‘REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING

Til stede:

Andreas E. Bjørndalen (leder), Martin Olaisen, Arnt Øvreness og Susanne Grønner.
Erling Husby (FK) deltok i sak OR10/19, 25/19 og 30/19.

Dato:

13.-15. september 2019

Sted:

Skogn

Faste saker:
Sak R05/19

Referat møte 04/2019
Komiteen gikk gjennom referatet fra forrige møte. Det er ønskelig at det sendes ut og
godkjennes via e-post i etterkant av møtet.
Vedtak: Referat godkjent.

Sak OR09/19

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

Sak OR10/19

Orientering fra forbundskontoret
Komiteen ble orientert i aktuelle saker fra forbundskontoret.
-

Sak OP05/19

Trekløver-Gilwell 2020/21 er satt i gang og det har vært oppstartsmøte med
kursleder.
Roverfemkamp arrangeres denne helgen i Molde og har i underkant av 100
deltakere (inkl. stab og andre)
Roverstevnet arrangeres i Trøndelag i november. Foreløpig ikke så mange
påmeldte.
Ny ansatt på kontoret: Lykke Juhler har fra september startet og skal jobbe
med gruppe- og kretsutvikling.
Jobbes videre med evaluering av NM i speiding (konseptet). Hvis komiteen er
interessert i detaljer kan de ta kontakt med forbundskontoret.
Forbundskontoret har blitt pusset opp i sommer.
Invitasjon til The Academy 2019 har blitt sendt ut. Komite speiding kan stille
med to deltakere.

Oppnevninger
- Patrick Gule oppnevnes som hoveddommer for Roverfemkamp 2019.
- Roy Arild Rugsveen oppnevnes som prosjektleder for Ungt lederskap-helg.
- Oppnevning til Løft 2020 ble utsatt.

Egne saker
Sak 24/19

Endring av krav til førstehjelp i speiderprogrammet
Komiteen gikk gjennom prosjektgruppas forslag til endringer av krav til førstehjelp i
speiderprogrammet. Komiteen hadde noen kommentarer og forslag til
omformuleringer.
Vedtak:
-

Sak 25/19

Endringene i alderseksemplene for programmål F-12 for alle enheter vedtas.
Endringene i førstehjelpskravene til Jeg er beredt-merket for alle enheter
vedtas.
Endringene i kravene til fordypningsmerke Førstehjelp for flokk, speider,
patrulje og rover vedtas.
Nytt fordypningsmerke Førstehjelp 2 for tropp vedtas.

Rekruttering til Komite speiding
Det ligger en utlysning under ledige verv på speiding.no, men det har ikke vært noe
respons på denne.
Komiteen diskuterte videre plan for rekruttering av flere medlemmer.

Sak 26/19

Løft framover - organisering og konsept
Saken ble sendt inn fra forbundskontoret og Komite speiding fikk noen spørsmål og
punkter til diskusjon.
Noen av punktene som ble diskutert:
-

Konseptet Løft.
Skal det fortsette å hete Løft? Eller skal det endre navnet til Lederløft eller
noe annet? (Leder- og roverløft?)
Hvordan kan Komite speiding ta mer eierskap til og styring over
arrangementet.
Bør programansvaret i større grad bør overføres til forbundskontoret?
Er tidspunktet (siste helgen i september) fortsatt et optimalt tidspunkt for
arrangementet?

Aksjon: Saken blir diskutert videre når komiteen møtes på årets Løft på Karmøy og
det utarbeides et svar til forbundskontoret og Speiderstyret..
Sak 27/19

Arrangementer 2020
Komiteen gikk gjennom status for arrangementer i 2020.
Ledertrenersamling:
Mangler fortsatt en arrangør. Det har vært forsøkt å finne et ledertrenermiljø, uten å
lykkes. Forslag om å utfordre noen av deltakerne på årets ledertrenerkurs, eventuelt
ta kontakt med enkeltpersoner til det faglige innholdet og finne en teknisk arrangør.
Ungt lederskap-helg
Mjøsklubben v/Roy Arild Rugsveen har tatt på seg å være vertskap og arrangementet
blir på Haraset leirsted (sør for Hamar) 17.-19. januar 2020. Komite speiding forespør
noen ledertrenere om å ta ansvar for det faglige innholdet.

Mål hentet fra arbeidsplan 2019-2020:
Vi skal gi patruljeførere og ledere påfyll, økt kompetanse og bedre muligheter til å
dele erfaringer. Dette skal bidra til at vi beholder flere medlemmer i overgang mellom
enhetene og til økt bruk av patruljesystemet i alle aldersgrupper.
Fjellederkurset
Kurset har hatt samme prosjektleder over flere år og komiteen ønsker at det jobbes
med å lære opp flere kursholdere. Dette har vært avtalt tidligere, men ikke blitt fulgt
opp godt nok fra komiteen. Komiteen tar kontakt med tidligere prosjektleder og
Nettverk for friluftsliv.
Roverfemkamp
Det er ingen som har søkt, men det er fortsatt en drøy uke til søknadsfristen.
Løft
Det har kommet en henvendelse fra Vestfold krets om å arrangere. Komiteen ønsker
å avklare utfallet fra sak 26/19 før det velges arrangør.
Roverstevnet
Det har kommet inn to søknader. Komiteen tar kontakt med de som har søkt og
kommer med en innstilling til neste møte.
Ledertrenerkurset
Det har kommet inn noen forslag på navn. Det er viktig å tenke fremover i tid og velge
veiledere som kan være potensielle kursledere på senere kurs.
Sak 28/19

Nordisk Trekløver-Gilwell 2020/21
Scouterna har startet planlegging av en nordisk Trekløver-Gilwell-trening til neste år
og ser etter veiledere fra alle de nordiske landene. Komiteen diskuterte aktuelle
kandidater som kan tipses om dette. Minimumskrav til veilederne er gjennomført TG
og være ledertrener, men ikke nødvendigvis noen som har vært i TG-stab tidligere.
Komiteen sjekker oversikten over hvem som har vært stab de 10-15 siste årene på
Trekløver-Gilwell og se om det er noen derfra som kan være aktuell.

Sak 29/19

Dagskurs i førstehjelp for speiderledere
For en del år tilbake ble det utviklet et dagskurs i førstehjelp for speiderledere og
initiativtakeren har tatt kontakt og lurer på hva Komite speiding tenker om veien
videre med kurset, retningslinjer for kursholder mv.
Elementer fra diskusjonen:
- Vil vi ha det kurset? Ja!
- Få hjelp av FK til utarbeide det.
- For at de skal få et tilbud om førstehjelp så kan dette initiativet være noe som
fyller dette. Et emnekurs i førstehjelp.
- Innholdet i kurset er testet mange ganger, og endret etter tilbakemeldinger fra
speiderledere som har vært deltakere.
- Hente innspill fra beredskapsgruppene og FK. Kommentarer på kursplanen
og få kvalitetssikring av kurset. Det KS må være involvert i er å sette målene
på kurset.

-

Hva ønsker vi at deltakerne skal sitte igjen med på kurset? Er noe vi kan
være med å definere.

Vedtak:
Steg 1: Komite speiding ønsker et sånn kurs og ber forbundskontoret se videre på
formen på kurset og utarbeidelse av en endelig kursplan med mål og retningslinjer for
kursholdere.
Steg 2: Når FK har utarbeidet et forslag til kursplan sender KS det ut på høring til
beredskapsnettverket slik at vi kan dra nytte av deres kompetanse.
Sak 30/19

Nasjonal roverleir 2020
Vesterlen krets skal arrangere en roverleir med fokus på friluftsliv og beredskap 3.-8.
august 2020 og lurer på om det kan bli et nasjonalt arrangement.
Elementer fra diskusjonen:
-

Hvilken forskjell utgjør det om de arrangerer det som krets eller at det er
nasjonalt?
Praktisk oppfølging av arrangementet.
Hvem har ansvar for innhold?

Eventuelt
-

Roverkurset
Arnt orienterte om arbeidet med roverkurset som planlegges til kommende vinter.

-

Ledertrenerkurset - ferdigstilling av revisjon
Det gjenstår fortsatt litt arbeid for å ferdigstille revisjonen. Be forbundskontoret om
hjelp til å ferdigstille. Diskusjon om hvor mye man kan redigere med det kursplanen
før den må vedtas på nytt. Enighet om at språklige tolkninger og små endringer kan
gjøres, mens større prinsipielle endringer må diskuteres og eventuelt vedtas på nytt.

-

Fordypningsmerker - veien videre
Komiteen snakket om plan videre for å få etablert et årshjul med fordypningsmerker
og hvordan fremme speiderprogrammet. Diskutere dette videre med
forbundskontoret.

-

KL/KS
Avklare med SST hva komiteens rolle skal være på arrangementet. Komite speiding
deltar bare hvis det er behov for å være tilstede og prioriterer heller egne møter for å
samle hele komiteen.

-

Deltakelse på The Academy
Arnt ønsker å delta. Vi holder av ytterligere en plass til eventuelt nytt medlem av KS.
Alternativt har komiteen et ønske om flere fra programavdelingen på FK.

-

Revisjon NM i speiding
Komiteen ønsker å få innsyn i prosessen med revisjon mot reglementet i NM i
speiding. Susanne jobber mot FK for avklaringer og eventuelle tilpasninger fra vår
side.

