
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: 18.-20.mars 2022
Sted: Fysisk og Digitalt på Meet

Sakslisten er satt opp av leder for KS.

Deltakere; Anders Nordby, Roy Arild Rugsveen, Arnt J Øvreness, Ingeborg Kolstad, Lise Karine
Ringstad, Andreas Bjørndalen, Lykke Juhler

Gjester: Susanne Grønner, Håvard Djupvik, Ksenia Zasonova, Helene Bredal

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 01/2022 (Hele KS; 5 min; O)

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

Sak OP01/22 Oppnevninger (V)
Ingen oppnevninger

Egne saker

Sak 32/21 Etter endt prosjekt - Avtakking (D)

Diskusjon rundt forslag til avtakking:

Vedtak: Det er oppnevnt en prosjektgruppe for arbeidet med draktreglementet -
utmerkelser i NSF. Denne prosjektgruppe får forslagene til videre vedtak.



Sak 54-21 Ledersamtalen (D)
Har sammenheng med diskusjonen om speiderlederloggen og kursene (peff
og trinnkursene).

Hadde ledersamtale i  Trøndelag i høst i fjor. På speiding.no finner man
konsept/mal for hvordan samtalen bør/kan gjennomføres. Malen passer ikke.

Sak 57/21 Roverombudssamling (O)
29 påmeldte utover stab.
Planen er klar. Blir med på KL-KS - Turbotimen avtales med SST.
Målet er at de som ikke har et mandat får det laget, få en felles definisjon på hva et
roverombud er og hva hensikten er med å ha et roverombud

Sak 04/22 Nasjonal roverleir 2022 (O)
Oppfølging fra sist

Arnt og Ingeborg har hatt en prat med PL om neste møte, 22.03. Hensikten med
dette møte er å evaluere Prosjektgruppas helgemøte.

Sak 05/22 Speiderlederloggen (O)

KL-KS - hvor mye tid skal vi bruke til denne presentasjonen og når?
Hvordan skal vi videreformidle til ledertrenerne

Vi må snakke med:
sjøspeiderne om div. rolle/ emnemerker (noen som deltar på KL/KS?)
Mangfold og inkluderingsnettverket
Media og kommunikasjon (foto, aktivitet på landsleir, journalist osv)
Radionettverket
Andre som kan bidra?

Det skal være et møte 8.mai i et nordisk samarbeid (Nordisk funksjonsbasert
nettverkssamling)der speiderlederloggen skal lanseres som et bidrag fra norge. En
fra prosjektgruppa bes om å presentere den her.

Fra diskusjonen rundt Livssynåpenhet (sak 17/22) ble det besluttet at Korpsene skal
inviteres inn til en diskusjon rundt emnemerket Verdigrunnlaget. Først et møte med
dem med en oppfordring til å komme med innspill, og deretter en høring om
innholdet. FK inviterer korpsene til møtet etter en avklaring med Anders om tidspunkt
og agenda for møtet.

Sak 07/22 Trekløver-Gilwell (D/V)
Speidersjefen deltok på dette punkt
Diskusjon rundt oppfølging av projekter som TG og LTK.
Hvordan skal vi fremover drive oppfølging av disse prosjektene?

https://speiding.no/verktoykassa/kretser-og-korps/kretsens-rolle-og-ansvar/oppfolging-av-nye-ledere


Hvordan fungerer ledertreningen i NSF?

Vedtak: KS eier det faglige innholdet i arrangementene og kursene. Kontoret er
ansvarlige for det praktiske og å invitere inn til et samarbeide mellom PL, KS og FK.
PL avtaler kan “signeres” ved hjelp av e-poster med godkjenning fra Prosjektleder,
kontaktpersonene fra forbundskontoret og Komite Speiding.

Sak 08/22 Trekløver-Gilwell - (D/V)
Speidersjefen deltok på dette punkt.

Diskusjon rundt samarbeide med KM og en årsmelding fra Spf SPF i 2008

Vedtak:
Trekløver-Gilwell er et NSF arrangement. KS oppretter en arbeidsgruppe som
reviderer kursbeskrivelsen slik at den samsvarer med oppdaterte endringer i lover og
retningslinjer. Arbeidsgruppen ledes av Arnt J. Øvreness og skal være ferdig 1.
august.

Sak 09/22 Speiderprogrammet
Arbeidsmøte mellom FK og KS-program

Sak 10/22 Avtakking (D/V)
Saken er ført tilbake til Sak 32/21

Sak 11/22 Bekymring (D)

Ikke referert

Sak 12/22 Refleksjon over egen innsats (D)

Ikke referert

Sak 13/22 Førerpatruljesamling (kondorens Flukt) (V) 2023

På møtet 10. januar ble det besluttet å skyve på denne samling til våren 2023.
Diskusjon om innhold og planlegging.

Vedtak: Ideen om å gjennomføre Førerpatrulje Samlingen 2023 gjennom modellen
for speiderlederloggen diskuteres i prosjektgruppa. Det legges en plan for
gjennomføringen og arbeidet frem mot denne. Presenteres på det felles møte med
SST i mai.

Sak 14/22 Nasjonal Peffsamling
Speidersjefen var med på denne sak

Tanker rundt hva den nasjonale peff-samlingen skal inneholde.
Hvem har ansvaret for programmet og ska



Prosjektleder har ikke fått noe tema eller annen innspill til innholdet. Hun har fått frie
hender til å planlegge helga.

Sak 15/22 Saker til felles SST møte i mai (D)

Sak 16/22 Felles forventninger og erfaringer (D)

Ikke referert.

Sak 17/22 Livssynsåpenhet (D)
Speidersjefen er med på dette punktet.

Det nye speiderløftet er en stor endring i NSF, det må synliggjøres over tid
eksempelvis via program.

Bruke den kompetansen korpsene har til å bidra inn i arbeidet.
Dette legger NSF i ordet livssyn.

Veien videre: Invitere inn korpsene til en arbeidsøkt hvor man presenterer innholdet
og tankene, høre på deres innspill, lage et ferdig opplegg og sende det til korpsene i
høring. (Lykke/Anders).
Lise: Sende gamle merker til korpsene for en ny revidering, har de noen innspill til
disse? Har de noen innspill til nye merker til eksempelvis troppen?

Sak 18/22 Nordisk funksjonsbasert nettverkssamling (V)

E-post fra IC-erne, på Nordisk speiderkonferanse ble det besluttet å etablere en
nordisk funksjonsbasert netteverkssamling. En arena for felles for diskusjoner. Norge
har fått oppgaven å arrangere den første samling. Samlingen er digital 8. mai 2-3
timer.
Gathertown blir plattformen.

EVT 1/22 Rover5kampen (med Håvard)…. samarbeide med KM speiderne. Det trengs et mer
formalisert samarbeide rundt dette. I år får vi det til og så skal det arbeides på å få det inn i SPF

Nasjonal speiderledersamling(med Håvard): Frivillighetens år, fest, lansering av speiderlederloggen.
Rammeverket er ikke på plass. Det mangler stadig folk til dette

Rask avklaring fra Kontoret om bruk av symboler i ledertreningen.
Sammenblanding av Bestemors lov og 3 positive/1 utfordring.
Svar: Det må skilles de to tingene.
Symbolet for 3+1 må beholdes som positiv forsterkning. Fint å bruke tommel opp på bestemors lov.
Godt innspill!


