NOTAT

Til:

Alle medlemmer av Komite speiding

Fra:

Forbundskontoret v/Lykke Juhler

Kopi:

SST v/Håvard Djupvik, FK v/Brede Udahl

Tema:

Møte i Komite speiding

Dato:

23. januar 2021

Sted:

Digitalt

Sakslisten er satt opp i samråd med fungerende leder av Komite speiding, Susanne Grønner.
Deltagere i møtet: Susanne Grønner, Arnt J. Øvreness, Anders Nordby, Roy Arild Rugsveen,
Ingeborg Kolstad, Benjamin Andersen, Karin Ljunggren, Lykke Juhler og Ksenia Sazonova (Sak
02-06/21 og 12/21)
Fraværende: Andreas Bjørndalen
Saker til behandling:
V = saker som krever vedtak
D = saker som legges frem for diskusjon
O = saker til orientering
SAKSLISTE
Faste saker:
Sak R01/21

Referat møte10/2020 (Hele KS; 5 min; O)
Referatet ble sendt ut i etterkant av møtet og er godkjent per e-post.

Sak OR01/21

Orienteringer (Hele KS; 15 min; O)

Sak OR02/21

Orienteringer fra forbundskontoret (Lykke)
Komite speiding skal få en orientering i aktuelle saker fra forbundskontoret.

Sak OP01/21

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

Egne saker
Sak 01/21

Forventinger, arbeidsoppgaver og veien videre for Komite Speiding (D)
En oppsummering av møte med speiderstyret og Forbundskontoret. Ønsker og å
snakke om forventninger til det inneværende året, og hva vi ønsker å få ut av det.
være sikker på at vi dekker alle arbeidsområdene våre.
Gjennomgang og diskusjon av punktene med ansvarsområder for KS:

Sak 02/21

Speidertingets vedtak om Arbeidsmål 2021 - 2022, et mulig engasjement for
ledertrenere i Gruppe- Krets prosjektet og for Grunntreningen og (D)

Saksframlegget peker på en alternativ måte å gjennomføre lederopplæring på. Det
inviteres til et samarbeid med kretsstyrer eller grupper, og programmet følger en mal
som avsluttes med gjennomføring av en planlagt aktivitet.
Aksjon: KS tar opp temaet i en ledertrenersamling hvor dette også blir presentert.

Sak 03/21

Speiderlederlogg. Fortsettelse av sak 79/20 (D)
En ide fra Trøndelag som kan bidra til en kvalitetsheving av våre speiderledere og
som egentlig var tenkt som et Trinn 1-kurs med en utvidet kursplan.
Aksjon: FK inviterer til et samarbeid om et utkast som også kan inspireres fra de
finske speidere. FK samler innspillene som allerede finnes til videre arbeid i KS og
andre inviterte personer.

Sak 04/21

Strategisk plan 2023 og videre (D)
WOSM har gitt ut StrategicPlanningMEToolkit_EN som inviterer til et strukturert
arbeid for en strategisk plan som starter i 2023.
Vedtak: FK og KS samarbeider videre med dette generelt

Sak 05/21

Prinsipper og Retningslinjer i speiderarbeidet (V)
Da Norges speiderforbund ble stiftet på våren i 1978, var det viktig blant annet å få
vedtatt noe om hvordan våre speiderledere skulle ivaretas, og hvor kommende
erfaringer skulle forme innhold og forvaltning av både speiderprogram og
speiderledelse.
Senere har erfaringer og endringer ført til revideringer og andre uttrykksformer for det
å tilpasse noe til virkeligheten.
Et utkast til Prinsipper oppdatert og Rettningslinjer Oppdatert kan etter redigering på
FK legges til grunn for høring i relevante miljøer
Vedtak: Forslaget som er utarbeidet sendes ut til høring i relevante miljøer med frist
for tilbakemelding 31. mars 2021

Sak 06/21

Fordypningsmerke Demokrati for rovere (V) (Karin)
Godkjenne Fordypningsmerke Demokrati.
Vedtak: Merket godkjennes.
Aksjon: FK lager en nyhetssak for lansering av merket.

Sak 07/21

Prosjekt Roverinfo (O)

Vi begynte i høst med et prosjekt hvor vi ønsker å snakke med rovere fra alle kretser
for å kartlegge status på aktiviteten i deres krets, samt finne ut hvordan nasjonalt nivå
kan bidra til mer og bedre rovering
Sak 08/21

Roverombudssamling (V)
Gjennom prosjektet Roverinfo har vi fått inn mange bra ideer om hva Rover-Norge
ønsker seg. noe som ble gjentatt var å arrangere en nasjonal Roverombudssamling.
For å samle Roverombud, dele erfaringer, og en motivasjon til rovere i kretser uten
ombud til å opprette dette. Siden 2021 ser ut til å ligne mye på 2020, tenker vi å
starte med en digital samling i år, og heller utvide til et Arrangement i 2022.
Vedtak: KS satser på en digital gjennomførelse før sommerferien 2021 og fysisk
samling i 2022

Sak 09/21

Felles 5-kamp med KM (O)
Benjamin har snakket med noen av Roverne i Roverombudet Trøndelag om å
arrangere 5-kampen felles med KM, det var interesse, og de har tatt det videre til
Kretsstyret.

Sak 10/21

Henvendelser i etterkant av Speidertinget (O)
I etterkant av Speidertinget har det kommet to henvendelser til RoverKS. En med
spørsmål om man kan inkludere deltakelse på Speiderting, forum, gruppeting, stille til
valg osv som poenggivende aktiviteter til burgunder roverklaffer. Til en viss grad er
dette dekket fra før, men det kan komme enda tydeligere frem for å oppmuntre til mer
engasjement rundt de demokratiske prosessene. En del av dette vil jo også dekkes
av demokratimerket. Ingeborg utarbeider notat om dette til neste KS møte i februar.
Den andre henvendelsen omhandlet Mellomforum, et forum de årene det nå ikke er
forum, for å gi roverne en mulighet til å sende inn saker til Speidertinget.
I KFUK-KFUM-speiderne har roverkongressen, det som er nærmest Roverforum,
møte en gang i året. I Norges speiderforbund har vi bare Roverforum annethvert år,
noen uker før Speidertinget. Dette gjør at vi kan ha en påvirkning på Speidertinget
ved å mene noe om sakene med mange i ryggen. Det vi ikke kan på Roverforum er å
sende inn egne saker til Speidertinget, fristen for det går ut før Roverforum samles.
Vil det å arrangere Roverforum hvert år gi flere sjansen til å være representant og
påvirke resten av organisasjonen eller vil det svekke arrangementet? Burde vi
arrangere roverforum hvert år?
Det har også kommet inn forslag om 24-merkesnor for rover og knutemerke for rover.
Lage en veiledning/bruksanvisning på å lage merkesnor selv.

Sak 11/21

Nettside for rovere (O)
Et gjennomgående spørsmål vi får fra rovere er hvor man finner informasjon om ulike
ting som angår dem. Slik nettsiden for rovere er i dag inneholder den veldig mye tekst
og generell informasjon, men lite konkret. Om det hadde vært mulig å forbedre
denne, for eksempel ved direkte linker til roverarrangementer, nyhetssaker for rovere,
og noe om roverombud. Gjerne med en enkel adresse som speiding.no/rover. Slik

som det er nå er informasjonen spredt rundt om kring, og kan være vanskelig å sette
seg inn i. Se KM sin roverside for inspirasjon: https://rover.kmspeider.no/
Det er allerede påbegynt se dette link:
https://speiding.no/verktoykassa/roverarbeid-og-rovertilbud
Aksjon: KS deltar i det videre arbeide med denne sida og hvilket innhold som skal
med.
SAK 12/21

Opplæringstilbud for krets- og korpsstyrer (D)
I forbindelse med Gruppe- og kretsutvikling er det blitt etterspurt opplæringstilbud for
krets- og korpsstyrer, både nettbasert og fysiske opplæringstilbud.
Aksjon: Opplegg fra FK til webinar i slutten av februar og oppdatering av
verktøyskassa

SAK 13/21

Fellesplagg til Komite speiding (V)
Felles varmt plagg til å bruke ved arrangementer der KS skal være synlige.
Vedtak: Komite speiding bestiller et felles plagg på linje med SST og FK.

SAK 14/21

Arrangementeter - digitale? (D)
Hvordan skal vi gjennomføre arrangementene våre det kommende året? Skal vi
planlegge de som digitale eller fysiske?
Lederløft er endret til digital gjennomføring:
Aksjon: Arbeidsgruppe med KS og FK nedsettes
Roverarrangementene fortsætter som planlagt foreløpig.

SAK 15/21

Earth tribe (D)
I høst fikk vi en henvendelse fra SST til å se på muligheten å samarbeide med
internasjonalt komite om oversettelse av earth tribe (http://earthtribe.scout.org/).
Det er allerede fokus på dette i Patruljen i samfunnet, Agenda 2021….
Aksjon: KS og FK fortsetter med dette.

EVT 1/21

Rapportskriving (D)
Hvis vi får tid, kan vi gjerne diskutere noe mer rundt rapportskriving og viktigheten av
dette. Hvordan går vi fram i forhold til de kommende arrangementene? Hvordan best
sikre oppfølging av rapportskriving?
Punktet flyttes til neste møte.

