
 

REFERAT  
 

Til stede: Andreas Bjørndalen (leder), Martin Olaisen, Karin Ljunggren, Lena Frantzen og 
Susanne Grønner 

 
Dato: 10. oktober 
Tema: Møte i Komité speiding 
Sted: Skype 
Tid: 18:00 - 20:00 

 
 
Faste saker: 
  
Sak R08/18 Referat møte 07 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak OR15/18    Orientering 
Komité speiding ble orientert i arbeidet med arrangementer og prosjekter fulgt opp av 
kontaktpersoner i Komité speiding. 

 
Sak OR16/18 Orientering fra forbundskontoret 

Komité speiding ble orientert i relevante saker fra forbundskontoret.  
 
Sak OP08/18 Oppnevninger 

- Petter Gulbrandsen oppnevnes som prosjektleder for Ledertrenerkurset 
2019. 

- Ole Kristian Ljunggren Ringstad oppnevnes som hoveddommer til NM i 
Speiding 2019 

- Ingeborg Kolstad oppnevnes som hoveddommer til NM i Speiding 2019 
 
Egne saker: 

 
Sak 73/18 Fordypningsmerker 

Komité speiding diskuterte forslag til endringer i fordypningsmerke Sykkel for tropp 
(speider) og forslag om nytt fordypningsmerke Vær deg selv for alle enheter. 
 
Forslag til ny ordlyd i fordypningsmerke Sykkel for tropp (speider) punkt fire: 
Lær deg de viktigste trafikkreglene for syklister og riktig valg og bruk av sykkelhjelm. 
 
Vedtak: 

- Endringsforslag til fordypningsmerke Sykkel for tropp (speider) godkjennes. 
 
Forslag til nytt merke: Vær deg selv 
Forslaget dekker alle enheter og har progresjon i enhetene. Alle oppgaver er 
obligatoriske. 
 
Vedtak: 

- Forslaget blir diskutert på e-post i etterkant av møtet og vedtas på neste 
møte. 

  



 

Sak 74/18 Speider- og Roverforum 2018 
Komité speiding diskuterte sin deltakelse på forumene og to av medlemmene skal 
være med å holde økter om landsleir 2021 (Speiderforum) og arbeidsplanen 
2019-2020 (Roverforum).  
 

Sak 75/18 Arrangementslisten 2019 
Komité speiding diskuterte status for arrangementer i 2019. 

 
Foreløpig er det kun ledertrenersamlingen og World Scout Jamboree som ligger ute 
på speiding.no . Viktig å få avklart tidspunkt for øvrige arrangementer og legge ut 
fortløpende. 

 
● Ledertrenerkurset har oppstartshelg 22.-24. mars 2019 på Leikvinjar, 

Hønefoss og avslutningshelg 22.-24. november 2019 samme sted. 
● Trekløver-Gilwell ser ut til å bli arrangert sommeren 2019. 
● Roverstevnet er satt til våren, men foreløpig har ingen meldt seg. 
● Neste års Løft settes til 20.-22. september 2019. 

 
Komité speiding diskuterte hvordan satsingen på Trygge møter skal følges opp 
fremover. 

 
Sak 76/18 Rapport Norsk sjøspeiderleir 2018 

Rapporten tas til etterretning. 
 

Komité speiding takker prosjektgruppa for innsatsen og vel gjennomført leir. 
 
Eventuelle andre saker: 
 
Sak 77/18 Evaluering LØFT 2018 

Komité speiding gikk gjennom evalueringen av LØFT 2018 og diskuterte veien videre 
for LØFT 2019. 
  

Sak 78/18 Speidertinget 
Komité speiding diskuterte sin deltakelse på Speidertinget og skal bidra i 
fasiliteringen av økta om arbeidsplan 2019-2020.. 


