Landsstyret

FriBU
Referat
Landsstyremøte 18. januar 2020
Sted: Scandic Gardermoen
Tidsramme: 09.00 - 15.00
Tilstede:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. Varamedlem:
Observatør FSK:

Øyvind Tonheim
Henrikke Willard
Erland Erlandsen Strømme
Andrea Stormo
Celina-Therece Honningsvåg
Tomas Sigerstad
Jorann Løvland
Haakon Tønnessen

Tlf 48191668 / oyvind@tonheim.org
Tlf 48210442 / henrikke.willard@gmail.com
Tlf 41363986 / erland99s@hotmail.com
Tlf 95006303 / stormoandrea@gmail.com
Tlf 97685246 / celth92@gmail.com
Tlf 92483384 / tomas@sigerstad.com
Tlf 91640288 / kamperhaug92@gmail.com
Tlf 47279755 / haakon.tonnessen@gmail.com

Administrasjonsleder: Martin Nøstrud
Daglig leder:
Håvard Haugland
Stabsrepresentant:
Ingrid Halvorsen Heskje

Tlf 45688015 / mn@fribu.no
Tlf 41418400 / hh@fribu.no
Tlf 93468147 / ihh@fribu.no

Fraværende:
Styremedlem:

Tlf 94869555 / henrikand97@hotmail.com

Henrik Andersen

Styremøte
INNKALLING OG DAGSORDEN

Sak 99/17-20

Godkjenning av innkalling og saksliste
Feil dato på innkalling. Godkjennes.

REFERATSAKER

Sak 100/17-20
Sak 101/17-20
Sak 102/17-20
Sak 103/17-20

Referat fra landsstyremøte 12. okt 2019
Godkjent
Referat fra AU 2. januar 2020
Godkjent
Referat FSK 19. september 2019
Tas til orientering
Protokoll fra synodestyret okt og des 2019
Tas til orientering

STATUSRAPPORTER

Sak 104/17-20

Rapport fra daglig leder
• Gi Jesus videre
• Stabssituasjon
• Tweensleir
• Prosjekt ledere
• Prosjektarbeid Frikirken (Rapport lederteam)
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• Trosopplæringsplan ferdig
Tas til orientering

Sak 105/17-20

Rapport fra administrasjonsleder
• Regnskapsrapport okt og nov 2019
• Rapport fra Gi Jesus Videre
• Rapport om oppstart av Cornerstone
• Exponential Europe 2020.
• BUT.
Tas til orientering

OPPFØLGINGSSAKER

Sak 106/17-20

Innspill til lønnsutvalget

Daglig leder gir en status på denne saken fra tidligere styremøte.
Vedtak: Daglig leder sender inn innspill til lønnsutvalget innen utgangen av januar 2020.

NYE SAKER

Sak 107/17-20

Budsjett 2020

Budsjettforslag for 2020 ble gått igjennom av administrasjonsleder.
Styret kom med innspill om forvaltning av kapital. Administrasjonsleder jobber videre med bedre
forvaltning.
Eventuell sak: Prosjekt «Bibelverktøy for gruppeledere» kr. 75.000. Daglig leder tar innspill fra styret
tilbake til prosjektgruppen. Styret ønsker en bredere gjennomgang før det gjøres noe vedtak. Dette tas
en som en sak på styremøte i mars.
Vedtak: Budsjettforslag vedtas.

Sak 108/17-20

Reise- og møtepolicy for FriBU.

Synodestyret har vedtatt klimatiltak vedrørende reise- og møter i fellesarbeidet. FriBU er utfordret til å
gjøre liknende vedtak for sin organisasjon. Se vedlegg for mer informasjon. Daglig leder innleder
samtalen.

FriBU stab jobber videre med et klimadokument for FriBU. Vi jobber med en systematisk gjennomgang
av hva vi som barne- og ungdomsorganisasjon kan være et forbilde på i forhold til klima. Vi går i dialog
med flere organisasjoner for å høre hvilke gjeldene praksiser og refleksjoner de har som kan hjelpe oss
til å bli mer klimavennlige. Videre blir det dialog med synodestyret om hvordan vi kan tenke mer
helhetlig og ikke bare på reise- og møtepolicy.

Vedtak: FriBUs landsstyre stiller seg bak klimatiltakene til synodestyret vedrørende reise- og
møtepolicy med gjeldene kraft fra 01.01.20 og skal evalueres 1.kvartal 2021.
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Sak 109/17-20

Støtte til prosjekter

1: Støtte til forskning, Roald Zeiffert. Kr. 20.000,- pr. år i 4 år. Fra 2019 – 2022.
2: Støtte til «Skaperkraft», Hermund Håland. Kr. 20.000,- engangssum.
Daglig leder redegjør for støtten til prosjektene.

Vedtak: FriBUs landsstyre vedtar støtte til prosjektene.

Sak 110/17-20

Synkende medlemstall i FSK

Speiderkonsulent tror vi kommer til å oppleve en dramatisk medlemssvikt i FSK i tiden fremover.
Bakgrunnen for svikten i speidere skyldes i stor grad mangel på ledere. Vi ønsker å være i forkant av
denne utviklingen i samtale med korpsstyret. Et eksempel på en proaktiv løsning er å gjøre
speidergrupper om til FriBU lokallag i enkelte tilfeller.
Dette ble snakket om:
- Styret oppfordrer speiderkorpset til å gå i dialog med NSF og de andre søster-speiderkorps og
forhøre seg om hvilke tanker og eventuelt hvilke tiltak de har gjort seg rundt den generelle nedgangen i
medlemstall og færre ledere.
- Det må jobbes med rekruttering rundt ledere. Dette er en gjennomgående utfordring.
- Det lokale speiderarbeidet må knyttes tettere opp i mot menigheten.
- Speideren må ta ansvar for hvordan de kan drive med aktiv ledertrening.
- Menighetene må se potensiale på det å nå ikke-kristne gjennom speiderarbeidet.
- Et forsag til en løsning kan være familiespeiding.
- Speiderkonsulent er med i gruppen for «prosjekt ledere».
Styret vil ha en gjennomgang av hvilke tiltak som speideren har gjort de siste årene for å styrke
ledertrening og kobling speider/menighet.
Vedtak: Landsstyret utfordrer FSK til å komme med forslag til ulike løsninger til neste styremøte.

Sak 111/17-20

Eventuelt

Synodestyret har vedtatt å flytte styremøtene fra Scandic Gardermoen til Scandic Lillestrøm. Lillestrøm
har mer å by på som sted enn det Gardermoen har utenom møtetid. FriBU flytter også sine fremtidige
styremøter til Lillestrøm dersom det ikke er naturlig å ha styremøte på Pilestredet 69.
Eventuell sak: Prosjekt «Bibelverktøy for gruppeledere» kr. 75.000. Daglig leder tar innspill fra styret
tilbake til prosjektgruppen. Styret ønsker en bredere gjennomgang før det gjøres noe vedtak. Dette tas
en som en sak på styremøte i mars.
Styremøter og viktige datoer i 2020:
27.-28. mars. styremøte. Felles styresamling i Frikirken. Scandic Lillestrøm.
(flyttes fra 25. april, i forbindelse med BUT)
23. april. BUT, ønske om at styremedlemmer deltar. Sted: Oslo.
12.-13. juni. Styremøte i Oslo eller Hamar. Sted besluttes på styremøte i mars.
13.- 15. oktober Exponential Europe 2020. Konferanse med alle i stab og styre.
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Nye styremøtedatoer for høst 2020:
1. sept. Styremøte over Skype. 17.00 – 21.00
20.-21. nov. Styremøte i Oslo.
8.-9. jan 2021. Styremøte i Oslo.
Februar 2021: Landsmøte. Dato landes på styremøte i mars. Forslag til dato: 12.- 14. februar 2021.
Forslag til sted er Scandic Lillestrøm.

Referent:
Martin Nøstrud
Håvard Haugland
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