
 

REFERAT 
 

Til stede: Dag Erling Austvik (leder), Susanne Grønner, Martin Olaisen, Andreas E. Bjørndalen, 
Roald Amundsen, Cecilie F. Bjørnstad (sekretær/FK) 

Skype Ksenia Sazonova (sak 39/17, sak 40/17, sak 50/17 og sak 51/17) 
Forfall: Ingvild Djupvik, Lena Frantzen, Bjørn Erik Hjellset 
 
Dato: 9.-11. juni 2017 
Tema: Møte i komité speiding 
Sted: Elverum 
Tid: Fredag-søndag 

 
  
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 R07/17    Referat møte 2. mai(Hele KS; 5 min; V) 

Vedtak: Referat fra møte 2. mai vedtas godkjent. 
 
Sak OR13/17    Orientering (Hele KS; 10 min; O) 

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

Sak OR14/17 Orientering fra forbundskontoret (Cecilie; 5 min; O) 
Her skal komité speiding orienteres i saker fra forbundskontoret. 

- Utlysning leder kommunikasjon og marked 
- Nye kursplaner trinn 1 og 2 godkjent hos studieforbundet natur og miljø. De 

står med 2017 i parentes foreløpig for å vise hvilke som er nyest. 
- Nye funksjoner i Speiderbasen er blitt litt forsinket grunnet sykdom hos 

utvikler, men er prioritert hos dem fremover. 
- Lær ledelse på hjemmesidene har fått en gjennomgang og oppdatering. 

  
Sak OP07/17 Oppnevninger (Hele KS; 5 min; V) 

- Martin Olaisen oppnevnes som prosjektleder for fordypningskurs i 
speiderfriluftsliv. 

- Anders Nordby oppnevnes som prosjektleder for TG-treffet på Nord 
- Kim André By Stølan oppnevnes som prosjektleder for Roverstevnet 3.-5. 

november.  
  
 



 

Egne saker: 
 

Sak 38//17 Burgunder roverklaffer - status 
På møte i komité speiding november 2016 ble det diskutert forskjellen på burgunder 
roverklaffer og speidersjefens topputmerkelse, og behovet for å gjøre denne 
forskjellen tydeligere. Speidersjefens topputmerkelse skal være for ferdigheter, mens 
burgunder roverklaffer skal være for deltakelse. Fortsatt må burgunder roverklaffer 
gjennomgåes for å se om de oppfyller hensikten. Roversambandet eller andre 
ressurspersoner kan gjerne kobles inn for å komme med sine innspill, men det er 
lettest hvis de får komme med sine innspill til et forholdsvis ferdig forslag. 

 
Sak 39/17 Roverlogg 

Roverloggens innhold og utforming ble diskutert. Denne loggboka er ulik de andre 
loggbøkene, og inneholder en del mer stoff enn de andre loggbøkene. Komité 
speiding er i tvil om dette formatet er riktig for rovere. 
 
Elementer fra diskusjonen: Slik roverloggen var utformet, går den fort ut på dato. Ved 
å ta ut det som er “ferskvare” (fordypningsmerker) vil det gå lenger tid mellom hver 
gang loggboka trenger å oppdateres. Stoff om muligheter som rover (f.eks. 
RoverMoot og Explorer Belt) kan inkluderes. 
 
Ved å lage en loggbok i lommeformat er den lettere å ta med seg overalt, og dermed 
lettere å bruke. 
 
Roversambandet og eventuelt andre ressurspersoner kan gjerne inkluderes i å 
komme med tilbakemeldinger på et forholdsvis ferdig forslag. 
 
Vedtak: Fordypningsmerkene tas ut av roverloggen. 

Roverloggen skal være i lommeformat.  
 
Sak 40/17 Programmålene og veien videre 

På møte i komité speiding 25.-27. november 2016 ble det besluttet å gjennomgå 
både utviklingsmålene og programmålene. Gjennomgangen av programmålene ble 
utsatt til juni grunnet mangel på tid. 
 
Elementer fra diskusjonen:  
Det trengs en tydelig tidsplan når det gjelder gjennomgangen av programmålene. 
Speider-Sport trenger dette for å vite hvor mange loggbøker som skal trykkes opp, og 
komité speiding har også med dette klare tidsfrister å forholde seg til. 
 
Det er mange programmål, hvis hele komité speiding skal gjøre dette i fellesskap vil 
det være en tidkrevende og omfattende prosess. Derfor er det lurt at det gis et 
mandat til programkonsulent i samarbeid med de som har ansvaret for program i 
komité speiding til å gjennomgå programmålene og utarbeide et forslag. 
 
Det bør ikke være mer enn 15 programmål pr- programområde for at det skal være 
overkommelig å få tatt programmerkene. 
 



 

Fremdriftsplan: 
Innen september-møtet (1.-3. september) i komité speiding: Forslag til programmål er 
ferdig. 
22.-24. september (PatruljeLØFT): Ha 1 eller 2 økter om programmålene, der spesielt 
de nye programmålene og de komité speiding er i tvil om blir trukket frem. 
18. oktober: Programmålene vedtas. 
18. oktober: Alderseksempler på delmål vedtas. 
 
Mål med gjennomgangen: Sørge for bedre sammenheng med utviklingsmålene, 
sørge for mer tidsaktuelle problemstillinger, lage mer treffende/aktiviserende 
formuleringer og ha et lett-fattelig språk. 
 
Vedtak: Programkonsulent i samarbeid med de som har ansvaret for program i  

komité speiding utarbeider et forslag til nye programmål. 
Fremdriftsplan og mål med gjennomgangen av programmålene vedtas. 

 
Sak 41/17 Grunntreningen og veien videre 

Komité speiding diskuterte videre testing og implementering av grunntreningen. 
 

Elementer fra diskusjonen: Kursplanene for trinn 1 og 2 er nå ferdige. Trinn og 2 skal 
testes ut på landsleir, men det kan være greit å teste de ut på helgekurs også, for å 
se hvordan de fungerer der. 
 
For å spre kursplanene, bør disse sendes ut til ledertrenere, og legges ut på 
ledertrenersidene. 

 
Sak 42/17 Oppdatering av vedlegget til retningslinjene for ledertrening 

Saken vil bli diskutert på et senere tidspunkt. 
 
Sak 43/17 Tittel til trinn 3 

Elementer fra diskusjonen: Tidligere har tittelen på trinn 3 vært “praktisk  
speiderledelse”. Dette sier lite om formålet med trinn 3. Når grunntreningen er  
gjennomgått og forbedret er dette en god anledning til å finne en bedre tittel.  
Målsetningen med trinn 3 er å lære å lede medledere. Selv om ikke kursplanen er  
ferdig, kan illustrasjoner og hefter oppdateres med de nye titlene slik at disse er helt  
oppdaterte. 

 
Vedtak: Trinn 3 heter nå “Trinn 3: Ledelse av medledere”. 

 
Sak 44/17 Rapport fra ledertrenersamlingen 2017 

Komité speiding ble orientert om rapporten fra ledertrenersamlingen. Komiteen tar  
rapporten til etterretning. 

 
Sak 45/17 Godkjenning av budsjett Rover 5-kamp 

Saken vil bli diskutert pr. e-post i etterkant av møtet, da det var noen avklaringer med 
budsjettet som måtte gjøres før det er klart. 

 
 



 

Sak 46/17 Patruljen i samfunnet 
På speidertinget 2016 ble det vedtatt å ha et større prosjekt kalt “patruljen i 
samfunnet”. Patruljen i samfunnet vil være en paraply for flere ulike underprosjekter 
der temaet skal være samfunnsengasjement. Til Patruljen i samfunnet skal det være 
en styringsgruppe der også komité speiding skal være representert med en eller to 
medlemmer. 
 
Vedtak: Martin Olaisen sitter i prosjektgruppen til Patruljen i samfunnet. 

 
Sak 47/17 Status TG-treff på landsleir 

TG-treffet på Nord er satt til onsdag 5. juli kl. 19.30-22:00. Det er behov for teknisk 
stab og faglig ansvarlig, komité speiding forsøker å finne dette i løpet av NM-helgen i 
Elverum. 
 
Forslag til sted: Festningen utenfor Bodø, men her er det begrenset med plasser. 
Nord universitet kan være mer aktuelt, siden det er plass til flere her. 

 
Sak 48/17 Forum for program og træning i Finland i september 

Nordisk forum for program og træning (tidligere NOPOLK) blir arrangert utenfor 
Helsinki 8.-10. september. Komité speiding har pleid å delta på dette, og komiteen 
diskuterte sin deltakelse. 

 
Sak 49/17 Møte- og arrangementsliste 2017/18 

Komité speiding oppdaterte sin møte- og arrangementsliste for 2017/18, og prøver  
også nå å bruke Google kalender for å kunne få den direkte opp i sine egne kalendre. 

 
Sak 50/17 Fordypningsmerker og fordypningsmerkeboka 

Komité speiding diskuterte fordypningsmerker for de ulike enhetene, samt 
fordypningsmerkeboka. 
 
Elementer fra diskusjonen: Med fordypningsmerkeboka, så kan det være 
hensiktsmessig å dele denne i to - en bok for bever og småspeider og en bok for 
tropp og rover. Selv om fordypningsmerkeboka går ut på dato, virker det som det er 
stemning blant speidere for å fortsatt ha denne i utvalget til Speider-Sport. Den er 
nyttig å ha med seg på for eksempel speidermøter og tur. 
 
Vedtak: Fordypningsmerkeboka deles i to - en bok for bever og småspeider, og en 
bok for tropp og rovere. 
 

Sak 51/17 Oppdrag:Førerpatruljen 
Komité speiding diskuterte videreføring av prosjektet. 
 
Elementer fra diskusjonen: 
Det er ulike alternativer som går an å gjennomføre. 
 
En mulighet er å involvere peffer og asser til patruljeLØFT, der de har noe felles 
opplegg med LØFT og noe eget opplegg. 
 



 

En annen mulighet er å gi peff-kurshefter til deltakerne på peff-treffet på Nord. Etter å 
ha sett på deltakertallet og pris på heftene, blir dette for dyrt. 
 
Hvordan oppdragene fra Oppdrag:Førerpatruljene skal videreføres ble også diskutert. 
 
Elementer fra diskusjonen: 
Oppdragene har benyttet en side der man kan laste ned oppdragene og komme med 
tilbakemeldinger. Det er prosjektgruppa til Oppdrag:Førerpatruljen som har hatt 
ansvar for dette. Det krever at en administrerer siden med oppdragene hvis dette skal 
videreføres. Det går også an å se på mulighetene for å bruke medlemssystemet til 
oppfølging og tilbakemeldinger. 
 
Det er komité speiding som har ansvar for oppfølging av prosjektet, slik at det er 
viktig at en person fortsetter å ha dette ansvaret videre. 
 
Det bør også kommuniseres ut at oppdragene og systemet med månedlige oppdrag 
er tilgjengelige for å brukes 
 


