
 

REFERAT 
 

Til stede: Cecilie (sekretær/FK) 
Skype: Dag Erling Austvik (leder), Ingvild Djupvik, Martin Olaisen, Susanne Grønner, 
Andreas  

E. Bjørndalen, Roald Amundsen 
Forfall: Lena Frantzen, Bjørn Erik Hjellset 
 
Dato: 2. mai 2017 
Tema: Møte i komité speiding 
Sted: Forbundskontoret 
Tid: 18:00-21:00 

 
  
Sakslisten er satt opp i samråd med leder av komité speiding, Dag Erling Austvik. 
  
Saker til behandling: 
V = saker som krever vedtak 
D = saker som legges fram for diskusjon 
O = saker til orientering 
  
Saksliste 
  
Faste saker: 
  
Sak R06/17    Referat møte 17.-19. mars (Hele KS; 5 min; V) 

Vedtak: Referatene fra møte 8. mars. 17.-19. mars og 2. april vedtas. 

Sak OR11/17    Orientering (Hele KS; 10 min; O) 
Her komité speiding ble orientert i arbeidet med arrangementer og prosjekter fulgt 
opp av kontaktpersoner i komité speiding. 

 
Sak OR12/17 Orientering fra forbundskontoret (Cecilie; 5 min; O) 

komité speiding ble orientert i saker fra forbundskontoret: 
- Tilsagn om midler fra LNU aktivitetsstøtta 
- Cecilie har vært på kurs i socialt iværksetteri hos speiderne i Danmark, 

sammen med May-Britt og Oda Asphjell. 
- Invitasjon til å delta på nordisk forum for program og trænng i Helsinki 8.-10. 

september. 
- Det er begynt å opprette påmelding til trinn-kurs og emnekurs på Nord2017. 

  
Sak OP12/17 Oppnevninger (Hele KS; 5 min; V) 

Vedtak: Anders Øilo Marcussen. fra Vestfold krets oppnevnes som prosjektleder for 
Rover 5-kampen i september. 

  
Egne saker: 

 
Sak 28/17 Ledertrenerkurset - status for nåværende kurs 



 

Alle deltakerne på ledertrenerkurset har hatt eller er i praksis. Siste del av kurset 
foregår i september i Bergens-området. 
  

Sak 29/17 Ledertrenerkurs - revisjon 
Piloten på nytt ledertrenerkurs har siste helg i september. Refleksjoner og tanker etter 
gjennomført pilot danner godt grunnlag for nytt Ledertrenerkurs. Noen justeringer bør 
gjøres, men innholdet ser greit ut. Filmer og presentasjoner som ble startet med i 
januar bør fortsettes med. Vi bør sette ansvarlig på dette/lyse det ut på 
ledertrenersidene. 
Oppnevning av ny kursleder og kanskje tanker om sted bør være på plass til 
Nord2017. 
 

Sak 30/17 Ledertrenerkurset . tidspunkt for neste kurs 
Elementer fra diskusjonen: Det er kort tid til høsten hvis det skulle startes opp nytt 
ledertrenerkurs da. Det er også landsleir i sommer, så mange som ville vært aktuelle 
som stab vil være opptatt. Ved å vente til vinter/vår 2018 vil det være bedre tid til å 
finne kursleder og stab. Da vil det også være bedre tid til å gjøre eventuelle endringer 
med ledertrenerkurset etter erfaringene som blir gjort på piloten på nytt 
ledertrenerkurs. 
 
Ny kursleder må være på plass innen tidlig høsten 2017. Da rekker man å sette 
påmeldingsfristen til kurset såpass tidlig slik at deltakerne kan inviteres på nasjonal 
ledertrenersamling.  Hvis ledertrenersamling i januar kunne vært start for dem kretsen 
vil sende, så kan forventninger deles der og staber for vår-høst kan ta dem med der 
med tanke på praksisplasser. 

 
Vedtak: Neste ledertrenerkurs starter opp våren 2018 med helg 2 høsten 2018.  

 
Sak 31/17 Møteplan høsten 2017 

Komité speiding begynte å planlegge møtene høsten 2017. 
 
Sak 32/17 Godkjenning av kursplan trinn 1. 

Komité speiding godkjente ny kursplan trinn 1. Etter testing vil kursplanen eventuelt 
justeres etter innspill. 
 

Sak 33/17 Godkjenning av kursplan trinn 2 
Komité speiding godkjente ny kursplan trinn 2. Etter testing vil kursplanen eventuelt 
justeres etter innspill. 
 
Når det gjelder kursplanene for trinn 1 og 2, så bør disse spres til ledertrenerne, så 
de er involvert i prosessen med reorganisering av grunntreningen. Det bør følge med 
en tekst som forklarer tanken bak reorganiseringen, og litt om prosessen videre. 
 

Sak 34/17 Nasjonal ledertrenersamling 2018 (Dag Erling; D; 20 min) 
Komité speiding diskuterte rammene til nasjonal ledertrenersamling 2018. 

 
Elementer fra diskusjonen: Nasjonal ledertrenersamling januar 2017 hadde et 
medlem av komité speiding som prosjektleder. Prosjektleder kan med fordel være en 



 

annen enn et medlem av komité speiding. Ved denne løsningen kan det komme flere 
gode innspill til arrangementet. Samtidig bør dette arrangementet også gjenspeile 
sentrale temaer det jobbes med i komiteen. Ved å velge en prosjektleder som ikke er 
medlem av komité speiding bør det enten være tett oppfølging av prosjektgruppa, 
eller så kan et medlem av komité speiding være med som stab. Dette er for å sikre et 
godt og relevant arrangement som tar for seg temaer som er relevante for det Komité 
speiding jobber med. 
 
For neste års nasjonale ledertrenersamling bør det finnes en prosjektleder ganske 
snart. 
 
Når det gjelder valg av sted, så bør stedet ligge nært en større flyplass så det er lett å 
komme seg dit. Prosjektgruppa trenger ikke nødvendigvis å være i nærheten av 
stedet, da mye kan ordnes via Skype og skytjenester. 

 
Sak 35/17 Planlegging av møtehelg 9.-11. juni (Dag Erling; D; 10 min) 

Komité speiding avklarte det praktiske rundt sitt møte 9.-11. juni, som er samtidig 
som NM i speiding i Elverum. 
 
En utfordring er å finne overnatting til komité speiding. Det er fotballturnering for hele 
Hedmark i Elverum samme helg, noe som gjør at det er stappfullt overalt. 
 
En mulighet er å sove i telt og spise på NM-området, dette er greit for arrangøren. Da 
kan de ikke garantere oss et møterom vi kan være på. En annen mulighet er å se 
etter overnatting og møterom litt lenger unna, og heller dra til NM på besøk.. 
 

Sak 36/17 Reorganisering av grunntreningen 
Tidligere har overordnet struktur og mål for hele trinn 1, samt modul 1 og 2 i trinn 2 
blitt vedtatt. Modul 3 og 4 i trinn 2 trengte noe bearbeidelse før endelig vedtak. 
 
Vedtak: Følgende struktur og mål for modul 3 og 4 i trinn 2 vedtas: 

 
Modul 3 
 

Etter endt modul skal deltakerne: 
- Kunne utarbeide en langtidsplan for egen enhet, med utgangspunkt i 
speiderprogrammet. 
- Kunne bruke evaluering og erfaringssirkelen til forbedring av arbeidet i enheten. 
- Ha fått praktisk erfaring med planleggingshjelpemidler. 
- Kunne ta hensyn til progresjon, individuelle forutsetninger og lokale forhold i 
planleggingen. 

Modul 4 Etter endt modul skal deltakerne: 
- Ha fått praktisk erfaring med langtidsplanlegging av arbeidet i egen enhet fram mot 
en speidertur. 
- Ha gjennomført deler av innholdet i det som er planlagt. 
- Ha evaluert planleggingen og gjennomføringen. 
 

 
 
Sak 37/17 Roverprogram 



 

På møte i komité speiding i november 2016 ble det vedtatt å fjerne poengene fra 
programmerkene for rovere. Det er foreslått å innføre et antall mål pr. programmerke 
roverne må fullføre før de får merket til et programområde. Antall mål følger en 
naturlig progresjon fra bever til rover. 
 
Vedtak: Antall mål pr. programområde for å få programmerke for rovere: 
Programområdet friluftsliv: 13 av 15 mål 
Programområdet samfunnsengasjement: 9 av 11 mål 
Programområdet vennskap: 9 av 11 mål 
Programområdet kreativitet: 13 av 15 mål 
Programområdet livskvalitet: 11 av 14 mål 


