
Korpsets grunnregler 

§1. Navn 

Korpsets navn er: FRIKIRKENS SPEIDERKORPS (FSK) 

 

§2. Tilslutning 

Frikirkens Speiderkorps er tilsluttet Norges Speiderforbund (NSF) som er en selvstendig 

enhet og bundet av overenskomst mellom Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Norges 

Speiderforbund. 

 

§3. Målsetting 

I Frikirkens speiderkorps vil vi peke på hvem Gud er, bygge tro og relasjon til Jesus og 

invitere til felleskap i menigheten. 

 

§4. Ledererklæring 

For å bli godkjent leder i FSK, må det i tillegg til NSFs ledergodkjenning underskrives en 

lederærklæring for Frikirkens Speiderkorps. 

For ledere i gruppe, flokk, tropp og lag gjelder følgende: 

1) Jeg kjenner grunnreglene for Frikirkens Speiderkorps og vil utføre mitt arbeide som 

leder i samsvar med disse. 

2) Jeg bekjenner en kristen tro og vil etter beste evne og med Guds hjelp leve i samsvar 

med bibelens budskap. 

Enhetsledere må undertegne punkt 2 og assistenter må minst undertegne punkt 1. 

 

§5. Organisasjon  

Frikirkens Speiderkorps er en integrert del av FriBU (Frikirkens barne- og ungdomsarbeid). 

Frikirkens Speiderkorps ledes av et Korpsstyre. Frikirkens Speiderkorps øverste organ er 

korpstinget som avholdes annet hvert år. Korpstinget innkalles av Korpsstyret. Det er 

utarbeidet egne retningslinjer for Korpstinget og korpsstyret. 

 

 

 



§6. Speidergrupper  

Nye speidergrupper og ledere i korpset kan ikke godkjennes av Norges Speiderforbund uten 

at godkjennelse fra korpset foreligger. Øverste leder i alle speidergrupper velges i samsvar 

med NSFs retningslinjer og må arbeide innen vedtatte teologiske og strategiske rammer. Nye 

speidergrupper kan startes når forholdene ligger til rette for det. Nye speidergrupper kan også 

startes på steder der det ikke er noen Frikirke menighet. Disse speidergruppene og ledere må 

godkjennes direkte fra Korpsstyret. Det er ønskelig at slike speidergrupper tar kontakt med 

nærmeste menighet. Det forutsettes at Korpsstyret i slike tilfeller må ha større kontakt med 

speidergruppen. Dersom en av korpsets speidergrupper oppløses, tilfaller gruppens verdier og 

eiendeler gruppens lokale menighet. I tilfeller der det er verdier og eiendeler som ikke vil bli 

brukt av menigheten, eller der gruppen ikke er tilknyttet en lokal menighet, tilfaller verdiene 

og eiendelene FSK. Korpsstyret forvalter så disse verdier og eiendeler. Søknad om 

sammenslutning av speidergrupper, eller endringer i speidergruppens navn, sendes 

Korpsstyret for behandling. 

 

§7. Helligdagen  

Søndagen og andre helligdager skal helligholdes. Når speiderarrangement legges til 

helligdager, gis det anledning til å delta i gudstjeneste eller ordnes med egen scouts 

own/andakt. 

 

§8. Endringer  

Forslag til endringer i paragrafene 1 - 8 "Grunnregler for Frikirkens Speiderkorps" må 

behandles på korpstinget og vedtas med minst to tredjedels flertall.  


