
 

REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING
 

Til stede: Andreas E. Bjørndalen, Karin Ljunggren, Susanne Grønner, Arnt Øvreness, Ingeborg          
Kolstad, Benjamin Askevold Andersen og Erling Husby (FK/sekretær). Martin Olaisen          
deltok via Skype i sak 43/19, 45/19 og 46/19. Ksenia Sazonova deltok i sak 40/19 og                
44/19. 

Dato: 8.-10. november 2019 
Sted: Åsheim ungdomsskole, Trondheim 

 
 
Faste saker: 

Sak R07/19 Referat møte 06/2019 
Referatet ble sendt ut i etterkant av møtet og er godkjent per e-post. 

Sak OR13/19 Orienteringer 
De to nye medlemmene av komitéen ble introdusert og alle ga en orientering om hva               
de har jobbet med siden forrige møte. 

Sak OR14/19 Orienteringer fra forbundskontoret 

Komité speiding ble orientert i aktuelle saker fra forbundskontoret: 

- Speiderbasen er oppdatert etter vedtak om nye/endrede krav til førstehjelp. 
- Roverleiren i Vesterlen neste år blir ikke et nasjonalt arrangement. 
- Sammen redder vi liv 

- Speiderprogram-delen er sluttført. 
- Fått sendt ut utstyrspakker til alle kretser som har bestilt. 13 kretser 

og 1 korps. 
- Jobber nå med å lage forslag til kursplan for et dagskurs/emnekurs i 

førstehjelp basert på planen til “Førstehjelp speiderleder”. 
- Mangler fortsatt arrangør til Roverfemkamp 2020. 
- Invitasjon til nordisk Trekløver-Gilwell-kurs lagt ut på speiding.no. 

Sak OP07/19 Oppnevninger 
- Anders Øilo Marcussen ble oppnevnt som prosjektleder for Lederløft 2020. 
- Karoline Syversen ble oppnevnt som prosjektleder for Roverstevnet 2020. 

Egne saker 

Sak 36/19 Ungt lederskap 2020 (pilot) - status 
Det har vært gjennomført et planleggingsmøte mellom teknisk arrangør, program- 
ansvarlig, Komite speiding og forbundskontoret. Invitasjonen er sendt ut til gruppene i 
Mjøsklubben og lagt ut på speiding.no. Det blir ingen deltakeravgift på 
arrangementet, ettersom det er en testgjennomføring og det er avsatt midler. 

Påmeldingen er åpnet. Foreløpig ingen påmeldte. Frist 15. desember. 

Sak 37/19 Ungt lederskap 2020 - fullskala 
Komitéen ønsker å bruke pilotgjennomføringen og ledertrenersamlingen til å legge en 
plan videre for utrullingen. 



 

Sak 38/19 Reglementet for roverfemkamp 
Komité speiding diskuterte gjennomgang og oppdatering av reglementet for rover-          
femkampen. 

Elementer fra diskusjonen: 
- Det er kommet noen konkrete innspill til endringer etter årets femkamp. 
- Det har lenge vært snakk om felles femkamp med KFUK-KFUM-speiderne og           

at reglementet i så fall må tilpasses dette. 
- Bruke Roverforum til å få innspill på reglementet. 

Sak 39/19 Forslag om å redusere antall kursbevis-maler 
Saken var sendt inn fra forbundskontoret. 

Elementer fra diskusjonen: 
- Utfordringer med at når kursbevisene blir utdelt på kurs kommer de ikke hele             

hjem. Bedre å sende ut kursbevisene i etterkant av kurset hvis det skal ha              
noe for seg. 

- Ønskelig å kunne laste ned elektronisk kursbevis fra medlemssystemet. 

Vedtak: Antall maler reduseres. Kursbevis (blått) og Norges speiderforbund (ensidig)          
beholdes. 

Sak 40/19 Trygge og inkluderende møter 
Saken var sendt inn fra forbundskontoret og Ksenia Sazonova deltok på Skype og             
orienterte komitéen om hva som har blitt gjort så langt og tanker om veien videre. 

Det er gjennomført et kurs for ledertrenere, samt økter på de to siste ledertrener-              
samlingene, men det er fortsatt usikkert hvor trygge ledertrenere er på å lære bort              
dette. Viktig at komitéen har fokus på dette og tenker det inn mot landsleir og andre                
arrangementer. 

Sak 41/19 Lederløft 
Komité speiding diskuterte fokus og sted for Lederløft. Det har kommet inn en søknad              
fra Vestfold krets. 

Vedtak: Lederløft 2020 legges til Vestfold krets. 

Sak 42/19 Revisjon av fordypningsmerker for rover 
Komitéen fikk for en god stund tilbake forslag til endringer i fordypningsmerkene for             
rover, men det har ikke blitt tatt en skikkelig gjennomgang. Det ble gjennomført en              
arbeidsøkt der merkene ble gått gjennom og prioritert. 

Komitéen ønsker å prioritere følgende merker: Duct tape, demokrati, koder og           
kryptering, bål, leir, sykkel, origami og hengekøye. Frem til neste møte lages et             
forslag til krav for merkene leir og demokrati. 

  



 

Sak 43/19 Arrangementer 2020 
Status for arrangementer i 2020 ble gjennomgått. 

Trinn 2 for rovere og unge ledere (roverkurset) 
- Sted og skisse til opplegg er klart. 
- Må lages et budsjett og undersøke støttemuligheter. 
- Invitasjon og påmelding gjenstår. 

Roverstevnet 2020 
- Komitéen hadde fått inn to søknader; en fra et roverlag i Vesterlen og en fra               

Grenland. Begge søkerne var til stede og fikk presentert seg. 

Ledertrenerkurset 2020 
- Hvis noen av årets stab skal være med må det legges til det sentrale              

Østlandet. 
- Lyse ut etter stab til ledertrenerkurset på speiding.no med frist 15. desember. 
- Sørge for opplæring mellom gammel og ny stab (gammel og ny kursplan). 

Ledertrenersamling 2020 
- Alternativ 1: Flytte helg til samme helg som Ungt lederskap og samkjøre med             

dette arrangementet. Mjøsklubben kan stille med teknisk (mat og         
overnatting). Komité speiding må sørge for innhold og rammer. 

- Alternativ 2: Oslospeiderne har en idé om å gjennomføre den med trinn 3             
som ramme på en hytte i nærheten av Oslo. Forutsetter også at            
arrangementet flyttes til en annen helg. 

Vedtak:  
- Roverstevnet 2020 legges til Grenland krets. 
- Ledertrenersamlinga flyttes til 17.-19. januar og samkjøres med Ungt         

lederskap. 

Sak 44/19 Gruppe- og kretsutvikling 
Komité speiding ble orientert i arbeidet med gruppe- og kretsutviklingsprosjektet. 

Sak 45/19 “On the job training” 
På komitéens møte i september ble det snakket om et innspill fra Trøndelag, “On the               
job training”, som komiteen skulle diskutere videre og se på hvordan det kan brukes. 

Komitéen fikk en innføring i konseptet og diskuterte hvordan dette kan anvendes.  

Sak 46/19 Oppfølging speiderfriluftsliv i grunntreningen 
På komiteens møte i juni kom det opp noen forslag til tiltak for å hjelpe ledertrenerne i                 
å formidle speiderfriluftslivet og koblingen mot speiderprogrammet. Komiteen        
diskuterte veien videre og ønsker å ha dette som et tema på ledertrenersamling. 


