
 

REFERAT  

 
Tilstede: Dag Erling Austvik (leder), Ingvild Djupvik, Roald Amundsen, Susanne Grønner, 

Bjørn Erik Hjellset, Martin Olaisen, Andreas Bjørndalen,  

Cecilie F. Bjørnstad(sekretær/FK) 

Forfall:  Lena Frantzen 

 

Dato:  1.-3. september 

Tema:  Møte i komité speiding 

Sted:  Renså leirsted 

Tid:  Fredag-søndag 

 
   

Saker til behandling: 

V = saker som krever vedtak 

D = saker som legges fram for diskusjon 

O = saker til orientering 

  

Faste saker: 

  

Sak R09/17    Referat møte 23. august (Hele KS; 5 min; V) 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak OR17/17    Orientering (Hele KS; 10 min; O) 

Komité speiding ble orientert i arbeidet med arrangementer og prosjekter fulgt opp av 

kontaktpersoner i komité speiding. 

 

Sak OR18/17 Orientering fra forbundskontoret (Cecilie; 5 min; O) 

Ingen oppdateringer siden det var kort tid siden sist møte. 

  

Sak OP09/17 Oppnevninger (Hele KS; 5 min; V). 

- Roverne i Moldespeiderne oppnevnes som arrangør for Roverstevnet 3.-5. 

november. 

  

Egne saker: 

 

Sak 59/17 Speiderprogrammet - Nye fordypningsmerker (Susanne; 30 min; D/V) 

Komité speiding diskuterte forslagene til de fordypningsmerkene som ikke ble vedtatt 

på sist møte: 

- Forslag til nytt fordypningsmerke Bål for flokk. 

- Forslag til nytt fordypningsmerke Førstehjelp for flokk. 

- Forslag til nytt fordypningsmerke Svømming for bevere. 

- Forslag til endringer i fordypningsmerket fyrbøter for tropp. 

- Forslag til endringer i fordypningsmerke Svømming for flokk, tropp og lag. 

 

  Elementer fra diskusjonen: 

Komité speiding ønsker å innhente tilbakemeldinger på svømmemerket fra noen med 

kompetanse på svømmeundervisning. Dette merket vil bli tatt opp på et senere 

tidspunkt. 

 



 

  Vedtak: 

- Nytt fordypningsmerke Bål for flokk vedtas med de endringer som ble gjort på 

møtet. 

- Nytt fordypningsmerke Førstehjelp for flokk vedtas med de endringer som ble 

gjort på møtet. 

- Fordypningsmerket Fyrbøter for tropp deles i to; et fordypninsmerke Bål og et 

fordypningsmerke Fyrbøter. Begge merkene vedtas med de endringer som 

ble gjort på møtet. 

   

 

Sak 60/17 Forslag til nye programmål (Susanne/Lena; 3 timer; D/V) 

På møte i komité speiding 9.-11. juni ble det besluttet at programmålene skulle 

gjennomgås og endres. Programmålene er nå gjennomgått av programkonsulent i 

samarbeid med komité speiding, og det er utarbeidet et forslag til forbedrede 

programmål. Komité speiding diskuterte programmålene, og kom med sine innspill til 

forslaget. 

 

  Det er et mål å vedta programmålene på møtet i komité speiding 17.-19. november. 

 

Sak 61/17 Deltakelse på the Academy 31. oktober-5. november (Hele KS; 10 min; D) 

Komité speiding diskuterte sin deltakelse på the Academy i Ungarn 31. oktober-5. 

november. 

 

Sak 62/17 Deltakelse på KL-KS 27.-29. oktober (Hele KS; 10 min; D/V) 

KL-KS arrangeres i regi av Sørlandet krets 27.-29. oktober. Arrangementet er en god 

anledning for komité speiding å komme i kontakt med kretsleddet i organisasjonen, 

samt synliggjøre komiteens arbeid. 

 

Komité speiding diskuterte sin deltakelse og sitt bidrag på arrangementet. 

 

Sak 63/17 Økonomistatus komité speiding (Cecilie; 10 min; O/D) 

  Komité speiding fikk en orientering på sin økonomistatus for 2017. 

 

Sak 64/17 Deltakelse på PatruljeLØFT 22.-24. september (Dag Erling; 30 min; D) 

  Komité speiding diskuterte sitt bidrag på PatruljeLØFT 22.-24. september. 

 

På søndag skal det være en informasjonsbolk fra komité speiding. Det er litt usikkert 

hvor mye tid som er til rådighet, men økten vil bli brukt til å informere om det som er 

nytt/aktuelt i komité speiding 

 

Sak 65/17 Status prosjektledere nasjonale arrangementer (Dag Erling; 30 min; O/D) 

  Komité speiding diskuterte status for prosjektledere på følgende arrangementer: 

- Trekløver Gilwell (oppstart vår 2018) 

- Ledertrenerkurset (oppstart våren 2018) 

- Nasjonal ledertrenersamling (januar 2018) 

 

Ingen av kursene har pr. nå prosjektleder, men komité speiding vil jobbe videre med 

å finne dette. 

 

Eventuelle andre saker: 



 

   

Førstehjelp i grunntreningen 

I den nye grunntreningen er ikke Norsk Grunnkurs i førstehjelp lenger med. Komité 

speiding diskuterte hvordan de skal få inn førstehjelp i ledertreningen. 

 

Saken vil bli diskutert videre på et senere møte. 


