REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING

Til stede:

Andreas E. Bjørndalen, Arnt J. Øvreness, Susanne Grønner og Martin Olaisen.
Lykke Hjuler og Ksenia Sazonova (begge FK) deltok i sak 23/20. Erling Husby
(FK/sekretær) deltok i sak OR06/20, 26/20 og 29/20.

Dato:

6.-8. mars 2020

Sted:

Forbundskontoret og Blåhaug (sak 29/20)

Faste saker:
Sak R03/20

Referat møte 02/2020
Referatet ble sendt ut i etterkant av møtet og er godkjent per e-post.

Sak OR05/20

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

Sak OR06/20

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

Sak OP03/20

Lykke og Ksenia orienterte om gruppe- og kretsutvikling.
Mangler fortsatt arrangør til Roverfemkamp 2020.

Oppnevninger
Det var ingen oppnevninger.

Egne saker
Sak 23/20

Gruppe- og kretsutvikling
Lykke og Ksenia fra forbundskontoret orienterte Komité speiding i arbeidet med
gruppe- og kretsutviklingsprosjektet. Presentasjonen ligger som vedlegg til referatet.

Sak 24/20

Nye fordypningsmerker for rover
Utsatt til neste møte.

Sak 25/20

Trinn 2 for rovere og unge ledere
Komité speiding ble orientert om gjennomføringen av kurset og kom opp med idéer til
hvordan man kan bruke erfaringene fra kurset videre.

Sak 26/20

Førstehjelp i ledertreningen
Komité speiding ønsker to kurs. Den fremlagte kursplanen egner seg som
fordypningskurs for speiderledere og kan bestå slik som foreslått. Kursplanen gir
speiderledere en fordypning i de anbefalte ferdigheter i førstehjelp som de trenger for
å dra på tur.
I tillegg er det behov for et nytt kurs som gir speiderledere kunnskaper om hvilke
ferdigheter i førstehjelp som speiderne skal lære gjennom speiderprogrammet, og
hvordan de kan tilrettelegge for læring hos speiderne.
Vedtak: Komité speiding godkjenner forslag til kursplan og ber forbundskontoret sette
igang en prosess med å utarbeide et kurs som gir speiderledere kunnskaper om

hvordan de kan tilrettelegge for læring av førstehjelpsferdighetene i
speiderprogrammet..
Sak 27/20

Lederløft
Komité speiding gjennomførte en idémyldring om økter, kurs og ressurspersoner til
Lederløft.

Sak 28/20

Ungt lederskap / På egne bein
Komité speiding diskuterte veien videre med en fullskala gjennomføring av
arrangementet.

Sak 29/20

Samarbeid med Speiderstyret (Hele KS)
Komité speiding gjennomførte et samarbeidsmøte sammen med Speiderstyret på
Blåhaug.
Temaer som ble gjennomgått:
-

-

Inneværende arbeidsplan for 2019 og 2020 ble gjennomgått og gjennomførte
tiltak ble diskutert.
Arbeidsplan for 2021 og 2022. Det blir gjennomført et eget nettmøte senere
der Komité speiding og Speiderstyret skal jobbe videre med denne.
Kretsleder- og korpssjefsamling (KL/KS) våren 2020
Lederløft (årets arrangement og generelt)

Eventuelt
Roverfemkamp 2020
Idémyldring om mulige arrangører til årets femkamp.
Ledertrenerkurset
Oppfølging av fremgangen på Ledertrenerkurset. Fortsetter å lete etter kursledere. Se
om vi har ressurser til å gjennomføre et ledertrenerseminar for ledertrenerkurset.
Ledertrenersamling 2021
Ikke hørt noe fra de som meldte interesse, så må følge opp med dem. Tid og sted bør
legges ut før sommeren, og hovedlinjene i programmet bør senest i høst.

