FRIKIRKENS SPEIDERKORPS
Postadresse:
Pilestredet 69
0350 Oslo

Besøksadresse:
Pilestredet 69
0350 Oslo

Tlf: 22 74 86 00
Web: www.fribu.no E-post: speider@fribu.no

REFERAT FRA KORPSSTYREMØTE
31.08.20

Til:

Nicolai Puntervold
Haakon Tønnessen
Oda Helene Aspehjell
Anna Rossvang
Hallstein Olesønn Hagaseth (i permisjon)
Oda Eline Kristiansen

Fra:

Børge Greaker

Praktisk informasjon:
Møtet ble holdt på Skype

REFERAT
Nr
22/20
23/20

Sak

24/20

Ringerunden

18/20

Patruljer i FSK

REFERAT
Referat fra sist møte var ikke klart
Speiderstyret er orientert om at det er publisert et stykke om
nytt tekstforslag til speiderbønnen. Det nye forslaget skal
være mer i tråd med det nye i lov og løfte.
Ingen grupper er kontaktet enda. Det gjøres i etterkant av
møtet og rapporter sendes til styret på mail.
Kort tilbakemelding på det som er skrevet så langt.

Andaktsbok

Vedtak:
Speiderkonsulenten inkluderer følgende:
Hva gjør man på et patruljemøte?
Peff ass og troppsleder kan ha egne planleggingsmøter
f.eks. en gang pr mnd.
Status og videre plan

19/20

25/20

26/20

27/20

28/20

Rapport fra FriBU landsstyre
Rapport fra speiderstyret

Digitalt nettverksmøte?

Lager

Ny avtale med NSF

Speidertinget 2020

Vedtak:
Vi forsøker å samle inn minst 10 andakter til. Styret må
gjerne skrive selv. Frist for å hente inn andakter er 1.
oktober. Prosjektet må ferdigstilles ila november.
Hvordan løser vi nettverksmøtene og eventuelt andre arr
fremover. Kan noe være på nett?
Noen saker som kan være aktuelt å drøfte på et nettmøte
med våre speiderledere er:
- Koronatips
- Ny avtale med NSF
- Mellomting
- Rovertreff
- Vandrersamling
- Hva trenger dere av resurser på patruljer?
Vedtak:
Vi prøver å få til et nettmøte i november eller jan/feb. Det er
et poeng for å få med grupper i nord og vest. Form og
innhold må finnes før vi gjennomfører. Zoom er trolig den
beste plattformen.
Aktuelle saker: Arrangement, Ny avtale med NSF, Patruljer
og Koronatips.
Vi har noen FSK-artikler på lager. Disse er nå flyttet fra
Frikirkens hovedkontor i Oslo til Melkefabrikken i Sarpsborg.
Siden landsleiren 2021 nå er avlyst må vi se på hva vi
trenger å ha lagret og hva vi kam selge eller gi bort.
Vedtak:
Speiderkonsulenten gjør en grundig vareopptelling og
sender ut et tilbud til gruppene på mail.
NSF har tatt initiativ til å fornye avtalene med samtlige
korps. Avtalen skal være klar for godkjenning på
speidertinget i 2022.
Vedtak:
Alle kommer med minst 3 punkter til hva man ønsker å sette
fokus på i arbeidet videre med den nye avtalen. Alle må
gjøre seg kjent med grunnreglene, den gamle avtalen og
forslaget til ny avtale, speiderløftet, speiderloven og NSF sitt
lovverk.
Hva må drøftes på forhånd? Hvem reiser?

29/20

Leir 2021

Vedtak:
Nico, Oda Helene og Håkon representerer FSK.
Nico kaller inn representantene og Anna til et forberedende
møte.
Landsleiren neste sommer er avlyst. Skal vi se på
mulighetene for en korpsleir?
Vedtak:
Speiderkonsulenten kontakter:
• Fredtun for å være i dialog om muligheten og
eventuelle priser.
• NSF for å se på mulighetene om eventuell
støtte/samarbeid,

