Referat

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:

18. mars 2021

Sted:

Nettmøte Google meet

Sakslisten er satt opp i samråd med fungerende leder av Komite speiding, Susanne Grønner.
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
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 23/21

Gruppeveiledere (O)
Invitasjon til et kveldsmøte 8. april hvor KS kan diskutere muligheter og utfordringer
og komme med innspill til opplegg for det videre arbeid.

Sak 24/21

Nordisk Speiderkonferanse (O)
Kr. Himmelfartshelga Digitalt arrangement med de norske deltagere kan møtes fysisk
hvis smitteveilederen tillater dette.

Sak 25/21

Forventninger til arbeidet i KS
Hvilken forventning har man til sitt arbeid i KS og hvordan kan vi internt best fungere
som en patrulje.

Sak 26/21

Organisering og samarbeide (D)
(Line fra Forbundskontoret deltar)
Tydeliggjøre hvilken rolle Forbundskontoret og KS har opp imot hverandre
Hvilke ønsker har KS til samarbeidet med kontoret?
Hvilke ønsker har kontoret til samarbeidet med KS?
Hvornår skal KS dra inn kontoret i en sak?

Sak 27/21

Oppdrag førerpatruljen (D)
Laget ferdig oppdrag til landsleir “jess, vi skal på leir”.
- avslutter med spørsmål om hvordan speiderhøsten blir - så man får en
inngangsport til at tropper som ikke driver med førepatruljer kan få
øyne opp for oppdrag førepatrulje.
Hvordan kan oppdrag førepatrulje implementeres i
gruppe-/kretsutviklingsprosjektet?
- hvordan utvikler dette prosjektet seg? Tilpasse innholdet etter det, slik
at det passer inn i rammen.

Sak 28/21

Ledertrenerbrev (V)
Neste Ledertrenerbrev sendes ut mandag i uka 12

EVT 1/21

Rapportskriving (D)
Diskusjon rundt rapportskriving og viktigheten av dette. Hvordan går vi fram i forhold
til de kommende arrangementene? Hvordan best sikre oppfølging av rapportskriving?
Synliggjøring av rapportmal - samme format for alle?

EVT. 3/21

pkt fra aksjonsliste
Diskusjon rundt opplæring i Trygge og inkluderende møter for ledertrenere.
Det blir et element av speiderlederloggen

EVT. 4/21

Oppsummering fra Roverombud økt til KL-KS

EVT 2/21

Til neste møte

