
 

REFERAT  

 

Til stede: Andreas Bjørndalen (leder), Martin Olaisen, Karin Ljunggren, Susanne Grønner, Arnt          
Øvreness og Erling Husby (FK/sekretær). Speidersjef Håvard Djupvik (deltok i sak om            
mandat for KS.) 

Dato: 23.- 25. november 

Tema: Møte i Komité speiding 

Sted: Blåhaug 

 

Faste saker: 

Sak R09/18 Referat møte 08 
Vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak OR17/18 Orientering 
Komité speiding ble orientert i arbeidet med arrangementer og prosjekter fulgt opp            
av kontaktpersoner i Komité speiding. 

Sak OR18/18 Orientering fra forbundskontoret 
Komité speiding ble orientert i relevante saker fra forbundskontoret. 

Sak OP09/18 Oppnevninger 
● Silje Høysæter (Nettverk for friluftsliv) oppnevnes som prosjektleder for         

Kurs i fjell- og vinterferdigheter 2019. 
● Jens Lindholm (Ryvarden) oppnevnes som prosjektleder for LØFT 2019. 
● Øystein Bøhler (Nettverk for friluftsliv) oppnevnes som prosjektleder for         

Turlederkurs kano 2019. 

Egne saker: 

Sak 79/18 

 

Nytt fordypningsmerke “Vær deg selv” 
Oppfølging av sak 73/18 fra forrige møte. Komité speiding diskuterte forslaget til            
nytt fordypningsmerke “Vær deg selv” og progresjonen mellom enhetene. 

Vedtak: Fordypningsmerke Vær deg selv for alle enheter godkjennes. 

 

Sak 80/18 Forslag om nytt symbol for merket konfirmantspeiding 
Komité speiding diskuterte forslaget og synes det er en god idé å lage ett nytt               
symbol som dekker alle, i stedet for å ha flere ulike symboler. 

Vedtak: Komité speiding støtter opp om forslaget, og ber forbundskontoret om å            
finne et passende symbol. 

  
 



 

Sak 81/18 Forslag om kursmerker 
Komité speiding diskuterte forslaget om å innføre et merke for lederstart og eget             
merke/særpreg for henholdsvis ledertrenere og ledere som har gjennomført         
Trekløver-Gilwell. 

Vedtak: Komité speiding støtter forslaget om et eget merke for lederstart, og ber             
forbundskontoret om å se på mulighetene for et eget merke. 
 
Komité speiding ser ikke behovet for et ytterligere merke for Trekløver-Gilwell eller            
særpreg for ledertrenerne nasjonalt, men oppfordrer ledertrenerpatruljene i        
kretsene til å ha sine egne særpreg. 

Sak 82/18 Videreføring av Oppdrag: Førerpatruljen 
Oppfølging av sak 56/18 fra møtet 15.-17. juni. Komité speiding diskuterte hvordan            
de ser for seg å videreføre arbeidet med Oppdrag: Førerpatruljen. 

Forbundskontoret er bedt om å overføre det tekniske fra prosjektets egen           
hjemmeside over til speiding.no. 

Sak 83/18 Arbeidsplanen 2019 - 2020 
Komité speiding diskuterte arbeidsplanen for 2019 - 2020 og hvordan de kan bidra             
til å gjennomføre den. 

Sak 84/18 Ledertrenernettverk 
Det finnes per i dag et uformelt nettverk av ledertrenere som møtes årlig på              
nasjonal ledertrenersamling og i noen grad driver med stabsutveksling. I arbeidet           
med organisasjonsstruktur har det vært en tanke om å formalisere nettverket. 

Komités speiding vil drøfte noen alternativer for organisering av nettverket med           
ledertrenerne på nasjonal ledertrenersamling i januar før det tas en endelig           
beslutning. 

Sak 85/18 Nasjonal ledertrenersamling 2019 
Komité speiding ble orientert om status for arrangementet og diskuterte innhold i            
programmet for samlingen. 

Sak 86/18 Roverloggen 
Komité speiding har tidligere diskutert innhold og format på roverloggen. 

Vedtak: Roverloggen utformes lik loggbøkene for de øvrige enhetene.         
Forbundskontoret bes om å lage en innledning tilsvarende de øvrige enhetene. 

 

Sak 87/18 Rapport fra deltakelse på internasjonale arrangementer 
Komité speiding gikk gjennom rapporten fra deltakelse på The Academy 2018. 

Rapporten tas til orientering. Viktig å følge med tidlig når invitasjonen kommer og             
finne aktuelle kandidater, samt være på for å få presentert noe fra speiding i              
Norge. 



 

 

Sak 88/18 

 
 
Rapporter fra de nasjonale roverarrangementene i 2018 
Komité speiding gikk gjennom rapporten fra Roverfemkamp 2018. 

Rapporten tas til orientering. Bør se på reglementet for femkampen i løpet av             
våren. 

Komité speiding takker prosjektgruppa for innsatsen og vel gjennomført         
arrangement. 

Sak 89/18 Arrangementslista 2019 
Komité speiding gikk gjennom status for arrangementer og prosjektledere i 2019.           
NM i speiding er fortsatt uavklart. Vi mangler prosjektledere til Roverstevnet og            
Roverfemkamp. Roverstevnet var i utgangspunktet tenkt arrangert til våren, men          
flyttes til november. 

Eventuelt  

- Fjellederkurset 2019 
Komité speiding diskuterte rammene for kurset. Det blir i stedet gjennomført en            
light-versjon over en langhelg fra 14.-17. februar 2019. 

- Gjennomgang av arbeid videre med speiderprogrammet 
Susanne har hatt møte med programkonsulent på forbundskontoret og fått en liste            
over ting vi kan se på videre. Må gå gjennom denne og prioritere hva som skal                
jobbes med nå. 

- Mandat for Komité speiding 
Komité speiding har i lengre tid vært i en prosess med å utarbeide nytt mandat for                
komitéen. Forslag til mandat ble gjennomgått sammen med speidersjefen. 

Komité speiding bør fortsatt være involvert i utforming av mandatene for øvrige            
nettverk og utvalg. 

- Fordeling av 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.  

- Rapportmal for arrangementer 
Bør gjennomgå rapportmalen og tilpasse slik at denne legger opp til bedre            
erfaringsoverføring fra prosjekt til prosjekt. 

- Burgunder roverklaffer og speidersjefens topputmerkelse for rovere 
Komité speiding tok opp igjen sak 60/16 fra møte 20. oktober 2016. Må ta en               
gjennomgang av status for arbeidet frem til neste møte. 

 


