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:

21. oktober 2020

Sted:

Google Meet

Sakslisten er satt opp i samråd med leder av Komite speiding, Andreas E. Bjørndalen.
Deltakere; Andreas, Roy Arild, Arnt, Benjamin, Karin, Susanne
Frafall; Lykke
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)
Komite speiding ble orientert i aktuelle saker og status på arrangementer og
prosjekter som hver enkelt har ansvar for.

Sak OR10/20

Orienteringer fra forbundskontoret (FK; O)
Lykke fra FK deltok ikke på dette møte

Sak OP05/20

Oppnevninger
Kursleder Trekløver - Gilwell kurs: Hanne Mette Lundberg
Vedtak: Hanne Mette er oppnevnt som kursleder for TG 71 / 2021

Egne saker
Sak 59/20

Gjennomgang av aksjonslista (Hele KS)
Aksjonslista ble gått gjennom

Sak 60/20

Arrangementsliste 2020/2021 (Hele KS)
Status på arrangement i 2020 og 2021.

Sak 61/20

Diskutere veien videre for Oppdrag førerpatruljen

Kjernen i prosjektet er den avsluttende samlingen. Litt likt piloten i Ungt Lederskap.
Førerpatruljene skal høste erfaringer fra hverandres aktivitet. Hva har vi gjort, og hva
kan vi gjøre videre? Erfaringssirkelen er sentral i det avsluttende oppdraget.
Emner som Tema for Ledertrenersamlingen og Agenda 2021 ble diskutert.
Vedtak: Vi fortsetter samtalen senere.

Sak 62/20

Ledertrenerbrev
KS diskuterte hvordan skal informasjonsbehovet mot Ledertrenere bør ivaretas
fremover?
Konklusjon:
Sendes fra FK med “Norges speiderforbund” som avsender, og til alle med rolle
“Oppnevnt ledertrener” i medlemssystemet, samt SST, FK og KS. Hvis det er mulig å
legge til “reply-to” så er det fint å avklare dette i forkant av utsendelse. Evt legge ved
en lenke til en diskusjonsform.

Sak 63/20

Anbefaling for veien videre for NM i speiding
Forbundskontoret har bedt KS om å komme med innspill i prosessen som Spf har
rundt organiseringen av fremtidige NM i speiding.
Konklusjon: KS støtter tanken om en fast NM-komite.

Sak 64/20

Internasjonal Speiding / Earth Tribe Initiative
Internasjonal komite ønsker å hjelpe KS å jobbe med dette, men i et samarbeid.
Konklusjon: KS snakker videre med Internasjonal Komite

Sak 65/20

Årshjul fordypningsmerker
KS skal diskutere en felles satsning med FK om fokus på ulike fordypningsmerker og
programtilbud gjennom et speiderår.
Aksjon: Vi diskuterer videre med FK

Sak 66/20

Gruppe - Krets prosjektet
Diskutere veien videre med prosjektet
Konklusjon
Kan oppdrag lederpatruljen være en tilnærming for å bruke ledertrenerene mot dette
opplegget? Hva trenger grupper egentlig hjelp til? Starte i bunn. Hva inneholder
Introkurset, og er tilbudet til nye ledere? Leder i gruppene kjenner ikke til ideologien
og systemet. De fleste grupper burde ha besøk av en ledertrener for å gi en
påminnelse om speiding og speiderarbeidet. Skal speidergrupper bare være en
friluftsgruppe?

Sak 67/20

Frivillighetens år 2022
I 2022 er det vedtatt å ha et Frivillighetens år. Diskuterer hvordan KS kan møte denne
utfordringen?
Konklusjon: Følge diskusjonen på Speidertinget.

Sak 68/20

Ledertrenersamlingen jan 2021
Ks må vedta organisering, roller, eierskap etc for arrangementet og ha en ide om
programmet gjennom helgen.
Konklusjon: KS jobber videre med innholdet

Sak 69/20

Adventure speiding
Henvendelse fra Caroline Jensen/KM og danske speidere:
Simon og en gjeng andre danske speidere er veldig gira på å spre adventure
speiding til andre land, og vil derfor veldig gjerne hjelpe oss å få til et løp i Norge. De
har sagt seg villige til å eventuelt komme til Norge og holde kurs for oss, eller hjelpe
oss å arrangere løp.
Diskuterer om dette er noe NSF ønsker å være med til?
Konklusjon: Roveravdelingen ser nærmere på det og tar kontakt med KM

Sak 70/20

Andre arrangement / engasjement i 2021
Diskusjon om hvordan tar KS vare på erfaringene og hvordan påvirker disse de nye
utfordringer?

Sak 71/20

Erfaring fra workshop på Roverforum
Roveravdelingen orienterer Saker til neste møte

