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:

5. juni 2021

Sted:

Nettmøte Google meet

Sakslisten er satt opp i samråd med leder av Komite speiding, Andreas Bjørndalen og nestleder
Susanne Grønner
Deltakere: Arnt J. Øvreness, Roy Arild Rugsveen, Benjamin Andersen, Andreas Bjørndalen, Anders
Nordby, Lykke Juhler
Ingeborg Kolstad var med på sak 37/21
Eksternt: Tuva Moholdt og Harald Schytz på sak 38/21
Fraværende: Susanne Grønner, Karin Ljunggren
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 (o) (Lykke)
Komite speiding skal få en orientering i aktuelle saker fra forbundskontoret.

Sak OP01/21

Oppnevninger (V)
Ingen

Egne saker
Sak 33/21

Synliggjøring av trinnkurs i kretsene (V)
Diskusjon rundt muligheten for å få kretsene til å legge ut Trinnkurs på
arrangementslista på speiding.no.

Dette skal gi alle mulighet for å komme på kurs. Samtidig vil det sikre at de kurs som
har blitt satt opp får deltakere nok til å kunne gjennomføres.

Vedtak: KS ber kontoret om å utarbeide en løsning som kan hjelpe på denne
utfordring
Sak 37/21

Status roverarrangementer (O)
Roverstevne
Planleggingen er godt i gang

Rover 5-kamp
Prosjektgruppa er godt igang
Rover ombud samling 2022

Sak 38/21

AGENDA 2021 (O/D)
Status fra Leirkomite på innholdet i leirene
Tuva Moholdt og Harald Schytz ble med og informerte om planene.
Komite speiding har laget et forslag til gjennomføring av lederkveld - oppdrag
speiderlederpatrulje.

Sak 39/21

Løft 2021 (D)
Planlegging av rammene for årets Løft som blir digitalt.

Sak 40/21

Oppdrag Førerpatrulje (D)

Sak 41/21

Aksjonslista,
Arrangementslista
møteplan oppdateres
Vedtak: Møteplan og arrangementslisten blir vedtatt

Sak 42/21

Retningslinjer på avtakking av prosjektleder (V)
Vedtak: KS jobber videre med rutinene for avtakking. Taes opp igjen til høsten.

Sak 43/21

Tidsplan for speiderlederloggen (V)
Foreløpig ramme for speiderlederloggen skal presenteres på lederløft
Hvordan fletter vi ledertreningen inn i dette og det å jobbe i et gruppestyre
(frivillighetens år)
Speiderlederloggen versjon 1 forventes å gå på lufta 1. januar 2022, Fra Løft til Nyttår
er det forsøksperiode med utviklingsarbeid.

Sak 44/21

Oppdatering om arbeidsplan (O)
Se på de arbeidspunkter som KS har gang i

Sak 45/21

Ledertrenerbrev (V)
Ønske om at ledertrenerbrevet forankres litt bedre i sentralsystemet, så SST, FK og
KS er enige om den felles linjen for ledertreningen.
Vedtak: Ledertrenerbrevene legges ut på nettsidene til Komite Speiding.

EVT 1/21

Til neste møte

