
NOTAT  

 

Skype:  Dag Erling Austvik (leder), Bjørn Erik Hjellset, Ingvild Djupvik, Roald  

Amundsen, Andreas Eikrem Bjørndalen, Venusia Vinciguerra (sekretær, FK). 

 

Forfall:  Lena Frantzen, Terje Myhr. 

 

Dato:  11. mai 2016 

Sted:  Oslo, Forbundskontoret 

 

Faste saker: 
 
Sak R05/16 Referat møte 8.-10.  april 
   

Forsalg til vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak OR09/16 Orientering  
Komité speiding ble orientert i arbeidet med arrangementer og prosjekter fulgt opp  
av kontaktpersoner i Komité speiding. 

    
Sak OR10/16 Orientering fra forbundskontoret  

Komité speiding ble orientert i saker fra forbundskontoret: 
 

● Det er lagt 5-6 filmer til speiderbasen som viser praktiske friluftsferdigheter. De 
ble foreløpig delte ut på Facebook. Filmene er finansierte av midlene fra 
Miljødirektoratet. KS er velkommen med innspill om andre arenaer disse kan 
brukes til.  

● Stillingen som General sekretær er utlyst 
http://www.speiding.no/nyheter/?id=3094  

 
Sak OP03/16 Oppnevninger 
 

● Dommer til NM i speiding - Inger Bjørshol fra Nedre Buskerud krets  

    
   Til fremtiden kan dommere til NM i speiding oppnevnes for 2 år, hvor hvert  

år oppnevnes bare en ny, slik at det finnes kontinuitet.  
 
Egne saker: 
 
Sak 24/16 Leir-løft 2016 
              Komité speiding ble orientert om og diskuterte arrangementet. Komité speiding ble også 

orientert om og diskuterte tilbudet under Leir-løft, samt rolle av prosjektet Oppdrag 
Førerpatruljen under arrangementet.  
Budsjettet bel ikke diskutert, fordi KS skal motta en ny oppdatert budsjett.  

 
Det skal være en utfyllende program for troppsledere som deltar på grunn av Oppdrag: 
førepatrulje.  

 
Sak 25/16 Oppdrag: Førerpatruljen 

Komité speiding ble orientert om arrangementet og diskuterte innspillene som kom fra 
Vesterlen krets. 
 

http://www.speiding.no/nyheter/?id=3094


Informasjon er nå ut via våre kanaler, for eksempel: 
http://www.speiding.no/arrangementer/?id=694  
Prosjektet har fått også økonomisk støtte.  
 
Vedtak: Kretsene involveres i prosjektet Oppdrag: Førerpatruljen 

 
Sak 26/16 Ledertrening og lederutvikling i NSF  
              Komité speiding ble kort orientering over arbeidet med ledertrening og lederutvikling 

(oppfølging av SAK 20/16).  
 KFUK-KFUM speidere skal også slutte å arrangere TG, så alle ledere som ønsker å ta 

kurset kan benyttes seg av NSF sin TG-kurs.  
 

Komité speiding diskuterte også innspillene som har kommet fra kurslederen til  
LTK15-16.  

 
Sak 27/16 Rover 5-kamp 2016  

Komité speiding ble orientert om arrangementet og diskuterte budsjettet.  
Komité speiding sender innspill ang. budsjettet til prosjektlederen.  

 
Sak 28/16 Samarbeid med vitensenterne  
 Komité speiding ble orientert om samarbeidet med vitensentrene og diskuterte saken. 
 
Sak 29/16 Arrangementliste 2016 og 2017  

Her skal Komité speiding oppdatere arrangementslisten for 2016 og 2017 (de er 
tilgjengelige her). 
 
Mål: Arrangementslisten 2017 skal være ferdig med arrangement, sted og  
prosjektleder innen siste KS møte før sommeren 2016. 

 
 
 

http://www.speiding.no/arrangementer/?id=694
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YeP2vSFDGwdyPVlaVTe43pJUb5LauXYdFIQUC3N0RSM/edit#gid=256149448

