djupvik, Roald Amundsen, Martin Olaisen, 

Susanne Grønner, Andreas E. Bjørndalen, og Cecilie F. Bjørnstad (sekretær/FK)  
Ksenia Sazonova til stede på sak 64/16, 68/16, 69/16 og 70/16. 
Kristin Marie Berg (Roversambandet, fredag ettermiddag) 

Forfall: Bjørn Erik Hjellset, Lena Frantzen 
Dato: 25.-27. november 
Tema: Møte i komité speiding 
Sted: Hurdal 
Tid: Fredag kl. 19:00 - søndag kl. 15:00 

 
  
Saker til behandling: 
V = saker som krever vedtak 
D = saker som legges fram for diskusjon 
O = saker til orientering 
  
 Faste saker: 
  
Sak R10/16    Referat møte 20. oktober 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak OR19/16    Orientering 
Komité speiding ble orientert i arbeidet med arrangementer og prosjekter fulgt opp av 
komitéens medlemmer. 
 

Sak OR20/16 Orientering fra forbundskontoret 
Komité speiding ble orientert i saker fra forbundskontoret. 

- Ansettelsesprosessen med ny generalsekretær. 
- Utleggsskjemaer: Last ned de nyeste versjonene fra nett. 
- Budsjetter for arrangementer i 2017. 

  
Sak  OP10/16 Oppnevninger 

- Speiderstyret har re-oppnevnt Andreas E. Bjørndalen som medlem av komité 
speiding fra 1. november 2016 til 31. oktober 2018. 

- Speiderstyret har re-oppnevnt Lena Frantzen som medlem av komité speiding fra 1. 
november 2016 til 31. oktober 2018. 

  
Egne saker: 
Sak 63/16 Oppdatering av hefter etter Speidertinget 
 Komité speiding diskuterte oppdatering av heftet “velkommen som leder”, siden dette er 

utdatert etter at Speidertinget vedtok ny speiderlov. Det er ønskelig at heftene fortsetter 
å være tilgjengelige digitalt. 

 
Vedtak: Forbundskontoret oppdaterer heftet og Speider-Sport tar ansvar for trykking og 
salg av heftet. 

  
 
 



 

Sak 64/16 Symboler på speidermetoden 
 Komité speiding ga sine tilbakemeldinger på symboler til speidermetoden, utarbeidet av 

forbundskontoret. 
 

Vedtak: Komité speiding mener symbolene er godt utarbeidet og kan benyttes videre. 
  

Sak 65/16 Fordeling av arbeidsoppgaver i komité speiding 
Komité speiding diskuterte og vedtok arbeidsoppgaver blant medlemmene i komité 
speiding. Dette vil oppdateres på hjemmesidene. 

  
Sak 66/16 Trygge møter - status og oppdatering 
 Komité speiding fikk en oppdatering om prosjektet “trygge møter”. 
 

Saken diskuteres videre på neste møte. 
 

Sak 67/16 Nasjonal ledertrenersamling - status og oppdatering 
Komité speiding fikk en status og oppdatering om arrangementet. Påmeldingen er nå 
åpen. Prosjektleder har rekruttert to til i stab, og teknisk stab er også på plass. 

 
Sak 68/16 Spørreundersøkelse om begrepsbruk 

Komité speiding har sett på muligheter for å endre enkelte begreper brukt i Norges 
speiderforbund. For å se på medlemmenes forståelse av begrepene er det blitt sendt ut 
en spørreundersøkelse til alle enhetsledere.157 har fullført første del, der deltakerne 
skulle svare med egne ord betydningen av ulike begreper. 145 har fullført hele 
undersøkelsen. Resultatet indikerer at det med fordel kan endres navn på begrepet 
“treningsprogram”. 

 
 Vedtak: Komité speiding ønsker å endre begrep fra treningsprogram til speiderprogram. 

  
Sak 69/16 Treningsprogrammet 

Komité speiding diskuterte hvordan treningsprogrammet kan gjøres tydeligere og 
enklere å forstå. Slik programmet er formulert nå, kan det være vanskelig å forholde seg 
til mange målformuleringer i ulike deler av programmet. 
 
Vedtak: Forbundskontoret utarbeider et forslag til høringsutkast om programmet og 
involverer komité speiding i arbeidet. 
 
Komitéen diskuterte også roverprogrammet og hvordan dette kan gjøres tydeligere, 
spesielt med tanke på sammenhengen mellom burgunder roverklaffer og speidersjefens 
topputmerkelse. 
 
Vedtak: Komité speiding utarbeider et forslag til oppdatert roverprogram. 

  
Sak 70/16 De nye hjemmesidene - status og oppdatering 
 Komité speiding fikk en oppdatering om prosessen med og utseende på de nye 

hjemmesidene. 
  

Sak 71/16 Oppfølging av prosjektledere 
 Komité speiding diskuterte forslag til tidsskjema til oppfølging av prosjektledere. 
 



 

Vedtak: Komité speiding vil bruke forslaget til å utarbeide to maler for 
tidsplan, arbeidsoppgaver og arbeidsfordeling mellom komité speiding og 
forbundskontoret: en for mindre arrangementer og en for større arrangementer. 

 
Sak 72/16         Komité speidings budsjett 2017 

Komité speiding diskuterte regnskap og budsjett for 2016, og begynte å utarbeide et 
budsjett for 2017. 

 
Sak 73/16 Arrangementsliste 2017 
 Komité speiding oppdaterte arrangementslisten for 2017. 
 
Eventuelt: Grunntreningen 

Komité speiding speiding diskuterte forslaget til justering  av grunntreningen og veien 
videre med dette. Komitéen ønsker å bruke nasjonal ledertrenersamling for å innhente 
tilbakemeldinger på forslaget. 
 
Roversambandet 
Leder for roversambandet møtte komité speiding for å diskutere roversambandet, veien 
videre og samarbeidet med komité speiding. Komité speiding ser frem til videre 
samarbeid om roveraktivitet. 

 
 


