REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING

Til stede:

Andreas Bjørndalen (leder), Martin Olaisen, Karin Ljunggren, Susanne Grønner, Arnt
Øvreness og Erling Husby (FK/sekretær). Ksenia Sazonova (FK) deltok i sak 01/19,
02/19 og 04/19.

Dato:

26. februar kl. 19:30 - 22:00

Sted:

Skype

Faste saker:
Sak R01/19

Referat møte 09/2018
Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak OR01/19

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

Sak OR02/19

Orientering fra forbundskontoret
Komité speiding ble orientert i relevante saker fra forbundskontoret.

Sak OP01/19

Oppnevninger
Marthe Hellum (Trøndelag krets) ble oppnevnt som prosjektleder for Roverstevnet
2019.
Silje Tonette Hammerø Kroknes og Rannveig Hana (Romsdal og Nordmøre krets) ble
oppnevnt som prosjektledere for Roverfemkamp 2019.

Egne saker
Sak 01/19

Revidering av krav til burgunder roverklaffer
Komite speiding diskuterte forslag til nye krav for burgunder roverklaffer.
Vedtak: Nye krav til burgunder roverklaffer vedtas med de endringene som kom frem
på møtet.

Sak 02/19

Revidering av krav til fordypningsmerke “Motor”
Komite speiding diskuterte forslag til nye krav til fordypningsmerke Motor.
Vedtak: Nye krav til fordypningsmerke Motor vedtas med de endringene som kom
frem på møtet.

Sak 03/19

Sammen redder vi liv - Alltid beredt!
Komite speiding diskuterte prosjektet. For at komiteen skal bli bedre involvert i
prosjektet blir Karin med i prosjektgruppa og får ansvar for å følge opp prosjektet.

Sak 04/19

Mål og rammer for Løft
Komite speiding ble orientert om status for arbeidet med Løft og diskuterte mål og
rammer for arrangementet.
Vedtak: Ramme for Løft blir Trygge og inkluderende møter.

Sak 05/19

Arbeidsplan 2019 - 2020
Saken ble påbegynt på forrige møte i 23.- 25. november 2018 og komiteen diskuterte
hvordan de skal jobbe videre med planen.
Susanne blir komiteens representant i styringsgruppa for prosjektet gruppe- og
kretsutvikling. Andreas følger opp patruljeførersamling.

Sak 06/19

Ledertrenersamling
Komite speiding oppsummerte inntrykk etter ledertrenersamlingen i januar. Det har
kommet mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Rapporten var ikke klar og vil
bli gått gjennom neste gang.
Komiteen må begynne å se etter arrangør til neste års ledertrenersamling.

Sak 07/19

Status ledertrenernettverk og veien videre
Komite speiding diskuterte status og veien videre med ledertrenernettverket.
Tilbakemeldingene fra de som deltok på ledertrenersamlingen er at det foreløpig ikke
er noe interesse for å formalisere det som et nettverk utover slik som det fungerer i
dag, der Komite speiding sender ut nyhetsbrev og koordinerer ledertrenersamling og
stabsutvikling.

Sak 08/19

Rapporter fra nasjonale kurs og arrangementer i 2018 (Hele KS; 10 min; O)
Komite speiding gikk gjennom rapportene fra Fossekallen og Roverstevnet.
Fossekallen ble gjennomført i Femundselva i Trysil og hadde 9 deltakere og 4 stab.
De hadde utfordringer med planlegging av mat, ettersom det var totalforbud mot åpen
ild. I tillegg var det veldig lav vannstand i elva.
Roverstevnet ble gjennomført på Hønefoss med 178 deltakere og 26 stab.
Prosjektgruppa trekker frem tidlig planlegging og god markedsføring som viktige
suksessfaktorer for at det ble et vellykket arrangement.
Rapportene tas til orientering. Komite speiding retter en stor takk til prosjektgruppene
for begge arrangementene.

Eventuelt
Landsleir
Susanne har vært i kontakt med leirsjefen og de holder på å rekruttere folk til
leirkomiteen. Viktig å huske på at Komite speiding skal være med å legge premissene
for programmet.
KL/KS
KL/KS arrangeres 22.- 24. mars på Knattholmen leirsted i Sandefjord. Komiteen
snakket om hvem som skal delta fra komiteen.
Gilwell-trening i Malawi
Arnt orienterte kort om et prosjekt i Malawi som han er involvert i.

