
 

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING
 

Til stede: Andreas Bjørndalen (leder), Martin Olaisen, Karin Ljunggren, Susanne Grønner, Arnt          
Øvreness og Erling Husby (FK/sekretær). 

  
Dato: 10. april kl. 19:00 - 21:00 
Sted: Skype 

 
 
Faste saker: 

Sak R02/19 Referat møte 01/2019 
Komiteen gikk gjennom referatet fra forrige møte. 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak OR03/19 Orientering 
Komite speiding ble orientert i aktuelle saker og status på arrangementer og            
prosjekter som hver enkelt har ansvar for. 

Sak OR04/19 Orientering fra forbundskontoret 

- Roverloggen er ferdigstilt og kommet i salg hos Speider-sport. 
- Speiderstier blir lansert i slutten av april - se egen orienteringssak. 
- Forespørsel om medlem fra KS til å sitte i en gruppe som skal gjennomgå 

draktreglementet. 
- Har sett på ny mal for kursbevis til lederstart. 
- Utkast til “Lederstart”-merket er laget. 

Sak OP02/19 Oppnevninger 
Det var ingen oppnevninger på dette møtet. 

Egne saker 

Sak 09/19 Ungt lederskap-helg 
Komite speiding diskuterte rammer, tema og tidspunkt for arrangementet. Susanne          
har kontakt med flere som kan være interessert i å bidra og jobber med å få på plass                  
tid, sted og arrangør innen neste møte. 

Sak 10/19 Speiderstier 
Komite speiding fikk en kort orientering om prosjektet “Speiderstier” (Scout Trails)           
som forbundskontoret jobber med og kom innspill. Det må avklares om det skal             
presenteres som et aktivitetsforslag eller et prosjekt som skal følge prosjektmetoden. 

Sak 11/19 Rapport fra Nasjonalt trinn 2 for rovere 2018 
Komite speiding gikk gjennom rapporten fra Nasjonalt trinn 2 for rovere 2018. 

Nyttige erfaringer: 

- Stab som kjente hverandre gjorde planlegging og gjennomføring lett - brukte           
lite tid på møter og planlegging i forkant. 

- Fokus på prosjektmetoden var en suksess. 
- Kurset ble lagt til februar og de fikk dermed flere elementer slik som vinter,              

speidere som fryser m.m. som bidro inn i kurset. 



 

- Kurset var for dårlig markedsført og må ha mer omtale neste gang. 

Komiteen ser for seg at det bør arrangeres igjen i februar 2020. 

Sak 12/19 Rapport fra Nasjonal ledertrenersamling 2019 
Komite speiding gikk gjennom rapporten fra Nasjonal ledertrenersamling 2019.         
Staben er veldig fornøyd med gjennomføringen av samlingen.. 

Nyttige erfaringer: 

- Alle var veldig fornøyd med turen til Randøya, der de fikk erfare rammebruk,             
refleksjon m.m. 

- Det var mye lik metodebruk gjennom helga. Gruppe- og plenumsdiskusjoner. 
- Patruljene var satt sammen av ledertrenere fra egen krets / nærliggende           

krets. Forslag om å sette sammen patruljer på tvers av kretser til neste gang. 
- Diverse småting på det praktiske/tekniske (mørke lokaler m.m.). 

Sak 13/19 Deltakelse på The Academy 2019 
The Academy 2019 arrangeres 2.- 7. november i Bled, Slovenia. Komite speiding            
diskuterte sin deltakelse og tar opp igjen saken på neste møte. 

Sak 14/19 Arrangementer i 2020 
Komite speiding diskuterte hvilke arrangementer de skal sette på arrangementslista          
for neste år. 

Forbundskontoret følger opp med de ulike nettverkene / utvalgene. 

Eventuelt 

Forventninger og saker til helgemøtet sammen med Speiderstyret 
Komite speiding diskuterte hvilke forventninger de hadde til neste møte sammen med            
Speiderstyret og kom opp med hvilke saker de ønsker å diskutere. 

Gruppe - og kretsutvikling 
Susanne orienterte om arbeidet med prosjektet og veien videre:  


