
 

REFERAT  
 

Til stede: Cecilie Fongen Bjørnstad (sekretær/FK) 
Skype: Dag Erling Austvik (leder), Lena Frantzen, Martin Olaisen, Bjørn Erik Hjellset, 

Andreas Bjørndalen, Ksenia Sazonova (sak 66/17, 67/17 og 75/17)  
Forfall: Ingvild Djupvik, Susanne Grønner 
 
Dato: 18. oktober 
Tema: Møte i komité speiding 
Sted: Forbundskontoret 
Tid: 18:00-21:00 

 
  
Saker til behandling: 
V = saker som krever vedtak 
D = saker som legges fram for diskusjon 
O = saker til orientering 
  
Faste saker: 
  
Sak R10/17    Referat møte 23. august (Hele KS; 5 min; V) 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak OR19/17    Orientering (Hele KS; 10 min; O) 
Komité speiding ble orientert i arbeidet med arrangementer og prosjekter fulgt opp av 
kontaktpersoner i komité speiding. 
 

Sak OR20/17 Orientering fra forbundskontoret (Cecilie; 5 min; O) 
Komité speiding ble oppdatert i saker fra forbundskontoret: 

  
Sak OP10/17 Oppnevninger (Hele KS; 5 min; V) 

Ingen oppnevninger på dette møtet. 
  
Egne saker: 

 
Sak 66/17 Programmålene (Ksenia; 30 min; D/V) 

På møtet i komité speiding 1.-3. september ble forslaget til endringer i 
programmålene diskutert og bearbeidet. I fremdriftsplanen som ble laget, skal 
programmålene vedtas på møtet 18. oktober. 
 
Elementer fra diskusjonen: Det har vært en økt på LØFT om programmålene, der 
deltakere kunne komme med tilbakemeldinger/innspill. Noen innspill har ført til 
endringer i målene. 
 
For ettertiden er det viktig at diskusjonen rundt formuleringene bevares. Derfor bør 
Google Docs-dokumentet med kommentarer tas vare på og legges et annet sted enn 
i møtemappa til komité speiding. Når programmålene skal endres neste gang vil man 



 

da kunne se noe av tankegangen og begrunnelsene for hvorfor enkelte formuleringer 
valgt, hvorfor noen mål er flyttet på etc. 
 
Vedtak: Programmålene vedtas med de endringer som ble gjort på møtet. 
 

Sak 67/17 Alderseksempler på delmål (Susanne/Lena/Ksenia, 30 min; O/D) 
Komité speiding ble orientert i status og fremdriftsplan med alderseksempler på delmål.  
 

Saks 68/17 Grunntreningen og veien videre (Dag Erling, 30 min; D/V) 
Komité speiding laget en fremdriftsplan for arbeidet videre med grunntreningen. 

 
Komité speiding anser testingen som ferdig etter Nord, og har sett på evalueringene som 
kom inn etter leiren. Neste steg er å kommunisere ut til kretsene at fra nå av er det den 
oppdaterte grunntreningen som gjelder, og at fagstoff, forslag til gjennomføring etc vil 
komme fortløpende i løpet av høsten. 
 
Det er et mål at alt av kursplaner, forslag til gjennomføring, fagstoff etc skal være klart til 
neste nasjonale ledertrenersamling (januar 2018). 

 
Sak 69/17 Arrangementsliste 2018 (Hele KS; 15 min; D/V) 

Komité speiding skal sette datoer for alle sine arrangementer i 2018. Dette skal sendes ut 
til kretser og grupper 1. november. 
 
Datoer vil være klart før. 1. november. 
 

Sak 70/17 Komité speiding på KL-KS (Dag Erling; 15 min; O/D) 
Saken ble ikke diskutert. 

 
Sak 71/17 Oppgaver i komité speiding (Dag Erling; 5 min; D) 

Komité speiding er pr. nå et medlem mindre enn tidligere. Dette gjør at noen oppgaver må 
fordeles på de resterende medlemmene. 
 
Saken utsettes til neste møte. 
 

Sak 72/17 Status prosjektledere til nasjonale arrangementer/kurs (Hele KS; 10 min; O/D) 
Komité skal diskutere status for prosjektledere til følgende arrangementer/kurs: 

 
Sak 73/17 Møte i komité speiding 17.-19. november (Dag Erling; 5 min; D) 

Komité speiding skal diskutere om de skal ha møte på samme sted som speiderstyret, 
eventuelt hvor de skal ha sitt møte i november. 
 
Saken ble ikke diskutert. 

 
Eventuelle andre saker: 
 
Sak 74/17 Rapporter fra deltakelse på internasjonale arrangementer (Hele KS; 5 min; O) 

Rapporter fra deltakelse på Overture diversity network meeting og Nordisk forum for 
program og træning er oversendt komité speiding. 
 
Saken utsettes til neste møte. 



 

 
 

Sak 75/17 Fordypningsmerke svømming (Hele KS; 5 min; D) 
Komité speiding diskuterte hvordan de skal gå frem for å vedta dette fordypningsmerket. 
 
Merket vil bli vedtatt på neste møte i Komité speiding. 


