
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: 29. april 2021
Sted: Nettmøte Google meet

Til stede: Susanne, Arnt, Anders, Ingebord, Benjamin, Roy Arild

Fraværende: Andreas, Karin og Lykke

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
Caroline Skogaker oppnevnes som Prosjektleder for Rover5kamp 2021

Egne saker

Sak 29/21 Arbeidsplanen og hvilke mål vi skal arbeide med (D)
Diskutere rundt vår arbeidsplan områder, og status.

Tanker rundt arbeid med arbeidsplanen neste gang. Ha en større prosess med SST,
KS og FK. Få forankret det vi jobber med. Klare å få mer elementer av det vi jobber
med inn i arbeidsplanen er viktig. Få stykket det mer opp.



Sak 30/21 Roverfemkamp og Roverstevne (O)
Hvordan går det med planleggingen

Rover5kamp: Må se videre på oppnevninger til arrangementet, og holder oss til
nåværende plan. prosjektgruppen planlegger fysisk møte på Levanger 13. mai.
KS har hatt et møte med Rovernemnda til KM hvor vi har slått sammen reglementene
slik at prosjektgruppa har et felles reglement å forholde seg til på årets arrangement.
Det må gjøres en revidering av reglementet i etterkant av gjennomføringen.
Roverstevnet:
Roverstevnet er et ganske “fritt” arrangement hvor prosjektgruppa selv står for
utformingen, da naturligvis med løsere rammer enn mange av de andre
arrangementene.

Sak 31/21 Gartnermerket Godkjenning (D)

Vedtak: Merke blir godkjent med endringer.

Sak 32/21 Etter endt prosjekt (D)
Hvordan takke av staben etter endt prosjekt?

Takke av en kursleder på TG kurs - skriv ned prosessen som har vært tidligere.
Kurslederen får en fire-perler og et diplom. Den overrekkes til neste kursleder.

Aksjon: Kontoret undersøker nærmere.

Prosjektledere som er oppnevnt av KS er det vi som skal takke av. Og så bør
prosjektleder takke av sin stab.

Lage retningslinjer for avtakking i de ulike arrangementene. Ramse opp alle
prosjektene som vi har en rolle i. Hvem har ansvaret for hva, SST, KS, FK, SPF?

Aksjon: Lage et excel ark over arrangementet og ansvarsfordeling. Og ha forskjellig
nivå på avtakking utifra engasjement.

Sak 33/21 Synliggjøring av trinnkurs i kretsene
Burde vi oppfordre kretser til å synliggjøre kursene sine på min.speiding og åpne opp
for invitasjon til andre?
Tar det på neste møte.

Sak 34/21 Ledertrenerbrev 4
Ledertrenerbrev på nettsida.

Aksjon: Introkurset - endre på teksten i nettutgaven. Nå er den rettet mot at du
gjennomfører den individuelt og ikke ved hjelp av en veileder i gruppen.

Aksjon: Ledertrenerbrev 4 sendes ut i løpet av fredag 30.april 2021
Vedtak: Ledertrenerbrev ligger på Komite Speiding siden på speiding.no

aksjon: ledertrenerbrev gåes gjennom og klargjøres til nettsiden.



Sak 35/21 Rapportmal
Skal ha laget et utkast til rapportmal, inkludert rapport til ledertrenersamling.

Aksjon: Viktig at Rover 5-kamp og Roverstevnet tar i bruk rapportmalen fra tidlig av.

Prosjektmalen er basert på prosjektmetoden.
Hvor skal dette forankres? Dekker dette behovet for alle eller bare vårt behov?
Alle våre arrangement kan vi bestemme rapportmalen selv, men burde vi ha en
fellesrapportmal?
Rapportmalen - ønsker at det skal være tydelig at det er noen andre som skal lese
rapporten - så det under evaluering kommer fram at man skal tenke på andre.

Vedtak: Rapport ledertrenersamling - godkjent.

Sak 36/21 Speiderlederloggen, Agenda 2021 (D)
Oppsummering av bakgrunn og arbeidet så langt. Forslag til hvordan
speiderlederloggen kan bygges opp og se ut.
I tillegg har Arnt kommet med et innspill til alternativ gjennomføring av trinnkursene
som kan kanskje sees i sammenheng med speiderlederloggen?

Vedtak: samarbeid mellom FK,SST og KS og ledertrenerne om å lage
Speiderlederloggen.

Speiderlederloggen - oppsummerte kort hvor vi er. En del forskjellige tilbakemelding
der på å ha noe sånt ikke er noe de ønsker, men også flere positive. En del diskusjon
rundt begrepsbruk. Det er noe vi må ha i starten av speiderlederloggen.
Må passe på at speiderstyret også skjønner ideen bak speiderlederloggen.

Forslag til lederkveld på leir.

Aksjon:Vi inviterer speiderstyret til et møte hvor speiderlederloggen og lederkveld blir
presentert og “solgt inn” i nær fremtid

EVT 1/21 Til neste møte

EVT 2/21 Oppdrag Førepatrulje

Veien videre for oppdrag førepatrulje. Flyttes til neste møte.

EVT 3/21 Lederes oppfattelse av rovere

Kom fram på roversamlingene at rovere opplever at de ikke får hjelp i gruppen etter
at de blir rovere. At de ikke får noe støtte. lederne har en forventning til at de skal
klare alt selv. Lite opplegg for rovere, og en stor forventning om at de skal være
ledere i gruppen og ikke ha eget.

Få balansert forhold med roveren i gruppen, at de får støtte og ikke voksenstyring
eller står helt alene. Gruppelederen bør se roverne og gi de støtte.



Roverombudene er et godt bidrag inn mot å få hjelpe med disse utfordringene.
Sterkere samarbeid mellom roverombud, trenger kanskje ikke like stort samarbeid
med kretsen. Vanskelig hvis kretsen er negativ til at roverne kan være rovere.

Endre holdningen hos lederne.Slik at roverne får lyst til å bli å være engasjert i
gruppen i lengre tid etter rovertiden.

Ha en økt på Løft.

EVT 4/21 Fysisk møte i Juni

EVT 5/21 TG-kurset

Prosjektleder avslutter oppdraget som kursleder- ingen som er i stand til å være med
i stab. Ingen kurs i 2021.

Aksjon: Ha en avtakking av Prosjektleder.

Aksjon: Anders må få avtakking på TG.


