REFERAT

Forfall:

Andreas (Roversambandet og sak 40/18), Lena Frantzen (Sak R04/18. OR07/18,
OR08/18, sak 41/18-43/18, LØFT 2018 og organisasjonsutvikling), Martin Olaisen,
Karin Ljunggren og Cecilie F. Bjørnstad (sekretær/FK)
Dag Erling Austvik og Bjørn Erik Hjellset

Dato:
Tema:
Sted:
Tid:

18. april
Møte i Komité speiding
Skype
18:00-21:00

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 R04/18

Referat møte 16.-18. mars
Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak OR07/18

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

Sak OR08/18

Orientering fra forbundskontoret
Komité speiding ble orientert i saker fra forbundskontoret.
- Speideraksjonen i gang.
- Aktivitetspakke Bærekraft (Patruljen i samfunnet) er nå ute.
- Kretsbesøk Vesterlen krets. Konsulent for lederutvikling delok.
- 5 stk fra kontoret deltar på nordisk ansattsamling i København 19.-20. april.

Sak OP04/18

Oppnevninger
Ingen oppnevninger på dette møtet.

Egne saker:
Sak 40/18

Først og frem sikkerhet
Komité speiding har blitt kontaktet av prosjektgruppen for Først og fremst sikkerhet,
som ønsker å få tilbakemelding og innspill på noen spørsmål.
Spørsmål prosjektgruppen ønsker innspill på:
1. Hva skal til for at speiderne og lederne våre er trygge på aktiviteter?
2. Hva er det viktig at de kan for å håndtere hendelser?
Elementer fra diskusjonen:
Siden det er få medlemmer av komiteen til stede på møtet, vil spørsmålene bli sendt
ut til resten av medlemmene i etterkant, slik at også de får mulighet til å komme med

sine innspill. Sekretær for komiteen vil sammenfatte et svar som sendes
prosjektgruppa når innspillene er kommet inn.
Sak 41/18

Forslag til nye fordypningsmerker
Komité speiding skal diskutere forslagene til fordypningsmerker som er kommet inn.
Det er kommet inn forslag om 4 nye fordypningsmerker, hvor 1 er for alle enheter og
3 er for tropp/rover. I tillegg har det kommet inn forslag til 5 nye fordypningsmerker for
bevere, forslag om 18 nye fordypningsmerker for rovere og forslag til revisjon av de
nåværende fordypningsmerkene for rovere. Komité speiding behandlet de 4 første
forslagene på møtet, og lagde en fremdriftsplan for saksbehandling av de resterende
forslagene.
Elementer fra diskusjonen:
Forslag om fordypningsmerket Julegryta:
Dette er et merkeforslag, men litt for smalt til å være for alle i Norges speiderforbund.
Vedtak: Merket endres til å ha flere eksempler på å spre glede. Forslaget fra
FA-speiderne legges ut som et forslag til gjennomføring.
Forslag om fordypningsmerket Lag et nytt fordypningsmerke:
Her kan man risikere at speidere kun lager et merke for å få et fordypningsmerke, og
kvaliteten er kanskje ikke så god. Speidere som lager forslag kan også risikere å bli
skuffet dersom merkeforslaget ikke blir godkjent. Forslaget om å lage et
fordypningsmerke kan legges ut som et forslag til prosjekt i Speiderbasen. Da kan det
også lages en “oppskrift” på hva en bør tenke på når et forslag til fordypningsmerke
skal lages.
Vedtak: Merkeforslaget godkjennes ikke.
Forslag om fordypningsmerket Teknisk arrangør:
Dette merkeforslaget blir litt feil fokus på hvorfor en skal være teknisk arrangør.
Forslaget kan heller legges ut som et forslag til prosjekt/aktivitet i Speiderbasen. Det
kan gjerne lages en huskeliste/veileder til hva som er lurt å huske på som teknisk
arrangør (dette finnes også i lederveiledningen om planlegging).
Vedtak: Merkeforslaget godkjennes ikke.
Forslaget om fordypningsmerket Friluftsskolen:
Forslaget baserer seg på å være assistent eller veileder på en Friluftsskole. For å ta
merket forutsettes det at det er en Friluftsskole i nærheten som kan bidra på, og dette
kan være en begrensende faktor. Det går an å gjøre merkekravene mer generelle,
ved at man f.eks. skal være aktivitetsleder for barn og unge på en sommerleir.
Forslaget kan legges ut som et forslag til utfordringen i Speiderbasen. Det kan gjerne
lages en huskeliste/veileder til hva som er lurt å huske på når man skal være
aktivitetsleder for barn. Med mye bearbeidelse går det an å lage et fordypningsmerke
som omhandler ledelse i troppsalder.
Vedtak: Merkeforslaget godkjennes ikke.

Komité speiding diskuterte fremdriftsplan og prioriteringer for de resterende
merkeforslagene som er kommet inn.
Sak 42/18

Roverloggen
Komité speiding har tidligere diskutert innhold og format på Roverloggen, og ønsket
at programkonsulent kom med sine innspill til forslaget.
Programkonsulent er enig i Komité speidings forslag om å lage en roverlogg på likt
format som de andre loggbøkene. Fordypningsmerkene vil bli flyttet ut av roverloggen
og inn i en fordypningsmerkebok.
Dersom det skal komme en veiledning e.l. om rovering, så bør dette skrives på nytt.
Hvem skal gjøre dette, må i så fall avklares.

Sak 43/18

Rekruttering til Komité speiding
Komité speiding diskuterte rekruttering av nye medlemmer til komiteen.

Eventuelt andre saker
Roversambandet
Roversambandet har kommet med et forslag til ny fremgangsgmåte for å
velge/rekruttere medlemmer.
Roversambandet foreslår endre inntaksordningen til roversambandet fra et
valgsystem på roverforum til et oppnevningssystem lik Komité Speiding.
Komité speiding synes det er et godt forslag å endre på fremgangsmåten for å
rekruttere medlemmer til Roversambandet, samtidig kan en slik endring påvirke andre
retningslinjer, f.eks. gjeldende Roverforum. Kontaktperson for Roversambandet i
Komité speiding ser på forslaget til tekst før den oversendes generalsekretær.
Organisasjonsutvikling
Det foreligger nå et forslag til nye retningslinjer for organisering av det sentrale NSF.
Saken skal diskuteres på møte i Speiderstyret i mai. Komité speiding ble orientert om
forslaget, og kom med sine innspill. Siden det var få medlemmer av Komité speiding
til stede på møtet, vil forslaget også bli sendt ut til resten av komiteen slik at de også
kan komme med sine innspill. Sekretær vil sammenfatte de innspillene som kommer
inn.
LØFT 2018
Komité speiding diskuterte valg av sted og prosjektleder til arrangementet.

