REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING

Til stede:

Andreas E. Bjørndalen, Karin Ljunggren, Susanne Grønner, Arnt J. Øvreness, Ingeborg
Kolstad, Benjamin Askevold Andersen, Martin Olaisen og Erling Husby (FK/sekretær,
deltok lørdag).

Dato:

17.-19. januar 2020

Sted:

Haraset leirsted, Stange

Faste saker:
Sak R01/20

Referat møte 07/2019
Referatet ble sendt ut i etterkant av møtet og er godkjent per e-post.

Sak OR01/20

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

Sak OR02/20

Orienteringer fra forbundskontoret
Komité speiding ble orientert i aktuelle saker fra forbundskontoret:
-

Sak OP01/20

Det er søkt om tilskudd til gjennomføring av peffsamlinger i 2020.
Gruppeoppdraget om roller og oppgavefordeling har blitt lansert.
Laget forslag til programhjul. KS bes om å komme med innspill til kontoret.
Sammen redder vi liv:
- Prosjektgruppas arbeid avsluttes og kontoret følger opp siste rest.
- Det er laget et utkast til kursplan for dagskurs førstehjelp, i tråd med
ønsket fra septembermøtet. Blir sendt til KS for innspill etter møtet.
Mangler fortsatt arrangør til Roverfemkamp 2020.
Endringer i bemanningen på forbundskontoret.
Medlemssystemet skal i løpet av året utvikles.

Oppnevninger
Det var ingen oppnevninger.

Egne saker
Sak 01/20

Organisering og fordeling av ansvarsoppgaver
Komité speiding diskutere organisering, og fordeling av ansvarsoppgaver. Komitéen
gikk også gjennom møteplanen for 2020.
Fordeling av ansvarsoppgaver:
Andreas:
- Leder av Komité speiding
- Kontakt med Speiderstyret og generalsekretær
Karin:
- Speiderprogrammet
- Fordypningsmerker

Susanne:
- Speiderprogrammet
- Oppfølging av NM i speiding og Lederløft
- Kontaktperson for program landsleir
Arnt:
-

Ledertrening
Kontakt med ledertrenerne
Stabsutveksling
Nasjonal ledertrenersamling
Nordisk ledertrenersamarbeid

Martin:
-

Ledertrening
Kontakt med ledertrenerne
Stabsutveksling
Nasjonal ledertrenersamling
Oppfølging av Ledertrenerkurset og Trekløver-Gilwell

Ingeborg:
- Kontakt mot rovere
- Oppfølging av de nasjonale roverarrangementene
Benjamin:
- Kontakt mot rovere
- Oppfølging av de nasjonale roverarrangementene
- Kontaktperson mot Rovernemnda i KFUK-KFUM-speiderne
Møteplan for 2020:
17.-19. januar
19. februar
6.-8. mars
6. mai
5.-7. juni (Samlokalisert med NM)
19. august
4.-6. september
21. oktober
27.-29. november
I tillegg vil det være noen arrangementer der hele eller deler av komitéen deltar.
Vedtak: Ansvarsoppgaver og møteplan for 2020 ble vedtatt.

Sak 02/20

Ledertrenersamlingen 2020
Komitéen reflekterte over utfordringene knyttet til å få arrangert samlinga.
Det var et mål om å få en tidlig avklaring av arrangør og det var et ledertrenermiljø
som tidlig viste interesse for å ta samlinga. Det tok likevel lang tid å få det endelig
avklart, og da viste det seg at de ikke kunne.
Vertskapet for På egne bein tilbød seg å huse ledertrenersamlinga samtidig med
peffsamlingen og det ble invitert til en ledertrenersamling på samme tid og sted (en
helg senere enn det som var kommunisert). Det var nødvendig å ha en kort
påmeldingsfrist og etter fristen 15. desember var det fire påmeldte. Disse fikk tilbud
om et alternativt opplegg i forbindelse med peffsamlingen. En av dem takket ja.
Elementer fra diskusjonen:
-

-

-

Hvorfor meldte ikke flere seg på?
- Tidspunkt for samlingen ble flyttet. De som hadde satt av helga
kunne ikke lenger.
- Programmet var ikke klart før påmeldingsfristen. Mange er opptatt av
innholdet før de melder seg på.
- Påmeldingsfristen en måned før arrangementet. Noen fikk det ikke
med seg.
- Prisen er for høy. Noen mener at kretsene har dårlig råd og ikke kan
dekke deltakelse for ledertrenerne.
Forstår kretsen/kretsstyret sitt ansvar for ledertrening og at ledertrenerne bør
sendes på samling?
Viktige momenter til neste samling:
- Tid og sted må være kommunisert ut tidlig (2. helg i januar).
- Prosjektgruppa må være på plass tidlig.
- Hovedlinjene i programmet må være klart når påmelding åpner.
- Forsøke å holde kostnadene så lave som mulig.
- Jobbe mer aktivt med kretsene for å få de til å sende ledertrenerne
sine.
Bruke KL/KS for å nå ut til kretsstyrene. Hvordan kan kretsstyrene ivareta
kompetansen til ledertrenerne på en god måte?
- Lage en intro/økt om hva en ledertrener er, hvilken kompetanse de
har og hva de gjør.

Komité speiding mener det er viktig å ha en dialog med kretsene/kretsstyrene og
formidle hvilken ressurs en ledertrener er og hvordan kompetansen kan ivaretas.
Sak 03/20

Ledertrenersamlingen 2021
Komité speiding ble orientert om status for neste års ledertrenersamling. Ett
ledertrenermiljø har meldt interesse for å arrangere ledertrenersamling i 2021.
Ledertreningsansvarlige i komitéen følger opp og tar sikte på å få avklart tema og
rammer for samlingen frem til neste møte.

Sak 04/20

Gruppe- og kretsutvikling
Oppfølging av sak 44/19 fra møtet 8.-10. november 2019. Komité speiding diskuterte
hvordan de kan bidra i prosjektet.
Komitéen kom opp med forslag til to tiltak som de ønsker å jobbe med: Månedens
tilbud (for ledere) og månedens merke (for speiderne og roverne). Komitéens
ansvarlige for hhv. speiderprogram og ledertrening jobber videre med idéen frem mot
neste møte.
Komitéen ble også bedt om å bidra til å kartlegge ressurspersoner til prosjektet. De
har ikke kapasitet til dette, men mener at man finner ressursene ute i gruppene og
kretsene.

Sak 05/20

Lederløft 2020
Susanne orienterte om idéer og planer for årets Lederløft.
Det ble gjennomført en idémyldring om tema. Det skal være et møte med
prosjektgruppa senere i januar og idéene tas videre.

Sak 06/20

Ledertrenerkurset 2020/21
Det har vært lyst ut etter medlemmer til å danne en prosjektgruppe for
Ledertrenerkurset og ved fristen 15. desember hadde ingen meldt seg. Utlysningen
ligger fortsatt på speiding.no. Komité speiding diskuterte hvordan de kan finne
ledertrenere til prosjektgruppa.
Utlysningen blir oppdatert og det settes en ny frist slik at det kan tas opp igjen på
møtet i februar.

Sak 07/20

Nye fordypningsmerker for rover
På forrige møte i november ble det vedtatt å legge frem forslag til fordypningsmerke
Demokrati og Leir for rovere.
Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 08/20

Det handler om ledertreningen
Saken blir tatt opp på et senere tidspunkt.

Sak 09/20

Det handler om samarbeid
Saken blir tatt opp på et senere tidspunkt.

Sak 10/20

Oppdrag
Saken blir tatt opp på et senere tidspunkt.

Sak 11/20

Prosjekt trekløver
Saken gjaldt en begrepsforvirring som ble oppklart uten videre diskusjon.

Sak 12/20

Veien videre med Ungt lederskap - På egne bein
Komité speiding gjennomførte en økt sammen med staben og lederne som deltok
sammen med patruljene sine for å få tilbakemeldinger og innspill til arrangementet.
Staben bes også om å evaluere og sende en rapport til komitéen etter
arrangementets slutt. Saken tas opp igjen på neste møte.

Sak 13/20

Kursplan Trinn 2
Forbundskontoret har i løpet av høsten sett på oppsettet for kursplanene for
trinn-kursene, i tråd med ønsket som KS fremmet på september-møtet. Komitéen fikk
presentert et utkast til oppsett og synes det ser bra ut.
Vedtak: Forbundskontoret bes om å ferdigstille kursplanen.

Sak 14/20

Rapport fra prosjektet Patruljen i samfunnet
Prosjektgruppa for Patruljen i samfunnet-prosjektet avsluttet arbeidet tidlig i 2019.
Rapporten ble delt med forbundskontoret, Speiderstyret og Komité speiding.
Det er laget mye bra materiell som det er viktig å huske på å bruke videre. Tema og
innhold kan brukes inn mot “månedens tilbud” i tråd med sak 04/20.
Komité speiding tar rapporten til etterretning og takker prosjektgruppa for arbeidet.

Sak 15/20

Rapporter fra internasjonal deltakelse
Komité speiding gikk gjennom rapportene fra Norges speiderforbunds deltakelse på
The Academy 2.-7. november 2019 i Slovenia og WAGGGS sitt Juliette Low Seminar
13.-20. november 2019 på Maldivene.
Arnt og Ingeborg som deltok fra komitéen på The Academy trakk frem økter om
roverarbeid og peer groups som noe å se videre på.
Komité speiding tar rapportene til etterretning.

Sak 16/20

Trinn 2 for rovere og unge ledere
Arnt orienterte om arbeidet så langt og gjennomgikk opplegget for kurset. Det ble
sendt ut en invitasjon til alle ledertrenerne om å melde seg som stab, men ingen har
respondert. Har fått med roverlaget i Charlottenlund speidergruppe som teknisk stab.
Kurset er fulltegnet, men det er flest deltakere fra Trøndelag.

