REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING

Til stede:

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

Dato:

6. mai 2020

Sted:

Google Meet

Faste saker:
Sak R05/20

Referat møte 04/2020
Referatet ble sendt ut i etterkant av møtet. Referatet ble godkjent.

Sak OR09/20

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

Sak OR10/20

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

Sak OP05/20

Mange avlyste arrangementer
Jobbes kontinuerlig med informasjon ut i organisasjonen
Levert rapport til Gjensidigestiftelsen for Sammen redder vi liv-prosjektet
Fått klarsignal for å arrangere friluftsskolene til sommeren

Oppnevninger
Det var ingen oppnevninger.

Egne saker
Sak 38/20

Gjennomgang av aksjonslista
Aksjonslista ble gjennomgått.

Sak 39/20

Trekløver-Gilwell 2021
Årets Trekløver-Gilwell er som kjent avlyst. Komité speiding diskuterte alternativer for
neste år. Påsken kan være et godt alternativ siden det er landsleirår.

Sak 40/20

Roverfemkamp 2020
Det har ikke meldt seg noen til å arrangere femkampen og Komité speiding diskuterte
veien videre. Det er ikke ønskelig å avlyse arrangementet. Roveransvarlige i
komitéen tar kontakt med noen rovermiljøer for å høre om det er noen som kan tenke
seg å arrangere.
Samtidig vil det bli satt igang et arbeid med å jobbe for en felles roverfemkamp
sammen med KFUK-KFUM-speiderne.

Sak 41/20

Orientering etter møte med ledertrenerne 27. april
Mange meldte interesse for å delta og det var 17 ledertrenere som møtte + 3 fra KS.
Komité speiding gikk gjennom oppsummeringen fra møtet.
Veien videre: Legge til rette for at ledertrenerne kan brukes som en ressurs (info til
kretsene/korpsene). Se på hvordan vi kan støtte ledertrenerpatruljene i kretsene.

Sak 42/20

Retningslinjer for ledertrening
Komité speiding diskuterte oppdatering av retningslinjer for ledertrening. Det er behov
for en generell oppdatering av retningslinjene og komitéen vil jobbe videre med dette.
Komitéen diskuterte også et forslag til nytt punkt i retningslinjene:
Ledertrenernes rolle
★ En ledertrener veileder medlemmer i deres utvikling som speiderledere.
★ En ledertrener deltar i kursstaber som planlegger, gjennomfører og evaluerer
kurs i Norges speiderforbund.
★ En ledertrener veileder grupper og kretser i planlegging, gjennomføring og
evaluering av deres arbeid.
★ Ledertrenere inngår i kretsens ledertrenerpatrulje.
Vedtak: Forslag til nytt punkt i retningslinjer for ledertrening om ledertrenernes rolle
vedtas.

Sak 43/20

Status oppnevninger og videre organisering av Komité speiding
Komité speiding diskuterte hvordan den praktiske organiseringen av arbeidet og
møtene fremover skal være. Fortsetter med digitale møter frem til det blir mulig å
møtes fysisk igjen..
Det er viktig at komitéen er aktiv og ber om innspill fra ressurser i organisasjonen, slik
at det ikke bare blir innspillene fra komiteen som diskuteres. Bruke nettverk innenfor
alle komitéens områder. Bruke facebook-gruppe for speiderledere. Invitere til “åpent
møte”. Mange kretser har forskjellige ombud (for alle enheter).

Sak 44/20

Rapport fra prosjektet Sammen redder vi liv - Alltid beredt! (Hele KS; O)
Sammen redder vi liv-prosjektet er nå avsluttet. Komité speiding er veldig fornøyd
med at førstehjelpsinnholdet i speiderprogrammet har blitt gjennomgått og oppdatert.
Komité speiding tar rapporten til orientering.

Eventuelt
Oppdrag fra SST
Komitéen gikk gjennom status for arbeidet med oppdraget.

