
  

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING
 

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

  
Dato: 14.- 15. juni 2019 
Sted: Skien Fritidspark 

 
 

Faste saker: 

Sak R04/19 Referat møte 03/2019 
Komiteen gikk gjennom referatet fra forrige møte. 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

Sak OR07/19 Orientering 
Komite speiding ble orientert i aktuelle saker og status på arrangementer og            
prosjekter som hver enkelt har ansvar for 

Sak OR08/19 Orientering fra forbundskontoret 
Komite speiding ble orientert i aktuelle saker fra forbundskontoret. 

- Kontoret skal pusses opp i sommer. 
- Sammen redder vi liv-prosjektet ligger bak skjema. Skulle egentlig lagt frem           

noe på program til dette møtet. Forventes klart til neste helgemøte til høsten. 
- Mye forberedelser til NM. 
- Omrokkering av folk på kontoret. Landsleirkoordinator slutter. Geir        

(kommunikasjon) tar over fra 1. august. Caroline (kommunikasjon) kommer         
tilbake fra permisjon fra august. Nyansatt som skal bidra til gruppe- og            
kretsutviklingsprosjektet starter i september. 

- Lansering av landsleirkonseptet i løpet av NM-helga. 

Sak OP04/19 Oppnevninger 
- Raymond Homme oppnevnes som kursleder for Trekløver-Gilwell 2020/21. 
- Ole Kristian Ljunggren Ringstad oppnevnes som hoveddommer for NM i          

speiding 2020 og 2021. 
- Ingeborg Kolstad oppnevnes som hoveddommer for NM i speiding 2020. 

 
  



  

Egne saker 

Sak 20/19 Endring av krav til topputmerkelsen for rovere 
Oppfølging av sak 17/19 fra forrige møte. Forbundskontoret har undersøkt omfanget           
av en endring og konsekvensene av det og har konkludert med at det ikke vil påvirke                
noe annet enn det komiteen tidligere har kommet frem til. 

Vedtak: 

- Fjerne krav om å “Ha deltatt på et friluftskurs i regi av Norges speiderforbund              
(Turlederkurs i kano, Fossekallen, Fjellederkurset, Brekurset og så videre)”. 

- Legge til nytt krav: Ha vært med på minst to prosjekter i speidersammenheng             
(et aktualitetsprosjekt og et selvvalgt) 

Forbundskontoret oppdaterer alt materiell og kommuniserer ut de nye endringene.          
Det vil bli en overgangsperiode mellom gamle og nye krav, noe som tillater en              
fleksibilitet for de som er godt i gang med topputmerkelsen. 

Sak 21/19 Arrangementer 2020 
Komite speiding hadde en gjennomgang av status for arrangementene til neste år.            
Det er utlyst etter arrangør for roverarrangementene og mangler fortsatt en avklaring            
på prosjektleder og sted for Ledertrenersamling, Ledertrenerkurset, Løft og Ungt          
lederskap-helg. 

 
Sak 22/19 Møteplan til høsten 

Komite speiding diskuterte møteplan for høsten og hvilke saker som kommer opp. 
 
Forslag til møte- og arrangementsplan: 

- 21. august kl. 18:00 - 21:00 (Skypemøte) 
- 6.-8. september (helgemøte) 
- 20.-22. september: LØFT (hele komiteen deltar) 
- 16. oktober kl. 18:00 - 21:00 (Skypemøte) 
- 25.- 27. oktober: KL/KS (hele komiteen deltar) 
- 2.-7. november: The Academy 2019 (hvem som deltar avtales på neste           

møte) 
- 29. nov - 1. des (helgemøte og julebord) 

 
Komiteens medlemmer inviteres til å komme med forslag til sted for helgemøtene. 

 
Innhold som komiteen må jobbe med: 

- Tidsbestemme alle arrangementer - må være klart senest september. 
- Jobbe sammen med SST i forberedelsene til KL/KS. 
- Hvordan få speiderprogrammet ut i gruppene. Landsleir, planlegging over tid          

m.m. 
- Jobbe videre med endringer i og forslag til fordypningsmerker. 

 
Sak 23/19 Speiderfriluftsliv i grunntreningen 

Komite speiding diskuterte de nye friluftsaspektene i grunntreningen, spesielt         
gjeldende for trinn 1, og hvordan de kan bidra til å gjøre ledertrenerne i bedre stand til                 
å formidle dem. 

 
Dette gjelder spesielt tre av modulene i Trinn 1:  



  

- Speiderprogram og speiderfriluftsliv 
- Planlegging av speideraktiviteter 
- Trygge speideraktiviteter. 

I modul 3 (planlegging) og 4 (trygge speideraktiviteter) har 3x3-modellen kommet inn i             
forbindelse med risikovurdering av tur. 3x3-modellen er kommet inn etter utviklingen           
av fordypningskurset i speiderfriluftsliv og er nytt i grunntreningen. 

I fordypningskurset er det en økt der man reflekterer rundt dagliglivets risiko og             
hvorfor det er trygt å drive med speideraktiviteter. Aktiv jobbing med           
speiderprogrammet er en forutsetning for å kunne si at det er trygt å drive med               
speideraktiviteter. 

NSF må være tydelig på viktigheten av å jobbe med speiderprogrammet, fordi dette             
er viktig dokumentasjon (juridisk) for å kunne si noe om hva speiderne har jobbet med               
og som gjør dem i stand til for eksempel å dra alene på patruljetur. 

Usikkert hvor mange av ledertrenerne som er klar over dette og bevisst på det nye,               
siden mange ofte bare kjører slik man alltid har gjort det. Komiteen kom opp med               
ideer og tiltak til hvordan man kan hjelpe ledertrenerne å formidle dette og koble              
speiderprogrammet og speiderfriluftslivet. 

Tiltak:  
- Forbedre forslag til gjennomføring for både trinn 1 og 2.  
- De som skal holde kursene må få en a-ha-opplevelse om dette. (f.eks.            

gjennom en økt på ledertrenersamlingen) 
- Kjøre et opplegg på LØFT. En økt (3 timer) med innhold som avsluttes med              

en refleksjon. 
- Bedre promotering av speiderprogrammet (generelt). 
- Formidle viktigheten av langsiktig planlegging og aktiv bruk av         

speiderprogrammet. 
- Forslag til hvordan planlegge for å ta Jeg er beredt-merket over en periode             

(f.eks. halvår), slik at det blir enklere for lederne å ta speiderne gjennom det. 
- Ha fokus på dette også i peff-kursene og ledertrenerkurset. 

 
- Eventuelt 
 

Ungt lederskaphelg høsten 2019 (pilot) 
Arnt har vært i kontakt med en mulig arrangør og fått noen spørsmål som komiteen               
diskuterte. Komiteen diskuterte spørsmål om sted, tidspunkt, kostnadsramme,        
deltakere og målgruppe for helga. 

 
Malawi 
Arnt ga komiteen en ny orientering på prosjektet han er involvert i. Det har kommet en                
e-post fra Malawi med referat fra patruljeførerkurs og informasjon om en roverleir de             
skal ha til neste år. Kan være interessant og nyttig å sende en liten delegasjon på                
10-12 norske rovere dit. 

  



  

Rover og prosjektmetoden 
Komiteen hadde en diskusjon om prosjektmetoden og rovere med hensyn til hvor            
tydelig er læringseffekten i denne metoden. Det kan være et potensiale for å bygge              
videre på dette inn mot både roverkurset og tenke større med å tilby dette som en økt                 
på The Academy til neste år. 

 
Landsleir 
Komiteen hadde en liten diskusjon om hvordan de skal komme med innspill til innhold              
både i program og ledertrening. Susanne er allerede i dialog med program, men det              
må tas tak i hvilke ambisjoner og ønsker KS har med tanke på ledertrening og               
kurstilbud. 

 
Organisering av komiteen og samarbeid med forbundskontoret 
Komiteen diskuterte videre organisering av komiteen og at de må få inn to flere              
medlemmer og få etablert en nestleder som kan støtte leder. Det har vært en              
utlysning i nyhetsbrev, men må fortsatt kommuniseres ut og komiteen må jobbe aktivt             
med å spørre rundt. 
 
Det ble også diskutert behovet for ansattressurser i forbindelse med møtene og            
sekretærrollen generelt i lys av det nye mandatet. Det er behov for å avklare dette               
bedre. 


