
 

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING
 

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

  
Dato: 15. oktober 2019 kl. 20:00 - 22:00 
Sted: Skype 

 

Faste saker: 

Sak R06/19 Referat møte 05/2019 
Referatet ble sendt ut i etterkant av møtet og er godkjent per e-post. 

Sak OR11/19 Orientering 
Komite speiding ble orientert i aktuelle saker og status på arrangementer og            
prosjekter som hver enkelt har ansvar for. 

Sak OR12/19 Orientering fra forbundskontoret 

Komiteen ble orientert i aktuelle saker fra forbundskontoret. 

- Roverfemkampen og LØFT er vel gjennomført med god deltakelse. 
- Første lansering i gruppe- og kretsutviklingsprosjektet; Gruppeoppdrag om        

motivasjon. 
- Prosjektgruppene for Speider- og roverforum setter snart igang. Komiteen må          

finne en kontaktperson som kan følge opp. 
- Vedtatte endringer i førstehjelpskravene blir oppdatert og kommunisert ut før          

neste møte i komiteen. 

Sak OP06/19 Oppnevninger 
Det var ingen oppnevninger. 

Egne saker 

Sak 31/19 Ungt lederskap 2020 (pilot) - status 
Komite speiding gikk gjennom status for arrangementet. 

Programansvarlig er rekruttert i tillegg til Mjøsklubben som stiller som teknisk stab og 
med veiledere. 

Det planlegges for følgende: 

- Ca. 30 deltakere + stab / KS / andre 
- Deltakere fra Mjøsklubben. 
- Målgruppe: Peffer, asser og troppsledere 

  



 

Sak 32/19 Forslag til endringer i reglementet for roverfemkamp 
I etterkant av årets roverfemkamp er det sendt inn et forslag/innspill om endringer i              
enkelte punkter av reglementet for femkampen. 

Dagens reglement er fra tidlig 2000-tall og det er behov for en ordentlig gjennomgang              
av hele reglementet.  

Vedtak: Det hentes inn flere innspill fra rovermiljøet og det tas sikte på å legge frem                
et forslag til endringer til neste møte. 

Sak 33/19 Revisjon av NM i speiding 
Komite speiding etterlyste i forrige møte en orientering om arbeidet med revisjon av             
NM i speiding. Komiteen ble orientert om arbeidet. 

Sak 34/19 Roverstevnet 2020 
Det kom inn to søknader fra henholdsvis Grenland og Vesterlen krets om å arrangere              
Roverstevnet 2020. Komiteen diskuterte de to alternativene. 

Begge søknadene var innholdsmessig tynne og komiteen ønsker å ta kontakt med            
begge for å undersøke nærmere hva de har tenkt. Vedtaket ble utsatt til neste møte. 

Sak 35/19 Arrangementer 2020 
Komite speiding gikk gjennom status for arrangementer i 2020 og de arrangementene            
som mangler arrangør. 

Ledertrenersamling 
- Forsøkt å få noen av årets ledertrenerkursdeltakere til å ta det, men ikke fått              

noe napp. 
- Det sendes ut en utlysning i nyhetsbrev til ledertrenere og hvis det ikke er              

noen som tar på seg innen fristen må vi avlyse. 

Roverkurset 
- 14.-16. februar i Trøndelag. 

Ledertrenerkurset 
- Det er et par ledertrenere som har vist interesse for å være kursleder og stab.               

Endelig avklaring innen neste møte slik at de kan oppnevnes da. 

Roverfemkamp 
- Foreløpig ingen arrangør. Søknadsfristen utvides og det blir markedsført på          

aktuelle arrangementer fremover. 

- Eventuelt 
 

Neste møte 
Neste møte i Komite speiding blir 8.-10. november på Åsheim ungdomsskole i            
Trondheim. Dette blir samtidig som Roverstevnet. 

 


