
 

REFERAT  
 

Til stede: Dag Erling, Bjørn Erik Hjellset, Andreas Bjørndalen, Martin Olaisen, Karin Ljunggren, 
Cecilie F. Bjørnstad 

Ikke til stede: Lena Frantzen 
 
Dato: 15.-17.juni 
Tema: Møte i Komité speiding 
Sted: Nøtterøy, Vestfold 
Tid: Fredag-søndag 

 
  
Saksliste 
  
Faste saker: 
  
Sak R05/18    Referat møte 16.-18. mars 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak OR09/18    Orientering 
Komité speiding ble orientert i arbeidet med arrangementer og prosjekter fulgt 
opp av kontaktpersoner i komiteen. 

 
Sak OR10/18 Orientering fra forbundskontoret 

Komité speiding ble orientert i saker fra forbundskontoret. 
 
Sak OP05/18 Oppnevninger 

● Ole Kristian Ljunggren Ringstad oppnevnes som prosjektleder for LØFT 
2018. 

● Ledertrenerpatruljen KILDEN v/ Inger Elise Engelstad oppnevnes som 
prosjektleder for nasjonal ledertrenersamling 2019. 

● Anders Nordby oppnevnes som prosjektleder for Trekløver Gilwell 
 
Egne saker: 

 
Sak 44/18 Økonomistatus KS 

Komité speiding fikk en oppdatering om sitt regnskap for 2017, og en oppdatering om 
sitt regnskap så langt i 2018. 
 

Sak 45/18 Ledertrenerkurset - revisjon 
Ansvarlig for Ledertrenerkurset i Komité speiding og konsulent for lederutvikling har 
sammen sett på den nye kursplanen for Ledertrenerkurset, og har laget et forslag til 
tekster som utfyller punktene i kursplanen. Komité speiding ble orientert i prosessen 
videre. 
 
Vedtak: Kursplanen godkjennes med åpning for redaksjonelle endringer. 

 
Sak 46/18 Prosjekt kretsmodell 

Komité speiding ble orientert i status for prosjektet, og kom med sine innspill. 
 
Sak 47/18 Organisering av sentrale NSF 

 



 

Komité speiding diskuterte innholdet i sitt nye mandat, og tilbakemeldingene vil bli 
sendt til Speiderstyret. 
 

Sak 48/18 Patruljen i samfunnet 
Komité speiding fikk en oppsummering på prosjektet. Prosjektpatruljen har hatt et 
møte siden sist. Arbeidsgruppene for de siste aktivitetspakkene har begynt sitt arbeid, 
det er to som gjenstår; Rettferdighet og vennskap. Disse to vil komme i løpet av 
høsten. Aktivitetspakke Inkludering er ferdig og ligger ute på nett. 

 
Sak 49/18 Roversambandet - nytt budsjett/tidsplan 

Roversambandet har hatt et overforbruk i 2018, og har blitt bedt om å komme med en 
plan for hvilke arrangementer de ønsker å være til stede på. Komité speiding 
diskuterte ønsket fra Roversambandet, og  vil sammen med forbundskontoret 
undersøke hva det finnes penger til.  

 
Sak 50/18 Mulig samarbeid om Rover 5-kamp 

Komité speiding har blitt kontaktet av Rovernemnda hos KFUK-KFUM-speiderne, 
som ønsker å diskutere et mulig samarbeid mellom KFUK-KFUM-speiderne og 
Norges speiderforbund om Rover 5-kamp. 
 
Elementer fra diskusjonen: 
Norges speiderforbund rekker ikke et samarbeid om Rover 5-kampen i år, men 
KM-speiderne er invitert som vanlig til NSFs 5-kamp. Kontaktperson ved 
forbundskontoret sørger for at det går ut invitasjon hos KM-speiderne. Dersom det 
skal være et samarbeid om Rover 5-kamp, så må dette på plass tidlig for å få det til. 

 
Sak 51/18 Opplæringshelg i Trygge møter for ledertrenere 

Komité speiding fikk en oppdatering om arbeidet med en opplæringshelg i trygge og 
inkluderende møter for ledertrenere. 

 
Sak 52/18 Forslag til nye fordypningsmerker for bevere 

Det er kommet inn forslag til 5 nye fordypningsmerker til bevere. Se vedlagte notat. 
Komité speiding skal diskutere forslagene. 
 
Elementer fra diskusjonen: 
Det er viktig å være konsekvent med bruk av enhetsnavn (småspeider, flokk etc). 
Pass på at begge begrepene på enhetene kommer opp ved søk i Speiderbasen. 
 
Vedtak: Stjernekikker for bevere og småspeidere godkjennes. 

Endringene i astronomimerket godkjennes. 
Primitiv mat for bevere godkjennes. 
Endringene i primitiv mat for småspeidere godkjennes. 
Førstehjelp for bevere godkjennes. 
Flagg for bevere godkjennes. 
Endringsforslagene i flagg for småspeidere godkjennes med de endringer 
som ble gjort på møtet. 
Brannvern for bevere godkjennes. 
Bål for bevere godkjennes med de endringer som ble gjort på møtet. 
Endringsforslagene for menneskerettigheter for rovere godkjennes med de 
endringene som ble gjort på møtet. 

 



 

Endringsforslaget til Nord-Sør godkjennes med de endringer som ble gjort på 
møtet. 
Endringsforslaget til motor for rover godkjennes med de endringene som ble 
gjort på møtet. Se merknader i dokumentet. 
Endringsforslagene til journalist for rovere godkjennes med de endringene 
som ble gjort på møtet. 
Etikk og verdigrunnlag for rovere godkjennes. 
Endringsforslagene til data og internett for rover godkjennes med de 
endringene som ble gjort på møtet. 
Samband: Godkjennes/kvalitetssikring av radionettverket. 

 
Sak 53/18 Veien videre med fordypningsmerker 

Saken ble utsatt til neste møte. 
 

Sak 54/18 Arrangementer vår 2019 
Komité speiding diskuterte status for arrangementer vår 2019, og hvordan de skal gå 
frem for å rekruttere prosjektledere. 

 
Sak 55/18 Møteplan høst 2018 

Komité speiding satte opp sine to første møter for høsten 2018. Resten av 
møtekalenderen vil bli satt til høsten. 

 
Sak 56/18 Oppdrag Førerpatruljen - veien videre 

Komiteen hadde et møte med prosjektleder for prosjektet. Saken vil bli tatt opp igjen 
til høsten. 

 
Sammen redder vi liv - alltid beredt! (tidligere først og fremst sikkerhet) 

Komiteen ble informert om status i prosjektet. 
 

Siden sist (for KS sin del) har prosjektet byttet navn, Sammen redder vi liv - Alltid beredt! og 
er fortsatt avgrenset til førstehjelp i speiderprogram og ledertrening, og i tillegg teste ut trening 
på førstehjelp på 3 nasjonale arr. i 2019. 

 
Prosjektgruppa har kartlagt førstehjelpsinnholdet i dagens program, ledertrening og materiell. 
Før prosjektet gjør så veldig mye konkret videre, trenger de en avsjekk med KS at vi er på rett 
spor. Prosjektgruppa tenker derfor å lage et grovutkast til struktur på førstehjelp i program og 
ledertrening til KS' første møte til høsten, slik at de kan ta en runde på det da før de setter i 
gang med innholdet videre. 
 

 


