
 

 

REFERAT
 

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: 25.-27. september 2020 
Sted: Google Meet  
Tilstede: Andreas, Arnt, Martin, Anders, Benjamin, Ingeborg og Karin 
Referent: Lykke  

 
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) 

 
Sak OP05/20 Oppnevninger 

Det er ikke meldt inn noen oppnevninger til dette møtet. 

Egne saker 

Sak 51/20 Gjennomgang av aksjonslista (Hele KS) 
Gå gjennom aksjonslista og kvittere ut aksjonspunkter. 

 

Sak 52/20 Arrangementsliste 2020/2021 (Hele KS) 
Status på arrangement i 2020. 
 

Sak 53/20 Fordypningsmerke “Demokrati” (Karin, Susanne) 
Gjennomgått forslag til nytt fordypningsmerke. 
Godkjennes med endringer.  



 

 
Sak 54/20 Ledertrening - kursmål og målformulering (Arnt) 

På bakgrunn av økende nysgjerrighet om, er alle mål og målformuleringer samlet for 
å få et helhetsinntrykk i forhold til behov, innhold og progresjon, også sett i forhold til 
formuleringer fra 1990-tallet. 
En interessant debatt / samtale 
 
Vedtak: Det ble ikke gjort noe vedtak i denne sak. 

 
 
Sak 55/20 Roverstevnet 2020.  

Det er ikke mulig å gjennomføre Roverstevne på vanlig vis 
Vedtak: Vi legger opp til et Roverstevne uten fysisk møte og det søkes om strategiske 
midler. Prosjektgruppa utfordres til å utarbeide et alternativt opplegg. 
 

Sak 56/20 Spørsmål fra Frelsesarmeen: 
 
Sak 57/20 Webinar og annet digitalt tilbud 

 
KS ønsker å samarbeide med FK på webinarer og tematreff for å videre jobbe med 
hva som kan fungere. Få på plass et støtteapparat for gjennomføring av webinarer, 
der de som skal formidle ulike tema får den hjelpen de trenger. Hente hjelp fra FK, 
kommunikasjonsnettverket og andre. 
 

Sak 58/20 Ledertrening i Komite Speiding 2020-2021 (Arnt og Martin) 
Gjennomgang av forslag til plan for ledertrening. 

 
Vedtak: Det ble ikke gjort noe vedtak i denne sak 

 
 


