Referat fra Korpsting
Hove, 14. februar 2009.

Sak 1: Åpning
Sveinung Eiksund åpnet korpstinget.
Arendal FSK har vært arrangementskomite.
Korpset fikk en hilsen fra synodeformann Arnfinn Løyning.

Sak 2: Konstituering
Sak 2.1: Valg av møteledere
Glenn Austegard og Marius Wahlmann ble valgt til møteledere.
Sak 2.2: Valg av møtesekretærer
Erik Grøtnes og Beate Radich Urholmen ble valgt til møtesekretærer.
Sak 2.3: Godkjenning av representantene
Det er 33 stemmeberettigede og 4 gjester.
Sak 2.4: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent uten innvendinger.
Sak 2.5: Godkjenning av foretningsorden
Forretningsorden ble godkjent uten innvendinger.
Sak 2.6: Valg av to personer til å underskrive protokollen
Geir Steingrim og Kristin Kolbu ble valgt til å underskrive protokollen.
Sak 2.7: Oppnevning av tellekorps
Ivar Holtane og Jan Vidar Johnsen ble oppnevnt som tellekorps.

Sak 3: Korpsets toårsmelding 2007-2008
Sveinung Eiksund og Eli Johanne Sørlie presenterte korpsets toårsmelding.
Sveinung minner om Korpsets formål: Bevare og vinne nye medlemmer for Gud. Vi er også en del av
NSF og FriBU. Kort status om FSK gruppene. Korpset arrangerer kurs.
FSK leiren klarte vi ikke å avholde på bestemt plass. Den ble flyttet til Dvergsnestangen, og vi er godt
fornøyd med denne.
Eli Johanne tar for seg handlingsplanen. Vi er nå halvveis i handlingsplanen som er en fireårs plan.
Innspill
Bjørnar Thøgersen (Lørenskog): Det er mye trosopplæring. Hvor er satsningsområdene i
speiderarbeidet, spesielt roveraktivitetene?
Svar: Sveinung Eiksund: Vi er også en del av NSF, og kan bruke deres opplegg. Korpsets hovedfokus
bør derfor være på den spesielle FSK delen.

Rolf Øystein Andersen (Arendal): Det var en grei gjennomgang, men savner leirrapporten. Kan dere
presisere hvor mange telefonmøter det egentlig har vært?
Svar: Sveinung Eiksund: Leirrapporten blir presentert senere i dag (her: vedlagt). Antallet
telefonmøter har variert.
Line Hage (Lørenskog): Mulig grunn til at medlemmene over 13 forsvinner kan være pga lite satsning
på rovere. Det er viktig at speiderne har noen å se opp til.
Toårsmeldingen er vedtatt ved akklamasjon.
Thomas Myhren (Arendal) var ikke til stede under vedtaket.

Sak 4: Ny økonomiavtale mellom FriBU og FSK og eventuelle nødvendige
endringer i retningslinjer for korpsstyret og fondet
Sveinung Eiksund informerer om forskjellen mellom dagens avtale og det nye avtaleutlkastet.
FSK ønsker ny økonomiavtale fordi det har vært problematisk for FriBU å overføre midler til FSK
arrangementer pga for liten synlighet i FruBUs regnskap. FSK ønsker større økonomisk
styringsmulighet.
Forslag til ny avtale går på at FriBU overfører en pengesum hvert år, og forventer ikke tilbakebetaling.
Det er en ren tildeling fra FriBU til FSK.
Innspill
Bjørnar Thøgersen (Lørenskog): Kan speidergruppene søke FSK om støtte i tillegg til FriBUs AIR
midler?
Svar: Sveinung: Nei. Du søker fremdeles til FriBU. Unntak er dersom FSK legger ut spesielle midler
som det kan søkes om.
Rolf Øystein Andersen (Arendal): Korpsstyret har egentlig økonomisk styringsmulighet slik avtalen er i
dag. Jeg synes ikke avtalen er god. Hva betyr det at avtalen skal reforhandles ved "betydelige
endringer"? Hva skal inn på fondskontoen? Skal FriBU føre regnskapet for FSK? Hvem styrer
fondskontoen?
Svar: Sveinung: Vi har en avtale i dag som regulerer forholdene. Denne har vært et tilbakevendende
problem. Den nye avtalen gir oss mer penger og FriBU har stilt seg bak forslaget. Dette er en fordel
og kan bidra til å forbedre forholdet til Fribu. Med dette vil vi forsøke å legge bak oss stridighetene
som har vært.
Avtalen forholder seg til antall medlemmer, så det blir mer penger når vi får flere medlemmer.
Betydelige endringer: Dersom FriFond ordningen endrer form må avtalen revurderes.
Fondskontoen fortsetter vi med som før, og beløpet som overføres overføres til fondskontoen. FSK
fører regnskapet for spesielle arrangement som får støtten fra fondet. I tillegg vil nå eks.
reiseregninger faktureres fondet.
Svar: Jarle Skullerud (FriBU): Utbetales av FriBU, og faktureres fondet to ganger årlig.
Rolf Øystein Andersen (Arendal): Arrangementer skal gå via fondet. Må regnskapsfører for fondet
føre rengskap for arrangementene, eksempelvis leirer? Hvem innberetter avgiftspliktig informasjon
(lønn etc)?
Svar: Jarle Skullerud (FriBU): FSK ordner regnskapene selv. Alt som må innberettes gjør FriBU, som i
dag.

Daniel Eriksen (Fredrikstad): Jeg skjønner ingenting…
Svar: Børge Greaker (Speidersekretær, Sarpsborg): Det blir lettere for styret å planlegge økonomien,
for det blir lettere å beregne hvor stort beløp FSK kommer til å få.
Svar: Erik Grøtnes (Vågsbygd): Vi vet med sikkerhet at vi får pengene, at de ikke blir fordelt til andre
søkere.
Svar: Jarle Skullerud (FriBU): Avtalen hindrer ikke FSK i å søke om mer penger av FriBU.
Avtalen ble enstemmig vedtatt.
Sak 5: Diskusjonstorg
Det ble hengt opp fire plakater med emnene. En person fra styret stod ved hver post og
oppsummerte innspill. Alle fikk anledning til å besøke alle postene. Punktene under oppsummerer i
korthet det vi kom frem til.
Sak 5.1: Korpsleir 2012
Viktig å finne sted hvor det er FSK ressurser. Vi bør ha lokalkunnskap.
Det er også mulig å benytte andre ressurspersoner på området hvor leiren skal være.
Plassering har mange meninger. Både Nord-Norge, Midt-Norge og utlandet er foreslått.
Speiderne ønsker opplevelser man ikke kan klare på de vanlige møtene.
Haik og merker er viktig.
Tema: Skogen. Bondegård. Viking.
Alle har meninger om leir. Vi kommer med forskjellige forventninger.
Sak 5.2: Kristen profil i FSKs arrangementer
Profilen på korpsleiren sommeren 2008 var bra, men for lite leirbålspreg.
Bra med hefte med forslag til ord for dagen.
Nattverd er et diskusjonstema. Vi representerer grupper med mange forskjellige speidere. Ingen
grupper er like. Noen ønsker nattverd og føler dette er naturlig. Det kom tre gule lapper som sier at
nattverd har ingenting på leir å gjøre. Ytring: Speidere vet ikke hva nattverd er. Speiderens oppgave
skal være å føre speiderne inn i menigheten, og det er menighetens ansvar å lære dem om nattverd.
Forslag om dramatisering av stykker.
Nattverden slik den ble arrangert på korpsleiren 2008 var bra. Godt forklart, mange poster så man
ser ikke hvem som går hvor.
Informasjon: Børge Greaker: FSK bidrar på landsleiren med tanke på andakt.
Sak 5.3: Lederoppfølging
To hovedkilder til rekruttering: Foreldre og speidere som har blitt gamle nok.
Utnyttelse av rovere kan være å ta de med på enkelte møter med vandrere og stifinnere,
storspeidere kan besøke småspeiderne.
Foreldre som speiderledere slutter gjerne når speiderne slutter.
Forslag for å ivareta lederne: Faste ledersamlinger som ikke bare er planlegging. Gjerne egne turer
eller samlinger, helst med litt luksuspreg. Viktig å ta ekstra vare på de yngste lederne og de eldste
speiderne.
Av og til mer fokus på ledermiljø enn kurs og ledersamtale.
På turer er det mulig å ha ledertur første natt og så kommer speiderne neste dag.
Vanskelig å finne tid til kurs. Mange formidler positive kurserfaringer. Stor terskel for å reise på kurs,
men så er erfaringen kjempebra.

Ønske om "oppsøkende kursvirksomhet". Enklere for gruppene enn å reise av gårde på kursopplegg.
Noen ønsker mer drahjelp for å få med lederne på FSKs kurs.
Det er ofte mye kunnskap internt i gruppa som kan utnyttes.
Sak 5.4: Færre medlemmer over 13 år
Det er viktig å ha rovere som forbilder. De mindre må ha noe(n) å strekke seg etter. Gulrøtter å se
frem til.
For dem som ikke har rovere er det viktig å gi noe spesielt til de største speiderne slik at det alltid er
noe å strekke seg etter.
Konfirmantspeiding åpner for nye speidere i aldersgruppen.
God informasjon er viktig. Hva skal skje på møtet? Informasjon om fellesaktiviteter i
korps/krets/lansdbasis.
Innspill
Line Hage (Lørenskog): På de to forrige korpstingene ble det snakket om Roveraktiviteter, men
ingenting har skjedd. Vi har store forhåpninger.
Svar: Det som kom frem under diskusjonsforum sendes det nye styret.

Sak 6: Orienteringssaker
Sak 6.1: Leirrapport 2008
Presentasjon av leirrapport ligger vedlagt.
Sak 6.2: Kurshelg 2009
Gro Anita Vehus (Korpsstyret) presenterer forslag til ny kurshelg.
Forslag 1: Seiling med Solrik
Fisking, Seiling
Pris: Omtrent 550 pr pers pr døgn. Reise til Grimstad kommer i tillegg.
Forslag 2: Bretur
Inndeling i taulag, utstyr og knuter. Bruk av stegjern, sikringsmidler… Tur i blåisen og evt. redning på
is.
Pris: 2325 + reise
Forslag 3: Skarvan aktivitetspark
Buss til Vinterkjær, og minibuss videre.
Klatring, kajakk, fisking, sykling, hiking, "via ferrata" (jerntrapp i fjellet)
Overnatting i lavvo
Pris ukjent.
Dato: første helg i september (4. – 6. september)
Sak 6.3: Utopia
Karen Johanne Strømstad (Generalsekretær) viste en av Poffas informasjonsvideoer og informerte
generelt om leiren. Haikerutene er nå lagt. Det vil bli to typer haik: Enten to dagsturer eller en
overnattingstur. Påmelding til leiren vil skje i to omganger: Første påmelding innen 30. mars.
Påmelding del 2 er i mai.
Mye informasjon er nå lagt ut på www.landsleir.no.

Vennskapsgrupper kan være med. send e-post til informasjon@landsleir.no for mer informasjon.
Gruppeaktivitet er det ønskelig at alle bidrar med, men ikke noe krav. (frivillig tvang). En gruppe tar
med seg en suksess og gjennomfører den en eller to ganger i løpet av leiren. Mer info kommer om
dette. Utopia ordner med billetter og påmelding.
Sak 6.4: FriBUs landsmøte 2008 og nye vedtekter i FriBU
Jarle Skullerud (daglig leder i FriBU) orienterer.
Statsstøtte
14 kristne barne- og ungdomsforeninger står i fare for å miste statsstøtta på grunn av
diskrimineringsparagrafen (§13) (angående homofile ledere). Vi venter med å avklare vår stilling til
paragrafen til etter at frelsesarmeens ankesak er ferdig behandlet i departementet. (Dette handler
om støtte på omtrent 2 mill pr år). Dersom Frelsesarmeen taper saken vil vi gi beskjed til
departementet at vi står på samme side som Frelsesarmeen og frasier oss statsstøtta.
FriBU Landsmøte
Nye vedtekter er vedtatt. Disse finnes på www.fribu.no: Klikk Om Oss, Filer og Dokumenter.
§3c: FSK er et eget speiderkorps som ledes av korpsstyret. Det som nå er nytt er at de enkelte
speidergruppene sender representanter til FriBUs landsmøte. I tillegg kan korpsstyret sende to
representatner.
Sammensetningen av landsstyret er endret.
§3c omhandler Frikirkens Speiderkorps. . Korpsstyret kan sende en observatør som har talerett.
AIR
Nå er det to søknadsfrister i året. 15. april og 15. september.
Det er mulig å søke støtte innen: Lederfokus, globalt engasjement eller utadrettet aktivitet.
Det er en mindre pot nå. Før: kr. 500.000. Nå: kr. 250-200.000.
Det er mulig å søke om støtte gjennom året til 12 mulige aktiviteter eller kurs. Pengestøtten er faste
beløp, og det trengs bare en bekreftelse på hvem som reiser så kommer pengene.
Eksempelvis tildeles kr. 500,- pr speider som er påmeldt landsleir, og kr. 2000,- pr påmeldt til ToTo
kurs.
Se www.fribu.no for mer informasjon.
Sak 6.5: Speidertinget 2008
Gro Anita Vehus (Korpsstyret) og Marius Wahlmann (Porsgrunn) informerer.
Største debatt var NSFs eiendommer. Mye omkring Ingelsrud. 50/50 ønsker å kvitte seg med
eiendommene. Flere av eiendommene kan ikke selges (pga testamentert til NSF med krav om ikke
salg). NSF skal begynne å undersøke muligheter for avhending av eiendommer med unntak av
Tredalen, Ingelsrud og Solstølen.
Klagenemd er opprettet i NSF for eksklusjon og suspensjons saker. Denne har allerede trådt i kraft.
2. gangs behandling av formålsparagrafen gikk gjennom.
Valg av nytt speiderstyre: Nytt styre, samme speidersjef.

Sak 6.6: Nye merker
Camilla Røed (tidl. speidersekretær) har utarbeidet et nytt merke: Omsorg og rettferdighet". Merket
er basert på historien om "Den barmhjertige samaritan", hvor nestekjærlighet er tema.

Sak 7: Regnskap for korpsets fond for 2007 og 2008
Regnskapet ble lagt frem av Sveinung Eiksund (Korpsstyret) og Rolf Øystein Andersen (Arendal).
Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 8: Valg
Valgresultat: De som ble valgt er i fete typer.
Korpsleder:
Marianne Knudsen, Sarpsborg
Visekorpsleder: Nils Tore Augland, Sogndalen
Erik Grøtnes, Vågsbygd
Styremedlem:

Nils Tore Augland, Sogndalen
Karen E. Espeland, Fredrikstad
Mette Hansen, Fredrikstad
Eli Johanne Sørlie, Trondheim

Varamedlem:

Mette Hansen, Fredrikstad

Vedtatt ved akklamasjon
9
22
2 blanke stemmer
27
29
11
32
ingen blanke stemmer

Sak 8.5: Speidertinget i 2010
Kandidater til speiderting
Ingjerd Andersen,Oslo Vestre
Karen Elise Espeland, Fredrikstad
Personlige Varamenn:
Gro Vehus, Arendal
Line Hage, Lørenskog
Varamenn til varamennene:
Sveinung Eiksund, Trondheim
Morten Kolbu, Lørenskog
Daniel Eriksen, Fredrikstad
Sak 8.6: Leder for valgkomite for 2 år
Valgkomite
Sveinung Eiksund, Trondheim FSK

Valgt ved akklamasjon

Sak 8.7: To medlemmer av valgkomite for 2 år
Medlemmer til valgkomite
Gro Anita Vehus, Arendal
Trygve Grana, 2. Kristiansand

Valgt ved akklamasjon
Valgt ved akklamasjon

Sak 9: Åpent forum
Line Hage (Lørenskog): Vi tar ansvar for Rovertur 2. helg i august. Bretur og Juvvandring på Krossbu.
Info blir sendt gruppene. Husk at det er mulig å søke reisestøtte.
Vibeke Trenum Lillestølen (Riska): Forslag til valgkomiteen: Send e-post til alle lederne istedenfor å
sende bare til gruppeledere.
Gro Anita Vehus (Korpsstyret): Dersom det er ønsker til kurs som programutvalget skal ta stilling til,
kom med forslag.
Bjørnar Thørgersen (Lørenskog): Spørsmål til Jarle Skullerud (FriBU): Angående §13, dreier dette seg
om anerkjennelse av homofile ledere. Er vi imot homofile ledere?
Svar: Ja, det dreier seg om homofile ledere. Nei, vi er ikke imot homofile ledere.
Bjørn Gabrielsen (Fredrikstad): Meld deg inn i frivillighetsregisteret, så kan du få støtte fra Norsk
Tipping.

Avslutning: Speiderbønn
Alle sang ☺

Vedlegg
Leirrapport

Geir Steingrim

Kristin Kolbu
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Glenn Austegård

