REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING

Til stede:

Andreas E. Bjørndalen, Karin Ljunggren, Arnt J. Øvreness, Ingeborg Kolstad, Benjamin
Askevold Andersen, Martin Olaisen og Erling Husby (FK/sekretær, deltok i sak
OR04/20 og 21/20)

Dato:

19. februar 2020 kl. 18:00-21:15

Sted:

Skype

Faste saker:
Sak R02/20

Referat møte 01/2020
Referatet ble sendt ut i etterkant av møtet og er godkjent per e-post.

Sak OR03/20

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

Sak OR04/20

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

Sak OP02/20

Det mangler fortsatt arrangør til Roverfemkamp 2020.

Oppnevninger
Kristoffer Holen ble oppnevnt som prosjektleder for Roverstevnet 2021.

Andre saker
Sak 17/20

Roverstevnet 2021
En av søkerne for å arrangere årets roverstevne har tatt kontakt og ønsker å
arrangere Roverstevnet i 2021. Komité speiding stiller seg positive til dette.
Vedtak: Roverstevnet 2021 legges til Vesterlen krets. Prosjektgruppa avklarer
tidspunkt (tidlig november) med forbundskontoret.

Sak 18/20

Ungt lederskap - På egne bein
Komité speiding påbegynte en diskusjon om neste gjennomføring. Komitéens
medlemmer bes om å tenke gjennom hvordan vi kan løse det frem til neste møte.

Sak 19/20

Ledertrenerkurset 2020/21
Det har vært søkt etter stabsmedlemmer i lang tid og det er bare kommet en
henvendelse (i tolvte time) til kursstab (ikke kursleder). Mangler fortsatt kursleder og
resten av staben.
Tilgjengeliggjøre ny og gammel kursplan, for å se hvem som kan være med.
Ber forbundskontoret om å skaffe en liste over alle som har vært i stab på LTK de
siste 10 årene.

Bruke våren til å se om noen tar på seg prosjektet. Mulig å utsette oppstart til etter
LTS 2021. Bruke praksiskurs fra vår og høst 2021.
Sak 20/20

Trinn 2 for rovere og unge ledere
Arnt ga Komité speiding en orientering. Kurset ble gjennomført 16.-18. februar i
Trøndelag med 19 deltakere.
Det var en god gjennomføring og det var gode tilbakemeldinger fra deltakere og stab.
Er et ønske om å gjennomføre kurset hvert år, ikke bare for rovere, men også for
kretsens førerpatruljer (Kondorens flukt). Det er skrevet et utfyllende notat/referat fra
kurshelga som blir sendt til komitéen på e-post.

Sak 21/20

Førstehjelp i ledertreningen/NSF
Forbundskontoret har sendt en e-post til Komité speiding angående førstehjelp i
ledertreningen i forbindelse med Sammen redder vi liv. Her ble det listet opp en del
punkter som komitéen må ta stilling til.
Det foreligger et utkast til en kursplan for et dagskurs i førstehjelp for speiderledere,
basert på helgekurset “Førstehjelp speiderleder”. Komitéen ble invitert til å komme
med føringer for mål med kurset og det ble samtidig diskutert hvordan dette skal
organiseres og plasseres i NSF. Saken blir tatt opp igjen på neste møte.

Sak 22/20

Gruppe- og kretsutvikling
Komité speiding diskuterte gruppe- og kretsutviklingsprosjektet. Komitéen ønsker å få
en orientering om arbeidet og ber om dette i forbindelse med neste møte på
forbundskontoret.

Eventuelt
-

Hoveddommer til NM i speiding 2020
Det bel avklart at Ingeborg sitter ut sin oppnevningsperiode og er hoveddommer på
NM i speiding 2020.

