
Referat  fra Komite speiding møte

Til: Alle medlemmer av Komite speiding
Fra: Forbundskontoret v/Lykke Juhler
Kopi: SST v/Håvard Djupvik, FK v/Stine Heiring

Tema: Møte i Komite speiding
Dato: 29-31. oktober 2021
Sted: Maarud gård

SAKSLISTE

Faste saker:

Sak R07/21 Referat møte 10/2020 (Hele KS; 5 min; O)
Referatet ble sendt ut i etterkant av møtet og er godkjent per e-post.

Sak OR14/21 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 OR15/21 Orienteringer fra forbundskontoret (o) (Lykke)
Komite speiding skal få en orientering i aktuelle saker fra forbundskontoret.

Sak OP07/21 Oppnevninger (V)
(D)

Viljar Øydvin oppnevnes til prosjektleder for Roverombudsamling

Anders Nordby oppnevnes til prosjektleder for Speiderlederloggen.

Egne saker

Sak 56/21 Ledertrenersamling (D)
21-23 januar
Ledertrenergruppen i Vesterlen er teknisk arrangør.

Veien videre: KS tar kontakt til Vesterlen krets for en oppdatering

Sak 57/21 Roverombudsamling (O)
Fortelle litt om hva vi har gjort, og veien videre

Har fått tak i noen rovere som ønsker å bli med på planleggingen. Satt opp en
prosjektgruppe som teknisk arrangør.



KS står for det faglige innholdet. Forslag om å ha det sammen med KL-KS på våren.
Samkjøring med overnatting og eventuelt mat.
Kan det være hensiktsmessig med en felles økt?
Få med leder for studentspeidergruppene og invitere rovernemda til KM
Forventer dette arrangement skal bli enten årlig tilbakevendende eller hver andre år.
Ta opp på ulike arrangementer en kort økt for ombudene.

Veien videre: Det er lagt en felles plan sammen med SST og FK.

Vedtak: SST godkjenner at Roverombudsamling blir samtidig md KL-KS på våren.
KS arbeider videre med punktene fra diskusjonen

Sak 58/21 Roverfemkamp (O)
Reflektere litt rundt hvordan det gikk med Felles Rover5kamp og veien videre

Veien videre: KS kaller inn til et møte i samarbeidsgruppa. Det anbefales å fortsette
samarbeidet med KM. Det må arbeides videre for å finne arrangør og sted med
videre.

Sak 59/21 Møteplan framover (V)
Møteplanen for resten av 2021 og hele 2022 er satt.

Sak 60/21 Oppfølging av Ledertrenerkurset (O)

Veien videre: KS følger opp PL på kurset før jul. Kurshelg 2 er 29/4 til 1/5 2022:

Sak 61/21 Ledertrening samarbeid med KM-speiderne (D) (V)

Arnt deltok på lederkonferansen med KM speiderne. 240 Deltakere, mange unge,
God stemning.

SST har en prosess med KM speiderne. Viktig å få til i helheten av dette i
samarbeidet. Derfor bør dette punktet vendes med de.

Vedtak:
Det blir tatt en formell kontakt med KFUK-KFUM-speiderne for å etablere en felles
arbeidsgruppe som skal evaluere ledertreningen i begge organisasjonene og komme
med forslag til nye muligheter og utfordringer. Andreas orienterer SST om vedtaket.

Sak 62/21 Tanker rundt LØFT2021 og fremover (D)

Dette ble det siste LØFT i denne formen. SST arbeider med et PEFF arrangement i
Vennesla på Sørlandet i juni 2022 og et lederarrangement i august 2022.
Skal KS komme med innspill til innhold for lederarrangementet, feks.
speiderlederloggen. Det bør være mulig å ha ferdig en del oppdrag til dette
arrangementet. Da kan det bli en milepæl for prosjektgruppa.



Det er SST som er oppdragsgiver på disse to arrangementene, men KS bør stadig
komme med innspill til innholdet og være med på ballen.

Sak 63/21 Speiderlederloggen (D)
Det er vesentlig å få på plass rammene for speiderlederloggen og det første merke
“Jeg er beredt”. Oppdraget skal deles opp i 6 deler. Det skal være et mål med hvert
oppdrag/merke.

Hvordan sikrer vi at det store arbeid som skal legges i speiderlederloggen ikke
smuldrer. Dette kan vi gjøre ved å forankre den i arbeidsplanen og forhåpentlig også
den neste langtidsplanen. Dette må ses på som en langsiktig prosess over mange år.

Oppdrag førerpatruljen og speiderlederloggen bør ha en felles plattform på nettsida.

Vedtak: KS nedsetter en prosjektgruppe.
I prosjektgruppe bør sitte en kontaktperson fra SST og en kontaktperson fra kontoret.
KS ønsker å ha med en rover i prosjektgruppa. Andre ressurspersoner trekkes inn
etter behov.
Prosjektleder fra KS Anders Nordby.

Sak 64/21 Ledertrenerbrev nr 9 (D)
Forslag til innholdet.

EVT 1/21 Til neste møte


