REFERAT

Forfall:

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

Dato:
Sted:
Tid:

16.-18. mars
Gjøvik
Fredag-søndag

Til stede:

Saker til behandling:
V = saker som krever vedtak
D = saker som legges fram for diskusjon
O = saker til orientering
Saksliste
Faste saker:
Sak R03/18

Referat møte 9.-11. februar
Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak OR03/18

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

Sak OR04/18

Orientering fra forbundskontoret
Komité speiding ble orientert i saker fra forbundskontoret.

Sak OP03/18

Oppnevninger
● Erling Husby oppnevnes på ledertrener på forbundsnivå.

Egne saker:
Sak 29/18

Rutiner for fordypningsmerker
Komité speiding diskuterte rutinene for fordypningsmerker, Det kommer inn mange
ulike forslag fra ulike grupperinger, og spørsmålet er hvordan de ulike forslagene
håndteres videre. Komité speiding må ta stilling til hvilken status slike merker som
gjelder spesifikke grupperinger skal ha.
Elementer fra diskusjonen:
Spørsmålet er om hvor grensen for fordypningsmerker skal gå. Vi må sikre å ha et
mangfold og engasjement, samtidig som vi skal passe på at ikke fordypningsmerkene
blir for snevre eller at for få kan ta dem.
Man skal også være litt varsom med hva som skal kalles prosjektmerker, det skal
være en mulighet til å jobbe etter prosjektmetoden.

Det må vurderes litt individuelt i hvert tilfelle om et merke er av allmenn interesse. De
må også passe inn i retningslinjene for fordypningsmerker.
Sak 30/18

Forslag til fordypningsmerker
Det er kommet inn flere forslag til fordypningsmerker. Komité speiding skal behandle
forslagene.
Saken blir utsatt til neste møte.

Sak 31/18

Innspill på organisering av beredskapsarbeidet i NSF
Speiderstyret ved generalsekretær ønsker innspill på forslaget til organiseringen av
beredskapsarbeidet i Norges speiderforbund, og har oversendt et forslag på
organisering av beredskapsarbeidet i Norges speiderforbund til Komité speiding.
Komiteen diskuterte forslaget.
Forslaget til organisering er gjennomført og virker gjennomtenkt slik Komité speiding
ser det. Det er et par punkter som bør avklares før forslaget kan vedtas, dette
oversendes generalsekretær.

Sak 32/18

Status Patruljen i samfunnet
Komité speiding fikk en oppdatering om prosjektet.
Det har ikke vært møte i prosjektgruppa siden forrige møte. Første aktivitetspakke
Ansvar er klar, aktivitetsheftet er sendt ut med Speideren og ligger ute på nett. Noen
grupper har begynt å ta materiellet i bruk. Arbeidsgruppene for aktivitetspakkene
Bærekraft og Inkludering jobber med sine aktivitetspakker. Aktivitetspakken for
Bærekraft skal komme i april, Inkludering i juni.

Sak 33/18

Status Først og fremst sikkerhet
Komité speiding skal få en skriftlig oppdatering om prosjektet.
Saken blir utsatt til neste møte.

Sak 34/18

Status implementering Trygge og inkluderende møter
Komité speiding fikk en oppdatering om status i planene for å implementere Trygge
og inkluderende møte i organisasjonen, og diskuterte veien videre.
Komité speiding ønsker at det er et helgekurs fredag-søndag (evt. lørdag-søndag),
med sosial økt på fredagen. Samlingen begynner lørdag morgen.
Er det en mulighet å kjøre emnekurset på NM, for ledere som er der? Da må det
sjekkes ut når reiselederne må være på post/tilgjengelig for arrangementet.

Sak 35/18

Deltakelse på Educational Methods Forum
Saken ble ikke diskutert, men vil bli diskutert via e-post innen neste møte.

Sak 36/18

Veien videre med KS/organisasjonsstruktur
Komité speiding diskuterte sine innspill til organisasjonsstrukturen i Norges
speiderforbund.

Sak 37/18

Godkjenning av budsjett Solopadlekurset
Komité speiding har tidligere godkjent budsjettet pr. e-post.
Vedtak: Budsjettet er godkjent.

Sak 38/18

Budsjett Roverstevnet
Hvor kommer 9000,- i støtte fra? Dette bør følges opp fra forbundskontoret.
Vedtak: Budsjettet er godkjent.

Sak 39/18

Budsjett Rover 5-kamp
Vedtak: Budsjettet er godkjent.

Eventuelt andre saker
Lederstart i FA-speiderne
Komité speiding har blitt kontaktet av FA-speiderne, som lurer på muligheten for å kjøre Lederstart for
deltakere på lederkurs som ikke har dette fra fra før.
Elementer fra diskusjonen:
Komité speiding har ikke myndighet til å delegere Lederstart til FA-speiderne på generelt grunnlag.
Med FA-speiderne kan ta kontakt med kretsledere for å få klarsignal til å ha Lederstart med de
kursdeltakerne det gjelder.
Ledertrenerkurset
Komité speiding diskuterte hvordan materiellet til kurset skal ferdigstilles.

