
 

Referat
 

 
Sakslisten er satt opp i samråd med fungerende leder av Komite speiding, Susanne Grønner. 

Deltakere: Susanne Grønner, Andreas Bjørndalen, Roy Arild Rugsveen, Arn J Øvreness, Ingeborg            
Kolstad, Benjamin Andersen, Karin Ljunggren, Lykke Juhler (FK) 
Fraværende: Anders Nordby 
 
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 møte 10/2020 (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) 
Her skal komiteens medlemmer orientere resten av komiteen i aktuelle saker og            
status på arrangementer og prosjekter som hver enkelt har ansvar for. 
 
 

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 16/21 Demokrati og Roverklaffer  
 

Vedtak: Komite speiding ønsker å lytte til rovernes ønsker og gå videre med pkt 1 og                
2 i notatet. Pkt 3 er allerede i gang. 
Aksjon: Komite speiding og FK arbeider videre med dette 
 

 
Sak 17/21 Oppsummering av ledertrenersamling (O)  

Gode tilbakemeldinger, ønsker om å gjenta dette. 

Til: Alle medlemmer av Komite speiding 
Fra: Forbundskontoret v/Lykke Juhler 
Kopi: SST, FK 
  
Tema: Møte i Komite speiding 
Dato: 18. februar 2021 
Sted: Nettmøte, Google Meet 



 

Det skjer en utvikling i forskjellige retninger rundt i landet. 
Flere temaer som kan taes opp i kveldsmøter løpende. 

 
 

● Det var mange deltakere, fra mange steder og som representerte flere sider av det å 
være speiderleder. 

● Ledertrenermiljøene har forskjellige gode sider. Vi ser konturene av hvordan 
ledertrenermiljøene kan være forbilder for engasjement og medlemsvekst. 

● Det å involvere ledertrenermiljøene i gjennomføringen av Ledertrenersamlingen er 
oppmuntrende og virker inkluderende. 

● Utfordringen kan være at alle våre speiderledere har forskjellig forståelse av 
Prinsippene for Ledelse, bruk av Veiledning som ledelsesmetode og har aktiviteter 
hvor Prinsipper for program og Speidermetoden legger grunnlaget for vennskap, 
samarbeid, opplevelser og friluftsliv. 
 
Aksjon: Komite speiding og FK går i dialog om det videre arbeid. 

 
Sak 18/21 Gruppe- og kretsutvikling Spørsmål (D) og veien videre (O)  

Komite speiding skal diskutere spørsmål og sende notat retur til FK. Svarene vil inngå 
i en evaluering av hele prosjektet. 
 
Veien videre: en kort fortelling om hva som er planlagt for det neste stykke tid.  
 

 
Sak 18/21 Aksjonslista 

 
Aksjonslista er oppdatert og gjennomgått. Den følges opp av hver enkelt og på FK. 

 
Sak 19/21 Sakslista fremover (D) 

Saksliste sendes ut en uke før møte 
Frist for innsendelse av saker for for å gi tid for forberedelse. 

 
Sak 20/21 Møteplan/arrangementsplan 

Planlegging av datoer for møter frem til sommerferien 
 

 
Sak 21/21 Oppdrag førerpatruljen på leir (D) 

 
Utsettes til eget møte 
 

Sak 22/21 KL-KS Ombudsengasjement (O)  
Roverombud skal være et punkt på KL-KS. Ingeborg og Benjamin arbeider på 
en økt på samlingen 
KL-KS er fra kl 12-18 lørdag 20. mars og søndag d. 21. mars kl. 12-15 

 
 
EVT 1/21 Rapportskriving (D) (Susanne) 



 

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? 

Dette punkt utsettes til neste møte 

EVT 2/21 Til neste møte 

Oppfølging av pkt på aksjonsliste 

 

 


