
 

REFERAT
 

Til stede: Dag Erling Austvik(leder), Andreas Bjørndalen, Susanne Grønner, Martin Olaisen,  
Karin Ljunggren, Bjørn Erik Hjellset, Lena Frantzen, Cecilie F. Bjørnstad (sekretær) 

 
Dato: 24. januar 
Tema: Møte i komité speiding 
Sted: Skype 
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 R01/18    Referat møte 18. oktober 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak OR01/18    Orientering 
Komité speiding ble orienteret i arbeidet med arrangementer og prosjekter fulgt opp 
av kontaktpersoner i komité speiding. 

 
Sak OR02/18 Orientering fra forbundskontoret 

Komité speiding ble orientert i saker fra forbundskontoret. 
  
Sak OP01/18 Oppnevninger 

Fossekallen - Martin Olaisen oppnevnes som prosjektleder 
Turlederkurs kano - Asbjørn Bryne Hogstad oppnevnes som prosjektleder 
Fordypningskurs i friluftsliv på havet - Raymond Homme oppnevnes som 
prosjektleder 
Solopadlekurset - Erling Husby oppnevnes som prosjektleder 
Roverstevnet 2018 - Hanne Kristine Lybekk (Telebusk krets) oppnevnes som 
prosjektleder 
Nasjonal roverfemkamp 2018 - Karoline Syversen (Grenland krets) oppnevnes som 
prosjektleder 
Brecamp - Knut Andre Prestsveen oppnevnes som prosjektleder 
 

  
Egne saker: 

 
Sak 01/18 Rapport rover 5-kamp 2017 

Komité speiding har fått oversendt rapporten etter rover 5-kampen 2017. 
Komiteen tar rapporten til etterretning. 



 

 
Sak 02/18 Rapport roverstevnet 2017 

Komité speiding har fått oversendt rapporten etter roverstevnet 2017. 
Prosjektgruppen hadde litt dårlig tid, både med arrangementet og med 
markedsføring. 
 
Komiteen tar rapporten til etterretning 

 
Sak 03/18 Kursplan trygge og inkluderende møter 

Komité speiding skal godkjenne kursplanen for emnekurset “trygge og inkluderende 
møter”. 
 
Elementer fra diskusjonen: 
Kjøre kurset med lignende modell som tidligere med at kretser kan bestille kurset til 
seg, lokale ledertrenere er med for opplæring. 
 
Et forslag er å kjøre en større samling med flere parallelle kurs. Dette er avhengig av 
kapasitet på kontoret. 
 
Skal kurset godkjennes i studieforbundet natur og miljø, må det være 8 timer med 
lærer (15 min pr. time kan være pause). 
 
Vedtak: Kursplanen godkjennes. 
 

Sak 04/18 Rapporter fra deltakelse på internasjonale arrangementer 
Komité speiding har mottatt rapporter fra deltakelse på følgende internasjonale 
arrangementer: 

- JOTA-JOTI 
- Network meeting for external representatives (Malta, 7.-11. november) 
- Nordisk forum for program og træning (Helsinki 8.-10. september) 
- Overture Diversity Network (Danmark 29. september-1. oktober) 
- The Academy (Ungarn 31. oktober-5. november) 

 
Komiteen tar rapportene til etterretning 

 
Sak 05/18 Kursplan for fordypningskurs i friluftsliv på havet 

Komité speiding diskuterte kursplanen for fordypningskurs i friluftsliv på havet for 
utprøving. 
 
Elementer fra diskusjonen: 
Hvilket nettverk skal kurset være organisert under? Kurset kan kjøres uten en 
tilknytning til et nettverk nå, men bør havne inn under enten sjø eller friluftsliv på sikt. 
 
Kurset bør være organisert av folk som har peiling på sjø, uavhengig av hvilket 
nettverk det eventuelt sorterer inn under. Hvis Havbraatt eller andre større seilbåter 
skal involveres, må man passe på at styret rundt båten er involvert. 
 



 

Det er mulig at det bør brukes ressurser fra både nettverk friluftsliv og sjøspeiding for 
å ha et godt kurs på sikt. 
 
Komité speiding vil ta en ny runde med diskusjon i november/desember om 
organisering og videreføring av kurset, og inkluderer prosjektleders vurdering i dette. 
 
Vedtak: Kursplanen godkjennes for utprøving. 

 
Sak 06/18 Status på Patruljen i samfunnet 

Hvor langt har de kommet og innebærer dette noe arbeid for Komité speiding? 
Prosjektgruppa er i gang, og det produseres og promoteres materiell. Pr. nå er det 
ikke noe mer arbeid for Komité speiding. Eventuelt er det hvis det skal lages noen 
fordypningsmerker til noen av aktivitetsheftene må det gjøres via Komité speiding for 
godkjenning. 
 

Sak 07/18 Status ledertrening og speiderprogram etter LTS 
Er det noe de har sett som vi må ta tak i? 
Kom det frem forslag til hvordan vi skal gjøre dette kjent for alle ledere? 

 
Tilbakemeldinger: Folk var fornøyde med samlingen og programmet. 
Det ble kjørt ordentlig økt om speiderprogrammet som ledertrenerne har behov for å 
forstå. Vellykket fordi ledertrenerne nå følte at de forsto det bedre. 
 
En økt om trygge og inkluderende møter. Gode tilbakemeldinger. 
 
En lang økt om grunntreningen der trinn 1 og trinn 2 ble gjennomgått i detalj med en 
øvelse i etterkant for å vise hvordan man tar fatt i kursplanen. Vellykket, virket som 
mange forsto hvordan kursplaner kan brukes. 
 
Økten om veien videre med Komité speiding: Diskusjon om implementering av det 
som er gjort, og få ting ut til ledertrenerne. Tips til aktuelle folk til Trekløver Gilwell og 
Ledertrenerkurset, det samme med verv i Komité speiding.. 

 
Sak 08/18 Hvor vil vi være i 2025? 

Etter mye detaljarbeid må vi begynne å se inn i fremtiden og legge litt lengre planer 
for hva som kan bli arbeid for KS og hvilke utfordringer er det vi ser som kan komme 
opp. 
 
Saken ble utsatt til neste møte. 
 

Sak 09/18 Godkjenning av kursplan trinn 3 
Komité speiding skal godkjenne kursplanen til trinn 3 - ledelse av medledere. 

 
Saken ble utsatt til neste møte. 

 
Sak 10/18 Roverloggen 

Saken ble utsatt til neste møte. 
 



 

Sak 11/18 Fordeling av arbeidsoppgaver i Komité speiding 
Komité speiding skal fordele sine arbeidsoppgaver etter at det har kommet et nytt 
medlem i komiteen. 
 
Saken ble utsatt til neste møte 
 

Sak 12/18 Arrangementslisten 2018 
Komité speiding diskuterte status for prosjektledere til arrangementer i 2018.
 

 
Eventuelt andre saker: 

Modell av ledertreningen: 
I den grafiske modellen av ledertreningen i Norges speiderforbund står det at Trinn 1 
og 2 bør tas innen henholdsvis 1 og 2 år etter registrering som leder. Komité speiding 
diskuterte om dette fortsatt skal stå der. 

 
Elementer fra diskusjonen: 
Fint å vise hvilken forventning som legges på speiderledere. Det står heller ikke at 
speiderledere må ta dette. 
 
Komité speiding mener at dette fortsatt skal stå i den grafiske modellen av 
ledertreningen. 

 
Deltakelse på oppsummeringshelg Oppdrag Førerpatruljen 
Det er kommet en henvendelse om å delta på oppsummeringshelg med Oppdrag 
Førerpatruljen helgen 3.-4. februar. Komité speiding diskuterte  hvem som kan delta. 
Tanken er at Komité speiding  involveres i hva som tenkes videre med prosjektet. 


