
 

REFERAT  
 

Til stede: Martin Olaisen, Lena Frantzen, Cecilie F. Bjørnstad (sekretær/FK), Ksenia Sazonova  
(sak 52/17 og 53/17) 

Skype: Dag Erling Austvik (leder), Bjørn Erik Hjellset, Susanne Grønner, Andreas  
Bjørndalen, Roald Amundsen. 

Forfall: Ingvild Djupvik 
 
Dato: 23. august 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 R08/17    Referat møte 9.-11. juni (Hele KS; 5 min; V) 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak OR15/17    Orientering (Hele KS; 10 min; O) 
Komité speiding ble orientert i arbeidet med arrangementer og prosjekter fulgt opp av 
kontaktpersoner i komiteen. 
 

Sak OR16/17 Orientering fra forbundskontoret (Cecilie; 5 min; O) 
Her skal komité speiding orienteres i saker fra forbundskontoret. 

- Påmelding til Rover 5-kamp er åpen. 
- Utlysning ledig engasjement i avdelig for program og lederutvikling 
- Henvendelse fra Vesterlen krets. 
- Gjensidige-stiftelsen. 
- Speiderbasen er under oppdatering 

  
Sak OP08/17 Oppnevninger (Hele KS; 5 min; V) 

Ny nettverkskoordinator nettverk for radiospeiding - Nils Beisland. 
Hoveddommer til Rover fem-kamp - Erling Husby. 
Prosjektleder for fjellederkurset - Silje Høysæter. 

  
Egne saker: 

 
Sak 52/17 Speiderprogrammet - Nye fordypningsmerker (Susanne; 30 min; V) 



 

Komité speiding behandlet forslagene til nye fordypningsmerker, samt endringer i 
noen av merkekravene slik at det er sikret en progresjon fra bever til rover. 
Forslag til nye fordypningsmerker: 

- Kniv, natur, svømming og matauk for bevere. 
- Bål og førstehjelp for småspeidere. 

Endringsforslag: 
- Svømming og matauk for bevere, småspeidere og rovere. 
- Kniv for flokk. 
- Fyrbøter for tropp 

 
Merkene som ikke ble vedtatt, vil bli diskutert på møtet 1.-3. september. 
 
Vedtak:  
Forslaget til fordypningsmerket Kniv for bever vedtas. 
Endringsforslaget til fordypningsmerket Kniv for flokk vedtas. 
Forslaget til Fordypningsmerket Natur for bevere vedtas. 
Forslaget til fordypningsmerket Matauk for bevere vedtas. 
Endringsforslaget til fordypningsmerket Matauk for flokk, tropp og lag vedtas. 
 

 
Sak 53/17 Status gjennomgang av programmålene (Ksenia; 30 min; O) 

Komité speiding ble orientert i prosessen med gjennomgang av programmålene, som 
skal diskuteres på møte i komité speiding 1.-3. september. 

 
Sak 54/17 Deltakelse på the Academy i Ungarn 31.10.-5./11 (Hele KS; 10 min; D) 

Komité speiding diskuterte sin deltakelse på the Academy i november. 
 
Sak 55/17 KS-møte på KL-KS 27.-29. oktober (Hele KS; 5 min; D) 

Komité speiding diskuterte om det skal være KS-møte på KL-KS, som holdes i 
Sørlandet krets. 
 
Elementer fra diskusjonen: KL-KS er en god anledning for komité speiding til å få 
kontakt med kretsleddet i organisasjonen og samtidig promotere sitt arbeid. Det vil bli 
kostbart å ha et ekstra helgemøte, spesielt siden KL-KS arrangeres på sørlandet. 
Derfor ønsker komiteen å heller sende en eller flere representanter fra komiteen til 
arrangementet. 

 
Sak 56/17 Status økonomi komité speiding (Cecilie; 10 min; O) 

Komité speiding skal orienteres om sin økonomi i henhold til sitt budsjett. 
 

Saken blir utsatt til neste møte. 
 
Sak 57/17 Komité speiding på patruljeLØFT 22.-24. september (Dag Erling; 20 min; D) 

Komité speiding diskuterte sin deltakelse og bidrag på patruljeLØFT. 
 
Sak 58/17 Status prosjektledere til nasjonale arrangementer (Dag Erling; 20 min; D/O) 

Komité speiding ble oppdatert i status, og diskutere eventuelle kandidater, når det 
gjelder prosjektledere til følgende arrangementer: 



 

- Ledertrenerkurs oppstart våren 2018. 
- Trekløver-Gilwell oppstart 2018. 
- Nasjonal ledertrenersamling januar 2018. 
 
Saken diskuteres videre på neste møte. 


