
REFERAT

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

Tema: Møte i Komite speiding
Dato: 10. januar 2022
Sted: Digitalt på Meet

Sakslisten er satt opp av leder for KS.

Saker til behandling:
V = saker som krever vedtak
D = saker som legges frem for diskusjon
O = saker til orientering

SAKSLISTE

Faste saker:

Sak R01/22 Referat møte 12/2021 (Hele KS; 5 min; O)
Referatet fra siste møte er godkjent

Sak OR01/22 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 OR02/22 Orienteringer fra forbundskontoret (o)
Komite speiding skal få en orientering i aktuelle saker fra forbundskontoret.

Sak OP01/22 Oppnevninger (V)
Det er ingen oppnevninger

Egne saker

Sak 01/22 Ledertrenersamling 2022 (V)

Komiteen skal diskutere gjennomføringen av Ledertrenersamlingen 2022. Ta en
avgjørelse på digital eller fysisk samling etter innstilling fra prosjektgruppa;

Vedtak;
Det blir ikke gjennomført fysisk Ledertrenersamling i 2022

Sak 02/22 Møteplan 2022 - Hele KS



Det har kommet endringsønske på møteplanen for 2022.

Sak 03/22 Roverstevne 2022 (V)

Søknad fra Roverne i Romerike krets

Orientering om hva som har skjedd siden sist, dialog med krets.
Hvem skal oppnevnes som prosjektleder?

vedtak; Roverstevnet blir på Romerike.

Sak 04/22 Nasjonal roverleir 2022

Komiteen har fått forespørsel om å finne ledertrener for oppfølging av
prosjektgruppen for nasjonal roverleir 2022

Sak 05/22 Speiderlederloggen

Komiteen skal diskutere status og veien videre med Speiderlederloggen

Prosjektgruppa består av:
Disse er deltakere i komiteen til nå:
Prosjektleder Anders Nordby
Arnt Øvreness
Roy Arild Rugsveen
Karoline Omberg Often
Ole Johan Rasch
Et medlem fra speiderstyret
Karin Ljunggren
Ksenia Sazonova
Andre på FK etter behov, feks Tom Lanz

Det er ingen øvre grense for hvor mange som kan bli med i prosjektgruppa. Når først
det skal lages oppdrag trenger det mange hender til å bidra inn.

Det planlegges et fysisk møte for prosjektgruppa i slutten av januar. Hvis noen i
prosjektgruppa ikke har anledning til å delta legger vi opp til at man kan følge
diskusjonen.

Sak 06/22 Status lansering av fordypningsmerker

Komiteen skal følge opp sak om fordypningsmerker fra forrige møte

EVT 1/22 Eventuelt

Patruljeførersamlingen “Kondorens flukt” i mars blir ikke til i år.



Komite speiding ser at det er en utfordring, hvordan man kommuniserer med eks
ledertrenere. Ledertrenerbrevet funker ikke i den formen som det er nå, men hva skal
til. Det er et ønske å høre med kommunikasjon om dette.

Til neste møte


