Landsstyret

FriBU
Referat
Landsstyremøte 28. mars 2020
Sted: Nettmøte, Skype
Tidsramme: 09.00 - 15.00. Lunsj 12.00 – 12.30
Innkalt:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. Varamedlem:

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

Administrasjonsleder: Martin Nøstrud
Daglig leder:
Håvard Haugland
Stabsrepresentant: Oskar Hadland

Tlf 48191668 / oyvind@tonheim.org
Tlf 48210442 / henrikke.willard@gmail.com
Tlf 41363986 / erland99s@hotmail.com
Tlf 95006303 / stormoandrea@gmail.com
Tlf 94869555 / henrikand97@hotmail.com
Tlf 97685246 / celth92@gmail.com
Tlf 92483384 / tomas@sigerstad.com
Tlf 91640288 / kamperhaug92@gmail.com
Tlf 45688015 / mn@fribu.no
Tlf 41418400 / hh@fribu.no
Tlf 95837256 / oh@fribu.no

Fraværende:

Styremøte
INNKALLING OG DAGSORDEN

Sak 112/17-20

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent

Eventuelt saken om visjon ble tatt her.
NYE SAKER

Sak 113/17-20

Klimatiltak FriBU (Sammen med styret i FSK) Tid: ca. 30 min

FriBU har i samarbeid med frikirken vedtatt nye retningslinjer for reise og møtepolicy.
Vi ønsker å samtale om hvordan vi som barne- og ungdomsorganisasjon kan gjøre mer for klima og
evt. nye tiltak. Korpsstyret har blitt utfordret til å tenke gjennom dette på forhånd. Vi ser frem til en god
og konstruktiv samtale.
Speideren har stilt seg bak synodestyrets vedtak. Videre prøver vi å ikke sende vedlegg på mail og
lage en prosjektmal med tanke på miljø. Hjelp til tenke miljø for gruppene. Det ble snakket om en
miljøpris som evt kunne deles ut til med for eksempel en sum penger.
Vedtak: Speideren og fribu stiller seg bak synodestyrets forslag til klimatiltak. Videre vil vi tenke på
alternative måter og være miljøvennlige.
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Sak 114/17-20
Synkende medlemstall FSK (Sak sammen med styret i FSK) Tid: ca. 1 time
Bakgrunnen for synkende medlemstall 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
Speideren har sett tendensen over flere år med synkende medlemstall. I hovedsak skyldes denne
nedgangen mangel på ledere. Speideren blir ofte en satellitt i menigheten som igjen gjør det
vanskeligere å rekruttere nye ledere. Søndagsskolen, tweensarbeid, ungdomsarbeid og ansatt
kapasitet blir i hovedsak prioritert av menigheten, speideren kommer litt i andre rekke. Korpsstyret og
speidersekretær reiser derfor rundt til menigheter som har grupper for å få dem til å tenke mer
helhetlig. Speideren har gjort mange tiltak de siste årene for å endre situasjonen. Vi har noen bautaer i
speideren som virkelig har bidratt lenge. Noen har vært 40 år i tjeneste.
Vi har gjort stunt mot frikirkr
Vi har gjort mye på visjon
Vi ønsker å reise rundt til menigheter som ikke har speider. Her ønsker vi å være i dialog med fribu
landsstyret.
Speideren er en viktig ressurs som er åpen og inkluderende for alle
Vedtak: Det ble orienter godt om speiderens situasjon og vi oppfordrer menigheter med
speidergrupper til i større grad å inkludere speiderarbeidet. Korpsstyret har god oversikt over hvilke
menigheter som er i en sårbar situasjon og følger dem tett med konstruktive løsninger. Vi er glad for
speideren og landsstyrets etablering av samtale rundt disse spørsmålene. Vi vil være i tett dialog
videre.

REFERATSAKER

Sak 115/17-20
Sak 116/17-20
Sak 117/17-20
Sak 118/17-20

Referat fra landsstyremøte 18. jan 2020
Tas til orientering
Referat fra AU 3. mars 2020
Tas til orientering
Referat FSK jan og feb 2020
Tas til orientering
Protokoll fra synodestyret jan og feb 2020
Tas til orientering

STATUSRAPPORTER

Sak 119/17-20

Rapport fra daglig leder
• Stabssituasjon (Linda Kvavik ny)
• Tro på hjemmebane prosjekt
• Mellomting
• DNA konferanse
• Creative
• Glow festival
• Hjemmekirke, situasjon med koronavirus, ingen permiteringer
Tas til orientering

Sak 120/17-20

Rapport fra administrasjonsleder
• Regnskapsrapport Jan og Feb 2020.
• Prosjektsøknader i Cornerstone.
• Kommunikasjon epost.
• Forvaltning av kapital.
Tas til orientering
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Sak 121/17-20

Årsoppgjør 2019
Administrasjonsleder går igjennom årsoppgjøret for 2019.
Vedtak: Godkjennes og signeres av styret.

OPPFØLGINGSSAKER

Sak 122/17-20

Bibelverktøy for gruppeledere
Styret utfordret prosjekt bibel til å komme med en mer konkret plan for gjennomføring og oppfølging av
prosjektet. Det har blitt arbeidet med frem til dette styremøte.
Vi får med oss Eirik Fjellestad inn på denne saken for å legge frem prosjektet. Vedlagt følger en
powerpoint for å beskrive prosjektet.
Eirik redgjorde for bakgrunn og behov for prosjektet. Det er stor interesse for et slikt prosjekt blant våre
lokallag. Vi ønsker å tilgjengeliggjøre bibelen for alle. Du trenger ikke teologisk bakgrunn for å kunne
forstå bibelen. Vi ønsker å gjøre det enklere for folk å forstå bibelen og gi dem mestringsfølelse for å
lese og forstå bibelen.
Styret gav postitiv tilbakemelding på arbeidet som var gjort. Det virket enklere og mer tilgjengelig for
mange. Styret gav også tilbakemelding på å forenkle språk i større grad slik at det blir tilgjengelig for
flere.
Vedtak: FriBU landsstyret bevilger inntil kr. 60.000 til å gjennomføre prosjektet. Styret ber om at det
fremlegges budsjett og regnskap.

Sak 123/17-20

Eventuelt
Grunnet situasjon rundt koronovirus kommer trolig styremøte i Juni til også å foregå som nettmøte.
Dette må vi bekrefte nærmere møtedato.
Styremøter og viktige datoer i 2020:
23. april. BUT. Håvard og Øyvind deltar for FriBU via nettløsning.
13. juni. Styremøte. Mulig via nettmøte. (Eventuelt flyttes til torsdag 11. juni kl. 17.00 – 21.00 via
Skype)
1. sept. Styremøte over Skype. 17.00 – 21.00 (Dette bør endres til et styremøte der vi treffes. Forslag
til dato er: 4.- 5. sept)
13.- 15. oktober Exponential Europe 2020. Konferanse med alle i stab og styre.
20.-21. nov. Styremøte i Oslo
Styremøter og viktige datoer i 2021:
8.-9. jan 2021. Styremøte i Oslo.
Landsmøte FriBU. Forslag til dato er 12.- 13. feb. 2021. Vedtas under styremøte.
Vi flytter styremøte til torsdag 11 juni kl 17.00-21.00.
Vi flytter til 4-5 september.
Vi ønsker å flytte på zoom.
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