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:

28. november 2020

Sted:

Google Meet meet.google.com/dfi-jcjo-aet

Sakslisten er satt opp i samråd med leder av Komite speiding, Andreas E. Bjørndalen.
Deltakere; Andreas, Roy Arild, Arnt, Benjamin, Karin, Susanne, Anders, Ingeborg, Lykke
Frafall;
Saker til behandling:
V = saker som krever vedtak
D = saker som legges frem for diskusjon
O = saker til orientering
SAKSLISTE
Faste saker:
Sak R10/20

Referat møte 09/2020 (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)
Komité speiding ble orientert i aktuelle saker fra forbundskontoret:
-Frivillighet Norge lanserer ny nettside Ungfritid.no. Dette arbeider kontoret på å få
formidlet videre til gruppene.
-Det jobbes fortsatt med utvikling av webinarer

Sak OP05/20

Oppnevninger
Ingen

Egne saker
Sak 59/20

Gjennomgang av aksjonslista (Hele KS)

Sak 60/20

Arrangementsliste 2020/2021 (Hele KS)
Listen ble gått gjennom og oppdateres løpende

Sak 72/20

Oppdrag førerpatruljen, se sak 61/20
Fortsatt diskusjon fra møte 9 SAK 61/20
Vedtak: Det ble ikke fattet vedtak i saken.

Sak 73/20

Trekløver-Gilwell 2021 - kontaktperson fra KS
Vedtak: Arnt er kontaktperson fra KS for TG 71/2021

Sak 74/20

Nettverk for Ledertrenere
Diskusjon om det videre for å ivareta ledertrenerne best mulig
Forslag til vedtak: Det ble ikke gjort noe vedtak i denne saken

Sak 75/20

Gruppe - Krets prosjektet
Diskusjon om veien videre nå hvor prosjektet går over i drift;
Forslag til vedtak: Komite speidings engasjement i styringsgruppa er å ivareta det at
ledertreningens intensjoner finnes i gjennomføringen av prosjektet.

Sak 76/20

Spørsmål om samarbeide ved oppnevnelse av PL
Diskusjon om prosesser for oppnevning av prosjektledere for arrangementer med
utgangspunkt i Roverstevne 2021
Konklusjon: Lykke og Rover-KS tar et møte med PL. Avklare dialog til nå,
forventninger og avklaringer. Etter dette tar KS initiativ til møte med kretsleder i
Vesterlen for oppklaring og videre oppfølgning.

Sak 77/20

Ledertrenersamlingen, jan 2021
Diskusjon om muligheten for gjennomføring som planlagt. Vesterlen har sendt
innstilling om å endre arrangementet til digital gjennomføring.
Vedtak: Arrangementet endres til et digital arrangement og det skisserte forslaget og
hovedtrekkene i samtalen på møtet vil danne grunnlaget for det endelige
programmet. Temasamlinger på 2 timer over flere onsdager i uke 4, 5 og 6.
Klokkeslett 19.00 - 21.00.
To timers opplegg, med 15 min pause midt på. Påmelding på minspeiding.no

FK orienterer Vesterlen om endringene, og ønsker som en foreløpig plan at de er
vertskap for LTS 2022. Erfaringer fra digital-LTS 2021 tas med i prosessen.
Sak 78/20

Planlegging
Forslag til vedtak: Det ble ikke gjort noe vedtak i denne saken

Sak 79/20

On the Job Learning
Diskusjon Hvordan kan KS bruke en Speiderlederlogg?
Forslag til vedtak: Arbeidet med Speiderlederloggen starter. Komite Speiding
etablerer en arbeidsgruppe som blir bedt om å bearbeide On the job training til
Speiderlederlogg. Arnt leder gruppen og engasjerer ressurspersoner etter behov.

Sak 80/20

Retningslinjer for ledertrening
Vedtak: Komite Speiding ser på muligheten for oppdatering av retningslinjene.

SAK 81/20

Samarbeidsområde for roverfemkamp 2021
Roverne orienterer om veien videre med felles femkamp.

SAK 82/20

Diskusjon: Fordypningsmerkene Geocaching og Leseglede

SAK 83/20

Diskusjon: Lederløft 2021
Konklusjon: Der arbeides videre mot å finne en arrangør

SAK 84/20

Eventuelt

