Referat

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. november 2021

Sted:

Digitalt på Meet

SAKSLISTE
Faste saker:
Sak R07/21

Referat fra forrige møte (Hele KS; 5 min; O)
Referatet er sendt rundt

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)
Komite speiding skal få en orientering i aktuelle saker fra forbundskontoret.

Sak OP07/21

Oppnevninger (V)

Ingen oppnevninger
Egne saker

Sak 53/21

FordypningsMerker

RAFTING - for rover
Forespørsel fra FK om merket skal fjerne/endres - referer til innsendt forslag
2018.
VEDTAK: Ingen endringer på publisert merke.

GARTNER - for bever
Merket ble diskutert. Endringer avvises og merket godkjennes slik det er
publisert

VEDTAK: Ingen endringer på publisert merke.
LEIR - for rover
Kan merket godkjennes og publiseres
VEDTAK: Merket godkjennes slik det foreligger på møtet.
LEIR - for patrulje
Vi gjorde noen endringer samtidig som vi jobbet med merket “Leir” for rovere.
Kan merket godkjennes og publiseres
VEDTAK: Merket godkjennes slik det foreligger på møtet.
GEOCACHING - for rover

VEDTAK: Merket godkjennes slik det foreligger på møtet.
LESEGLEDE - for alle enheter
Hvert merke diskuteres og rettes til i fellesskap.
VEDTAK: Merkene godkjennes slik de foreligger på møtet.
Veien videre: KS anbefaler at det lages en generell språkvask på alle
merker. Dette er en større jobb og må planlegges, slik det først utarbeides en
veiledning for dette arbeidet.
Sak 54/21

Ledersamtalen (D)
Veien videre: Saken tas opp igjen på fysisk møte i februar.

Sak 55/21

Roverstevne 2022 (V)
Før det kan taes endelig vedtak om dette må det taes kontakt til Kretsleder for
Romerike krets for oppbakking til rovernes ønske om å være arrangør.
Veien videre: Komiteen er positiv til søknaden, og det tas et e-postvedtak før
jul etter at det er avklart med kretsen.

Sak 56/21

Ledertrenersamlingen 2022 (O)
Kan man ha noen av øktene digitalt, slik at også de som ikke har mulighet til
å reise kan få det med seg? Ikke et felles tilbud om digital deltakelse fordi det

vil føre til færre deltakere. Kan evt streame en informasjonsøkt hvis det har
verdi.
Kan legge til rette for at de som ønsker får presentert noe, men åpner i
utgangspunktet ikke for digital deltakelse.
Tar en løpende vurdering av koronasituasjonen. Har i bakhodet tanken om evt
avlysning og omgjøring til digitalt program.
Sak 57/21

Speiderlederloggen (O)
Jeg er beredt er første mål, som deles opp i seks undermerker.
Videre er det et forslag om å lage et oppsett med ti merker som deles opp i
oppdrag. Dette skal implementeres i medlemssystemet.
Veien videre: Anders er prosjektleder for arbeidsgruppa, denne bør
formaliseres.
Må sikre at det ligger læring i oppdragene.
Mer bevisste fremover på hvem som involveres når. Må finne en form
fremover som gjør at vi kommer videre.
En oppsummering av hva speiderlederloggen er er under arbeid.
Det legges opp til et arbeidsmøte i midten av januar.

EVT 1/21

Til neste møte

