
 

REFERAT  
 

Til stede: Martin Olaisen, Ingvild Djupvik, Cecilie F. Bjørnstad (sekretær/FK), May-Britt Roald 
May-Britt Roald (sak 02/17, sak 03/17, sak 05/17). 

Skype: Susanne L. Grønner, Roald Amundsen, Andreas E. Bjørndalen, Lena Frantzen, 
Bjørn Erik Hjellset 

Forfall: Dag Erling Austvik 
 
Dato: 24. januar 
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 
  
Saksliste 
  
Faste saker: 
  
Sak R01/17    Referat møte 25.-27. november 

Vedtak: Referatene godkjennes. 

Sak OR01/17    Orientering 
Komité speiding ble orientert i arbeidet med arrangementer og prosjekter fulgt opp av 
kontaktpersoner i komité speiding. 

 
Sak OR02/17 Orientering fra forbundskontoret 

Komité speiding ble orientert i saker fra forbundskontoret. 
- Ny generalsekretær ansatt: Knut Harald Ulland. Han begynner for fullt i april. 
- Møte i komité speiding 10.-12. februar blir på Sørmarka konferansehotell. 
- 4700 påmeldte til Nord. 

  
Sak OP01/17 Oppnevninger 

Oskar Aalde oppnevnes til hoveddommer NM i Speiding. 
Arnfinn Roel oppnevnes til hoveddommer NM i Speiding. 

Egne saker: 
 
Sak 01/17 Nasjonal ledertrenersamling 2017 

Komité speiding ble orientert om hvordan arrangementet gikk. 
 
34 deltakere deltok på arrangementet, og det er kommet inn 22 evalueringer. Jevnt 
over er deltakerne fornøyde med arrangementet. Det fungerte godt å legge 
arrangementet til en skole for å redusere deltakeravgiften. 

 
Sak 02/17 Planlegging av møte i februar 

10.-12. februar har komité speiding, leirkomitéen for Nord og speiderstyret møter på 
Sørmarka konferansehotell. Speiderstyret og komité speiding kommer til å ha en 



 

fellesøkt i løpet av helgen. Komité speiding og speidersjefen planla 
en agenda for denne fellesøkten. 
 
Komité speiding og speiderstyret vil også bruke tid på å snakke om langtidsmålene og 
arbeidsplanen som ble vedtatt på Speidertinget i november for å få en felles forståelse 
av dette og arbeidet videre i forhold til målsetningene. 

 
Sak 03/17 Komité speiding på Nord2017 

Komité speiding diskutere sin rolle og deltakelse på Nord2017 1.-8. juli. 
 

Komité Speiding har ansvar for TG-treff på leiren. Utover dette har ikke komitéen noen 
ansvarsområder enda. Leiren er en god mulighet til å nå ut til speiderne i 
organisasjonen og synliggjøre komité speiding, spesielt for speidere som ikke treffer 
komitéen til vanlig. 
 
Saken diskuteres videre på neste møte, med mål om ha en ferdig plan for komité 
speidings rolle på Nord. 

 
Sak 04/17 Evaluering av ledertrenerkurset 

Komité speiding ble orientert om tilbakemeldingene etter 1. helg av ledertrenerkurset. 
Saken tas opp igjen på neste møte. 
 

Sak 05/17 Forslag til nye merker for bevere 
Komité speiding diskuterte innsendte forslag til fordypningsmerker for bever; matauk, 
svømming og kniv. Saken tas opp ved et senere tidspunkt. 

 
Eventuelt: Synlighet i komité speiding  

Komité speiding ønsker profileringsplag for å synes, spesielt på store arrangementer 
som Nord. Det er kommet inn forslag om å sy på en gul kant på speiderskjerfet. 
 
Komité speiding går ikke for dette forslaget, og fortsetter å jobbe videre med saken. 

 
2nd World Scout Education Congress 
11.-15. mai arrangeres denne konferansen på Kandersteg i Sveits. Komité speiding har 
mulighet til å sende to av sine medlemmer. 
 
Programmål for rovere 
Saken diskuteres på neste møte. 

 
Oppfølging etter nasjonal ledertrenersamling 
Etter nasjonal ledertrenersamling er det behov for oppfølging av: 

- Forslag til forbedret grunntrening. 
- Lederetrenerkurset og veien videre. 
- Stabsutveksling på kurs. 

 
Saken diskuteres videre på neste møte. 
 
Deltakelse nasjonal “pefftrenersamling” i Danmark i mars 
Det ble informert om mulighetene til å delta på dette arrangementet. 

 


