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REFERAT
Frikirkens Speiderkorps 21.korpsting.
Dvergsnestangen 7.februar 2015.
Sak 1: Åpning. Korpsleders tale.
Veldig bra – rungende applaus
Sak 2: Konstituering
2.1 Valg av møteledere
Daniel Eriksen og Bjørn Gabrielsen – begge fra Fredrikstad
2.2 Valg av møtesekretærer
Tor Åmdal – Vågsbygd. Lars Kristian Hjelseng - Fredrikstad
2.3 Godkjenning av representantene
Godkjent ved akklamasjon
2.4 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent ved akklamasjon
2.5 Godkjenning av forretningsorden
Godkjent ved akklamasjon
2.6 Valg av to personer til å underskrive protokollen
Geir Follerås (Songdalen) og Linda Paulsen (Grimstad)
2.7 Oppnevning av tellekorps
Nils Tore Augland (Songdalen) og Rolf Øystein Andersen (Arendal)
Sak 3: Korpsstyrets toårsmelding 2013-2014.
Årsmeldingen ble gjennomgått av leder.
Spørsmål: Nødvendig med 12 styremøter pr. år ? Kort diskusjon.
Vedtak: Toårsmeldingen for 2013-2014 ble godkjent ved akklamasjon
Sak 4. Orienteringssaker
4.1 Rapport fra speidertinget 2014
Sebastian Husvik rapporterte muntlig. Forslag til endringer i Speiderloven og behov for korps
var sentralt.
Spørsmål: Hvordan stiller KFUM og KFUK seg til endringer i Speiderloven? Svar: Ikke
avklart.
Spørsmål: Hva skjer om korps avvikles? Svar: Ikke avklart.
4.2 Korpsleir 2016
Glen Austegard informerte muntlig. Evje 2 -9 juli 2016, Evjemoen. Komité er satt og har
begynt å arbeide.
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4.3 Rapport fra FriBUs landsmøte 2014
Øyvind (styreleder FriBU) informerte: Organisering av FriBU og hvordan FriBU jobber.
4.4 Rover og lederhelg annethvert år
Glen Austegard informerte om planer for sosial rover og lederhelg annethvert år - når det ikke
er korpsting. Samme helg som korpsting (2 helg i februar).
Kommentar: Positiv, men ønsker reisetøtte.
Kommentar: Ikke stem for denne ideen dersom en ikke har til hensikt å delta.
Kommentar: Dette bør gruppene prioritere økonomisk
Kommentar: Vanskelig å skaffe arrangører – tar ressurser
Kommentar: Vanskelig å beholde ungdommer, og en slik helg vil være veldig motiverende
for de eldste speiderne.
Kommentar: Dette er tenkt som et TILLEGG til de ordinære roversamlingene.
Kommentar: Å arrangere en slik helg gir et løft for den gruppa som arrangerer.
Kommentar: Viktig med god deltakelse, ellers er det lite motiverende å arrangere.
Kommentar: Ikke så viktig å være mange. Gjør arrangementet enkelt !
Kommentar: Det er vanskelig å få med folk selv om gruppa betaler utgiftene. Lederne er ofte
opptatt med andre aktiviteter i regi av speider/kirke. Ikke så viktig å være mange. Gjør
arrangementet enkelt – gjerne bare 1 kveld.
Kommentar: Ikke legg Rovertreff samtidig som JOTA/JOTI
4.5 FSKs nettsider og sosiale medier
Børge Greaker og Sebastian Husevik informerte. Ny lederhåndbok er trykt opp – 200 ex. Blir
lagt ut på nett. 200 likes på Facebook. Lite besøkt Facebook side, Sebastian oppfordret til å
legge inn/sende over stoff. Instagram er på gang.
Kommentar: Historikk er borte fra nettsidene. Deler av dette finnes i lederhåndbøkene, men
mye gammel informasjon (bakgrunnsinformasjon og historikk) er borte. Det er ønskelig å få
dette tilbake til nettsidene.
4.6 Nettverkssamlinger i FSK
Børge informerte. Gruppene i Sør og Øst er aktive. Vest og Nord lite aktive.
Kommentar: Gjelder bare ledersamlinger
Kommentar: Hensikten med samlingene er erfaringsutveksling mellom gruppeleder og tettere
bånd mellom korpsstyret og gruppene.
4.7 Nye retningslinjer for frifondmidlene (FriBU frifond)
Øyvind informerte. Søknadsprosessen er forenklet. 65% blir fordelt flatt til gruppene (direkte
støtte) avhengig av medlemstall. 30% til prosjektstøtte. 5% til adm.
Kommentar: Størrelsen på fordelingspotten varierer årlig. Potten i 2014: 2,2 MNOK.
4.8 Momsrefusjon for FSK grupper og FSK som korps
Børge informerte. I gruppene gjøres momsrefusjon gjennom menigheten, i korpset gjøres
dette gjennom FriBU.
Kommentar: Hva skal søkes momsrefusjon for? Årsregnskapet gis til menigheten, som
håndterer saken.
4.9 Regnskap og budsjett
Regnskap og budsjett ble presentert av Børge.
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Sak 5: Handlingsplan for perioden 2015-2018.
Glen informerte. Mål, visjon, tiltak og profilering.
Kommentar: Mål om vekst, men defensiv plan for markedsføring. Korpsleder enig.
Oppfordring til å gi stoff til lokalaviser.
Kommentar: 2015 er Friluftsrådets år, og dette kan benyttes til markedsføring.
Vedtak: Handlingsplanen for 2015-2018 ble godkjent ved avstemning (0 stemmer mot).
Sak 6: Påvirkningstorg.
Sakene 6.1 til 6.3 ble diskutert i tre grupper (30 min). En oppsummering ble gitt i
plenum, se under.
6.1: Forslag til program for korpsleiren 2016
Mange forslag kommet inn.
6.2: Leder/roverhelg i FSK
Børge oppsummerte. Lite oppmøte til gruppa. Kan rovertreff og lederesamling
kombineres det året det ikke er korpsting? Mulig å leie inn ressurser for å lage
opplegg, f.eks fra Kr.sand 7.sjø.
6.3 Organisering av FSK
Glenn oppsummerte. FSK trenger eget styre, men form og innhold bør tilpasses tiden.
Antall styremedlemmer kan reduseres.
Sak 7: Innspill til leirkomiteen for korpsleir 2016. Forslagsstiller er Fredrikstad FSK
Fredrikstad FSKs forslag til vedtak:
FSK skal ligge som korps på korpsleiren 2016.
Korpsstyrets forslag til vedtak:
”FSK anmoder leirkomiteen for felles korpsleir 2016 at gruppene
plasseres og bor korpsvis. Dette for å oppnå to mål: 1. Bevare
korpsidentiteten og følelsen av å være på korpsleir. 2. Bli kjent med
grupper i eget korps, da flere av våre grupper kjenner godt til de
geografisk nære gruppene fra andre korps, gjennom for eksempel
kretsarrangement og landsleir.”
1. Grimstad sjø fremmet følgende tilleggsforslag: Korpstinget anmoder leirkomiteen
om at sjøspeidergruppene ligger samlet på leiren.
Vedtak:
FSK anmoder leirkomiteen for felles korpsleir 2016 at gruppene plasseres og bor korpsvis.
Dette for å oppnå to mål: 1. Bevare korpsidentiteten og følelsen av å være på korpsleir. 2. Bli
kjent med grupper i eget korps, da flere av våre grupper kjenner godt til de geografisk nære
gruppene fra andre korps, gjennom for eksempel kretsarrangement og landsleir. Korpstinget
anmoder leirkomiteen om at sjøspeidergruppene ligger samlet på leiren.
Forslaget ble godkjent ved avstemning (0 stemmer mot).
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Sak 8: Valg
Alle kandidater velges for 2 år.
8.1

Frikirkens Speiderkorps (FSK):
Fire kandidater har sagt ja til å være styremedlemmer. Roller er ikke fordelt.
! Linn Elise Gulliksen (Trondheim FSK)
! Nicolai Puntervold (Songdalen FSK)
! Sebastian Husvik (Fredrikstad FSK)
! Fritjof Strøm (Rødøy FSK)
Stemt inn ved akklamasjon.
Korpstinget foreslår å gi styremedlemmene mandat til å konstituere seg selv,
samt å supplere med ytterligere kandidater.
Vedtatt ved akklamasjon.

8.2

Speidertinget i 2016:
Tre representanter med personlige varamenn og varamenn for varamennene
skal velges.
Korpsstyret gis fullmakt til å finne disse kandidatene ila våren 2016

8.3 Speiderforum 2014

Korpsstyret gis fullmakt til å finne disse
kandidatene ila våren 2016

8.4 Roverforum 2014

Korpsstyret gis fullmakt til å finne disse
kandidatene ila våren 2016

Kapittel 8.2 – 8.4 ble vedtatt med akklamasjon
8.5 Valgkomité for korpstinget i 2017
Leder:
2 Medlemmer:

Glenn Austegard 2 Kristiansand FSK
Leder gis fullmakt til å finne disse
kandidatene sammen med leder for
komiteen ila høsten 2015

Pkt 8.5 ble godkjent ved avstemning (0 stemmer mot).
Sak 9: Åpent forum
Nils Tore Augland ble overrakt FSKs æreskniv. Strålende takketale.
Glenn Austegard ble overrakt gave som takk for jobben i styret. Strålende takketale.
Korpstinget ble avsluttet med speiderbønnen
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___________________
Bjørn Gabrielsen (møteleder)
Fredrikstad FSK

______________________
Daniel Eriksen (møteleder)
Fredrikstad FSK

___________________
Tor Åmdal (referent)
Vågsbygd FSK

______________________
Lars Kristian Hjelseng (referent)
Fredrikstad FSK

___________________
Geir Follerås
Songdalen FSK

______________________
Linda Holt Paulsen
Grimstad FSK Sjø

