
 

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: 3.- 5. mai 2019 
Sted: Tredalen, Hvaler 

 
 
Faste saker: 

Sak R03/19 Referat møte 02/2019 
Komiteen gikk gjennom referatet fra forrige møte. 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak OR05/19 Orientering 
Komite speiding ble orientert i aktuelle saker og status på arrangementer og            
prosjekter som hver enkelt har ansvar for. 

Sak OR06/19 Orientering fra forbundskontoret 
Komiteen ble orientert i aktuelle saker fra forbundskontoret: 

- Sammen redder vi liv-prosjektet har vært på Barnas Camp Villmark. Er i            
dialog med NM-arrangør og Løft-arrangør for å få til noe førstehjelpsaktivitet. 

- Speiderstier-prosjektet har blitt lansert. 
- Det er utlyst en engasjementsstilling på kontoret i forbindelse med gruppe- og            

kretsutviklingsprosjektet. 

Sak OP03/19 Oppnevninger 
Det var ingen oppnevninger på dette møtet. 

Egne saker 

Sak 15/19 Ungt lederskap-helg 
Komite speiding jobbet videre med ungt lederskap-helgen. Komiteen har spurt flere           
personer om de kan tenke seg å bidra og har fått innspill til tema/ramme for helgen. 

Sak 16/19 Dispensasjon fra krav i topputmerkelsen for rovere 
Saken ble sendt inn av forbundskontoret og gjaldt hvorvidt speiderkurs med friluftsliv            
som ramme kan godkjennes under punktet om deltakelse på friluftskurs i regi av             
Norges speiderforbund. 

Elementer fra diskusjonen: 

- Hensikten med punktet er at roverne skal delta på et fordypningskurs innen            
friluftslivsferdigheter. 

Vedtak: Kurs med friluftsliv som ramme og som ikke er en fordypning i             
friluftslivsferdigheter kan ikke godkjennes til topputmerkelsen for rovere. 

  



 

Sak 17/19 Endring av krav til topputmerkelsen for rovere 
Komite speiding diskuterte kravene til topputmerkelsen for rovere. 

Kravet om deltakelse på et av Norges speiderforbunds friluftskurs kommer igjen både            
i topputmerkelsen og rovernes Jeg er beredt-merke. Topputmerkelsen inneholder         
ikke prosjekt, selv om det er en viktig arbeidsmetode for roverne. 

Komiteen ønsker å fjerne kravet om å “Ha deltatt på et friluftskurs i regi av Norges                
speiderforbund (Turlederkurs i kano, Fossekallen, Fjellederkurset, Brekurset og så         
videre)”, ettersom dette allerede er et krav i Jeg er beredt-merket. 

I tillegg er det ønskelig å legge til: Ha vært med på minst to prosjekter i                
speidersammenheng (et aktualitetsprosjekt og et selvvalgt). 

Komiteen ber forbundskontoret om å undersøke omfanget av disse endringene og           
om det vil få noen konsekvenser som komiteen ikke har tenkt på. 

Sak 18/19 The Academy 2019 
Komite speiding diskuterte hvem som skal delta på vegne av komiteen. 

Sak 19/19 Arrangementer 2020 
Komite speiding gikk gjennom status på arrangementer og prosjektledere for de           
arrangementene komiteen har ansvar for i 2020. 
 
Komiteen har forespurt mange, men det mangler fortsatt en bekreftelse på arrangør            
for alle arrangementene som komiteen har ansvaret for. 
 

- Eventuelt 
 
Nyhetsbrevet til ledertrenerne 
Nyhetsbrevet må også sendes ut til kretsledere og korpssjefer på kopi.           
Forbundskontoret legger dem til. 
 
Hoveddommere til NM i speiding 
Må undersøke om hvem som skal være hoveddommere for neste års NM i speiding.              
Blir en egen oppnevningssak på neste møte. 
 
Roverarbeidet 
Komite speiding hadde en arbeidsøkt sammen med Speiderstyret og ble enige om            
veien videre med roverarbeidet og organiseringen av dette. Det er ikke ønskelig med             
en egen roverkomite og roverarbeidet forblir underlagt Komite speiding.  
 
Rekruttere flere medlemmer til Komite speiding 
Når roverarbeidet fortsatt blir hos Komite speiding må det rekrutteres 1-2 flere            
medlemmer til komiteen. Forbundskontoret legger ut informasjon i nyhetsbrev og          
sosiale medier. 


