Referat korpsstyremøte 11. mai 2019 Oslo
Orienteringssaker
11/19 Referat fra FriBU landsstyre
Orientert om, spørsmål om vi skal legge et mellomting likt med FriBUs årsmøte.

12/19 Referat fra speiderstyret
Orientert om, også orientert om KL/KS.

13/19 Korpsleir 2020
Orientert om.

14/19 Ringerunden
Orientert om.

15/19 Oppdatering etter samtale med de andre korpsene
De andre korpsene vil også gjerne gå i dialog om det nye speiderløftet, men noen vil ta det opp på et
korpsting først. Snakk om å arrangere en korpshelg til høsten for å vise NSF at vi er uenige.
Forslag om en felles korpsstyrehelg, fredag til søndag med sosialt på fredag, tid til separate
styremøter for hvert styre også en arbeidsøkt der styrene jobber sammen og har erfaringsdeling.
Forslag om å ta det 18.-20. oktober i Abra Havn.
Vedtak: Vi skal invitere de andre korpsstyrene denne helgen til felles korpsstyrehelg.

Oppfølgingssaker/drøftingssaker
15/19 NSF langtidsplan
Speiding når flere samsvarer veldig med FSK sine ønsker om tettere samarbeid med menigheten og
oppstart av grupper.
Punktet «alle medlemmer utfordres gjennom relevante og spennende programaktiviteter og
arrangementer» er relevant i forhold til de arrangementene vi har i løpet av året, spesielt
vandrertreff og rovertreff.
Punktet «alle medlemmer øker sin deltakelse i demokratiske prosesser i organisasjonen»: prøve å få
flere speidere på korpsting.
Digitalisering: planen vår om å starte opp facebookgruppe for ledere passer godt til dette punktet.

16/19 Andaktsbok
Ca. 20 andakter
Forslag om å ha de fem programområdene til NSF som temaer i boken, med 4 andakter til hvert
programområde.
Forslag til folk vi kan spørre om å skrive andakter er: Jarle Skullerud, Håvard Haugland, Stein Arve
Graarud, Andre Myhren, Kjetil Gilberg (pastor kraftverket), Hilde Tønnesen, Geir Johansen (pastor i
Rognan), Alf Birger Eikaas.
Tas videre til neste møte.

17/19 FSK målplan
Det ble orientert om hvilke deler av målplanen vi nå ser på som de viktigste punktene.

