
 

REFERAT 
 

Tilstede: Dag Erling Austvik (leder), Ingvild Djupvik, Martin Olaisen, Bjørn Erik Hjellset, 
Susanne Grønner, Roald Amundsen, Lena Frantzen, Andreas Bjørndalen, 
Cecilie Fongen Bjørnstad (sekretær/FK) 

  
Dato: 10.-12. februar 
Tema: Møte i komité speiding 
Sted: Sørmarka konferansehotell 
Tid: Fredag 17:00-søndag 13:00 

 
  
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 R02/17    Referat møte 24. januar 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak OR03/17    Orientering 
Komité speiding ble orientert i arbeidet med arrangementer og prosjekter fulgt opp av 
kontaktpersoner i komité speiding. 
 

Sak OR04/17 Orientering fra forbundskontoret 
Komité speiding ble orientert i saker fra forbundskontoret: 

- Påmeldingen til KL-KS er nå åpen. Påmeldingsfristen er 28. februar. 
- Pr. nå er det over 7000 påmeldte til Nord. 
- Til Nord kommer det 3 unge speiderledere fra Liberia, som søker en 

speidergruppe som vil være vertskap og inkludere dem i vanlig leirliv.  
- Det er sendt av gårde flere søknader om midler gjennom Norsk Friluftsliv,  

  
Sak OP02/17 Oppnevninger 

- Prosjektleder til Lederløft. 
  
Egne saker: 
 
Sak 06/17 Forbedret grunntrening 

Komité speiding arbeidet videre med forslaget til forbedret grunntreningen. Basert på 
innspill fra nasjonal ledertrenersamling 2017 ble det ferdigstilt en oversikt over 
modulene i de ulike trinnene i grunntreningen. Forslaget til bearbeidet grunntrening vil 



 

være oppdatert til neste møte etter gjeldende endringer, og jobbes videre med på 
møtet 8. mars. 

 
Sak 07/17 Heftet om speidermetoden 

Komité speiding diskuterte om det er behov for heftet om speidermetoden. 
 
Elementer fra diskusjonen: 
Heftet om speidermetoden har et behov for oppdatering med de nye symbolene. 
Spørsmålet er om det er et behov for dette heftet, som brukes i forbindelse med 
Introkurset og Lederstart. Det henvises til heftet om speidermetoden to ganger i løpet 
av Introkurset, og dette behov vil kunne dekkes av å legge til 4 sider i heftet 
“Velkommen som leder”.  
 
Det eksisterer også en lederveiledning om speidermetoden. Denne kan henvises til i 
Lederstart for de som ønsker å lese mer om speidermetoden. 
 
Vedtak: Heftet om speidermetoden tas bort, og det legges til 4 sider om 
speidermetoden i heftet “Velkommen som leder”. 
 

Sak 08/17 Landsleir 
Komité speiding diskuterte hvem som skal representere komité speiding på 

Nord2017.  
 

Vedtak: Ingvild Djupvik og Bjørn Erik Hjellset reiser fra komité speiding, og får reise 
og deltakeravgift dekket av komiteen. 

 
Sak 09/17 KS på KL-KS 

Komité speiding diskuterte sitt bidrag på KL-KS 17.-19. mars. 
 

Saken diskuteres videre på neste møte. 
 
Sak 10/17: Ledertrenerkurset - revisjon 

Komité speiding diskuterte prosessen videre med revidering av ledertrenerkurset. 
 
Saken diskuteres videre på et senere tidspunkt. 
 

Sak 11/17 Ledertrenerkurset - oppfølging 
Komité speiding ble orientert om ledertrenerkurset som pågår. Staben har hatt en 
stabssamling som forberedelse til 2. kurshelg, som er i september 2017. 
 
Saken diskuteres videre på et senere tidspunkt. 
 

Sak 12/17 Oppdatering av speiderprogrammet (Susanne/Lena; 20 min; D/V)
Det er laget et forslag fra forbundskontoret med ny oppbygging av målene i 
speiderprogrammet og nye målsetninger, samt nye formuleringer til eksisterende mål.  
 
Komité speiding mener det er gjort en god og stor innsats med å skaffe oversikt over 
speiderprogrammet og foreslå endringer for å forenkle målsetningene og forståelsen 



 

av det. Samtidig synes komiteen at det er vanskelig å forstå forslaget, og er litt usikre 
på hva et eventuelt vedtak vil bety for speiderprogrammet. Komité speiding vil bruke 
mer tid til å diskutere saken på et senere tidspunkt, og vil ha en presentasjon av 
hvordan speiderprogrammet er bygd opp i dag, og hva eventuelle endringer i 
målstrukturen vil bety for speiderprogrammet. 
 
Slik det er i dag er ordlyden i programmerkenes hensikt og utviklingsmålene er veldig 
like, men ikke helt. Disse to kan med fordel være helt like. 
 
Vedtak: Samme ordlyd på utviklingsmål og programmerkenes hensikt. Ordlyden i 
programmerkenes hensikt skal være at  “[programmerket] bidrar til å  nå følgende 
mål…” 
 

Sak 13/17: Arrangementsliste 2017 
Komité speiding oppdaterte arrangementslisten for 2017. 
 

Eventuelt: Fordypningsmerker for bevere 
Saken diskuteres på et senere tidspunkt. 

 
Kurs i Danmark 
Forespørsel om å delta på kurs i sosialt iverksetteri i Danmark. Påmeldingsfrist er 27. 
mars. Saken tas opp igjen på neste møte. 
 
Flytting av KS-møte til 8. mars 
KS-møtet 7. mars flyttes til 8. mars, da dette passer bedre for alle. 


