
 

REFERAT  
 

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

 
Dato: 22. august 
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 R06/18    Referat møte 15.-17. juni 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak OR11/18    Orientering 
Komité speiding ble orientert  i arbeidet med arrangementer og prosjekter fulgt 
opp av kontaktpersoner i Komité speiding. 

 
Sak OR12/18 Orientering fra forbundskontore 

Komité speiding ble orientert i saker fra forbundskontoret. 
 
Sak OP06/18 Oppnevninger 

- Anders Øilo Marcussen oppnevnes som hoveddommer for Rover 5-kamp 
2018 

Egne saker: 
 

Sak 56/18 Patruljen i samfunnet 
Komité speiding fikk en kort oppdatering om prosjektet. 

 
Sak 57/18 LederLØFT 2018 

Komité speiding fikk en oppdatering om arrangementet. 
 
Sak 58/18 Rekruttering av medlemmer til Komité speiding 

Komité speiding fikk en oppdatering på prosessen med å rekruttere medlemmer til 
komiteen, og diskutere videre rekruttering av medlemmer. 

 
Sak 59/18 Nasjonal ledertrenersamling 2019 

Komité speiding fikk en oppdatering om arrangementet. 
 
 
 
Sak 60/18 Deltakelse på the Academy 



 

The Academy arrangeres 30. oktober-4 november i Skopje, republikken Makedonia. 
Dette er i samme tidsrom som Speidertinget. Komité speiding diskuterte sin 
deltakelse på arrangementet. 

 
Sak 61/18 Status prosjektledere til arrangementer 2019 

Komité speiding diskuterte status for arrangementer i 2019. Spesielt gjaldt dette 
arrangementer planlagt vår 2019. 
 

Sak 62/18 Komité speiding på Speidertinget 
Komité speiding diskuterte sin deltakelse på Speidertinget. 

 
Sak 63/18 Trygge møter for ledertrenere 

Komité speiding ble orientert i status for prosjektet. 
 
Sak 64/18 Forslag til nytt mandat for Komité speiding 

Komité speiding ble orientert i veien videre for utarbeidelse av nytt mandat for 
komiteen.  
 
Det er utarbeidet et forslag til mandat for Komité speiding, Innen neste møte i Komité 
speiding ser alle på forslaget, og saken vil bli diskutert videre der. 
 

Sak 65/18 Forslag til nye mandater for nettverk og utvalg 
Komité speiding ble orientert i prosessen med å utforme nye mandater til utvalg og 
nettverk i Norges speiderforbund. 
 

Eventuelt andre saker 
 
 


