
 

REFERAT  
 

Til stede: Andreas Bjørndalen (leder), Martin Olaisen, Bjørn Erik Hjellset, Karin Ljunggren,  
Lena Frantzen, Susanne Grønner, Cecilie F. Bjørnstad (sekretær/FK), Knut Harald 
Ulland (sak 69/18, 71/18). 

 
Dato: 31. august - 2.september 
Tema: Møte i Komité speiding 
Sted: Forbundskontoret 
Tid: Fredag - søndag 

 
 
Faste saker: 
  
Sak R07/18 Referat møte 06 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak OR13/18    Orientering 
Komité speiding ble orientert i arbeidet med arrangementer og prosjekter fulgt opp av 
kontaktpersoner i Komité speiding. 
 

Sak OR14/18 Orientering fra forbundskontoret 
Komité speiding ble orientert i relevante saker fra forbundskontoret. 

  
Sak OP07/18 Oppnevninger 

Det var ingen oppnevninger på dette møtet. 
 

Egne saker: 
 

Sak 66/18 Sammen redder vi liv - Alltid beredt! 
Komité speiding ble orientert i status for arbeidet med prosjektet og diskuterte innspill 
fra prosjektgruppa på temaene førstehjelp i speiderprogrammet og førstehjelp i 
ledertreningen. 
 

Sak 67/18 Fordypningsmerker 
Komité speiding diskuterte forslag til nytt fordypningsmerke for bevere og endringer i 
noen av de eksisterende fordypningsmerkene. 
 
Vedtak: 

- FN (speider) godkjennes. 
- Fred (speider) godkjennes. 
- Fred (rover) godkjennes. 
- Omtanke og rettferdighet (bever) godkjennes. 
- Verden og vi (flokk) godkjennes. 
- Verden og vi (patrulje) godkjennes med de endringene som ble gjort på 

møtet. 
- Navneendring verden og vi og nytt design på merke godkjennes. 

 
 
 



 

Sak 68/18 Møteplan høst 2018 
Komité speiding planla tidspunkt for sine møter for resten av høsten 2018. 

 
Sak 69/18 Arbeidsplan 2019-2020 

Komité speiding diskuterte forslag til arbeidsplan 2019-2020 og kom med innspill. 
 
Sak 70/18 Arrangementer 2019 

Komité speiding diskuterte arrangementer og status for prosjektledere til 
arrangementene i 2019. 
 
Roverstevnet: Ønskelig at det arrangeres til våren. Forbundskontoret lyser ut etter 
prosjektleder/prosjektgruppe. 

 
Sak 71/18 Nytt mandat Komité speiding 

Det er blitt laget et forslag til mandat for Komité speiding, basert på møter mellom 
Komité speiding og generalsekretær. Komité speiding diskuterte forslaget og kom 
med innspill. 

 
Sak 72/18 Arbeidsoppgaver i Komité speiding 

Komité speiding har hatt utskifting av medlemmer, og det var derfor behov for å 
fordele arbeidsoppgaver og ansvarsområder i komitéen på nytt. Den nye 
arbeidsfordelingen vil bli lagt ut under hvert medlem av komitéen på speiding.no. 
 

Eventuelt andre saker: 
 
Nasjonal ledertrenersamling 
Komité speiding diskuterte innhold i programmet for samlingen. 
Tema/program på arrangementet 
 
NM i speiding 2019  
Komité speiding diskuterte NM i speiding og hvem som kan være aktuelle hoveddommere. Kan være 
lurt å bruke unge ledere som nylig har vært deltaker på NM og kjenner arrangementet. 


