NOTAT

Til:

Alle medlemmer av Komite speiding

Fra:

Forbundskontoret v/Lykke Juhler

Kopi:

SST v/Håvard Djupvik, FK v/Knut Harald Ulland

Tema:

Møte i Komite speiding

Dato:

6. juni 2020

Sted:

Google Meet

Sakslisten er satt opp i samråd med leder av Komite speiding, Andreas E. Bjørndalen.
Saker til behandling:
V = saker som krever vedtak
D = saker som legges frem for diskusjon
O = saker til orientering
SAKSLISTE
Faste saker:
Sak R05/20

Referat møte 05/2020 (Hele KS; O)
Referatet ble sendt ut i etterkant av møtet. Gjennomgang og godkjenning.

Sak OR09/20

Orienteringer (Hele KS; O)
Her skal komitéens medlemmer orientere resten av komiteen i aktuelle saker og
status på arrangementer og prosjekter som hver enkelt har ansvar for.

Sak OR10/20

Orienteringer fra forbundskontoret (FK; O)
Komite speiding skal få en orientering i aktuelle saker fra forbundskontoret.
-

Sak OP05/20

“Nær leir” planlegges med merke
Kontoret har vært involvert i Arbeidsplan fram mot Speiderting

Oppnevninger
Det er ikke meldt inn noen oppnevninger til dette møtet.

Egne saker
Sak 45/20

Gjennomgang av aksjonslista (Hele KS)
Aksjonslista ble gjennomgått

Sak 46/20

Arrangementsliste 2020/2021 (Hele KS)
Arrangementslista ble gjennomgått

Sak 47/20

Gruppe- og kretsutvikling (Arnt)
Komite speiding drøftet implementering av utvidelse av Ledertrenernes virksomhet
sett i lys av mulige forventninger skapt gjennom gruppe-krets arbeidet.

Kan det gjennomføres på Lederløft? Hvis Lederløft gjennomføres kan ledertrenere
inviteres til ledertrenerlunsj.
Hva med roverarbeidet i kretsen?
Punkt i arbeidsplanen: “Sette fokus på/løfte fram roverarbeidet/-tiden”
Sak 48/20

Møtekalender høst 2020 (Hele KS)
Avklare møtesteder og tidspunkter for møter og annen aktivitet høsten 2020
Møtetidspunkter høsten 2020;
- 19. aug
Nettmøte
- 04.-06. sep
Helgemøte
- 18.-20. sep
Femkamp
- 25.-27. sep
Lederløft
- 09.-11. okt
Speider- og Roverforum
- 21. okt
Nettmøte
- 23.-25. okt
Mulig helgemøte
- 06.-08. nov
Roverstevnet
- 13.-15. nov
Speidertinget
- 27.-29. nov
Helgemøte

Sak 49/20

Nærleir
https://speiding.no/arrangementer/naerleir-2020
Komite speiding drøftet innspill til hvorledes speiderprogrammet kan brukes
Ønsker fokus på Rovervinkling - eksempler på fordypningsmerker. Minne gruppene
om å inndra flokken i dagsarrangement

