
Saksliste for Frikirkens Speiderkorps 23.korpsting 
Abrahavn 08.-10.februar 2019. 
 
 
 
Sak 1: Åpning. Korpsleders tale. 
 
 
Sak 2: Konstituering 

 
2.1 Valg av møteledere 

Forslag til vedtak: Geir Follerås (Songdalen FSK) og Thom Lauritzen (2. 

Kr.Sand FSK) 

2.2 Valg av møtesekretærer 
Forslag til vedtak: Marie Ugland (Lørenskog FSK) og Gro Vehus (Arendal 

FSK) 

2.3 Godkjenning av representantene 
30 delegater og 2 observatører 

2.4 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent 

2.5 Godkjenning av forretningsorden (Vedlegg D2) 
Godkjent 

2.6 Valg av to personer til å underskrive protokollen 
Signeres av Thomas Johansen (Trondheim FSK) og Ketil Stokkeland 

(Vågsbygd FSK) 

2.7 Oppnevning av tellekorps 
  Ada Hagaseth og Hallstein Olesønn Hagaseth (begge Trondheim FSK) 

  
 
Sak 3: Korpsstyrets toårsmelding 2017-2019. (Vedlegg D3) 

Korpsleder orienterte om meldingen.  
Feil tidsintervall i innkallingen, riktig i selve meldingen.  
 
Takk til ledere og andre bidragsytere i gruppene.  
Ny arbeidsgruppe er startet med tanke på felles korpsleir. Det er utnevnt leir og 
programsjef.  
Sunket medlemstall  
Korpsstyret har besøkt noen speidergrupper 
 
Innspill  

Skrivefeil på punkt program: ledertreff i sør var i januar 2019, ikke desember 2018. Rettet i 
toårsmeldingen.  
 
18 – Ole Andreas: forskjell på tidspunkt for innmeldingen. Hvilke tall brukes i meldingen, 
savner likhet mellom liste og gruppas medlemstregister.  
5 – Børge: viser oversikt over medlemstall, med søylediagram for bratt nedadgående kurve. 
2016 tinget viste medlemstall på over 1000 medlemmer. Hva gjør vi med dette? OBS OBS. 
Medlemsmassen pleier å gå opp i forbindelse med korpsleir.  



Det ringes gruppene i forkant av hvert styremøte. Sammenheng mellom mengde på ledere og 
hvordan det er i ledergruppa? Overskudd blant lederne eller sliter en med å holde seg 
flytende? Sammenheng mellom antall ledere og speidere.   
29 – Ketil: motiverte ledere har gjerne med seg barna, når barna slutter, slutter foreldrene.  
 

Forslag til vedtak: Toårsmeldingen for 2017-2019 godkjennes. 

 
Godkjent enstemming. 
 
Sak 4. Orienteringssaker 
  

4.1 Rapport fra speidertinget 2018 
 
Håkon og Nicolay deltok og orienterte korpstinget.   
Speiderløftet gikk ikke vår vei.  
Ny speidersjef, ny langtidsplan, orientert om jamboree. Korpsene må bli flinkere til å 
arbeide sammen demokratisk slik at vi får en større stemme. Felles korpsleire kan 
bidra til dette.  
Demokratiet på tinget fungerte. 

 
Neste speiderting er om to år.  
 
Innspill:  
29- Ketil Hvilke korpsgrupper er mest interessert i samarbeid 
1-Nicolay: Alle korpsene er interessert i å samarbeie.  
 
Orietering: 
38 – Knut Harald :  

- Orienterte om seg selv og speidingen i dag 
- Speideren er et sted å utvikle seg 
- Tro og livssyn og diskusjonene organisasjonen har hatt, det er fortsatt rom for alle i 

organisasjonen selv om § 1 har endret seg.  
- Arbeidsplan 2019-2020. Denne inneholder fem punkt 

1. Gruppe og kretsutvikling. Det er i gruppene det skjer. Satt av 2 millioner til å støtte 
opp om denne utviklingen. Trekke parallell til korpset verdier og mål 

2. Ungt lederskap. Pilotprosjekt skal gjennomføre Nasjonal patruljeførersamling 
høsten 2019. Går for unge ledere. Ledere er nøkkelen.  

3. Trygge og inkluderende møteplasser 
4. Synlighet, hvordan kan vi bli mer synlige i nærområdet vårt? Speiderstyret har 

diskutert hvilke sider ved speiding som er viktige. Sier vi det samme utad om hva 
speiding er, står det sterkere og blir mer synlig. Speiderstyret har foreløpig 
kommet frem til begrepene vennskap, eventyr og mestring som sentrale sider ved 
speiding.  

5. Landsleir 2021, indre Østfold.  
Bidrar til økt medlemsmasse. Ny prosess for neste leir i 2021. Forbundet søkte 
samarbeid med kommuner ved å «lyse ut» om noen ville være vertskap. 6 
søknader og og en kommune valgt ut.  
 
 
 



29- Ketil: Hvilke kommuner har søkt om å holde landsleir? 
38- Knut Harald: Fredrikstad, Farsund, Grenland (Porsgrunn/Skien). Speidersjefen ønsker at 
neste landsleirssted skal være klar innen neste speider ting. 
 
  4.2 Rapport fra arbeidet med korpsleir 2020 
1- Nicolay: Det var god stemning for å fortsette å ha samarbeid om korpsleir, 
tilbakemeldinger fra forrige leir var positive. Nicolay Puntervold er leirsjef og Haakon 
Tønnesen er programsjef. Alle korps er representert i leirkomiteen. Komiteen er i gang. 
Infoskriv til gruppene kommer i løpet av februar.  
Evjemoen 1.-8. august 2020 
 
De ønsker å trekke erfaringer fra forrige leir og gjøre endringer til det bedre. Vi ønsker å lage 
roverleir. Ung leirkomite. Dette kan være med til å lage et godt rover- og speideropplegg. Det 
ønskes innspill til leirkomiteen i planleggingsfasen.  
 
 
 4.3 Rapport fra FriBUs arbeid 
Hilsen fra Fribu Øyvind Tonheim 

- I  fribu arbeides det med lederarbeid med unge voksne.  
- Fribu ønsker at speiderarbeidet skal være en viktig del av meinghetsarbeidet. 

Menigheten skal være med å større og heie på oss.  
- Jesus i hverdagen. Møte oss der vi er, dette ønsker fribu å være med å legge til rette 

for. gjør stort arbeid inn mot tweens, og et stort familiespill med hvordan en kan 
arbeide med troen i familien.  

- Et ungt styre. Speideren er en stor del av fribu. Meld gjerne spørsmål til fribu med 
utfordringer vi står i i forhold til speiderarbeidet.  

- Flott at vi har så stort et speiderkorps.  
 
 
 4.4 Regnskap for 2017 og 2018 

4.5 Budsjett for 2019 og 2020 
4.4 og 4.5 presenteres samlet.  
Speidersekretær orienterte. 
 
Regnskapet som ble fremvist var ikke revidert. Det blir ikke store endringer i det reviderte 
regnskapet.  
Inntekter er tilbakebetalinger fra NSF fra medlemskontingentene. 
Det ble presisert at korpsstyret ikke ønsker å sitte med mye penger på bok. Derfor har det de 
siste årene vært budsjettert i minus, for å minke beholdningen.  
På forrige korpsting ble det satt av 100.000 til vekst. 
22- Harald: Lønnes sekretær av Fribu? 
5- Børge: Jeg lønnes av Fribu, og øvrige kostnader dekkes av Fribu 
24- Sturla: Andre driftskostnader. Hva er det? 
6- Thomas: Andre driftskostnader er oppsummering av det som står ovenfor.  
Sentrale arrangementer er peffkurs, rovertreff osv.  
5- Børge: vandrertreff og rovertreff og andre arrangementer. Korpset har i flere år sponset 
større deler av sentrale arrangementer for å få ned egenandelen. 
Budsjett for 2018 ble presentert. Kost og reisepotten er økt, pga. økte priser.  
 
 



Sak 5: Endring av punkt 3 i grunnreglene, målsetning. 
 
Nåværende ordlyd: 
Korpsets hovedoppgave er gjennom vårt speiderarbeid å bevare og vinne korpsets 
medlemmer for Gud, orientere dem om vårt kirkesamfunn og føre dem inn i 
menighetslivet. 
 
Forslag til vedtak: 

I Frikirkens speiderkorps vil vi: 

• Peke på Gud 

• Bygge tro og relasjon til Jesus 

• Invitere til felleskap i menigheten 

 
Det var diskusjon omkring kulepunkt 1; «Peke på Gud». Delegater fra flere grupper tar 

ordet. Det er stort engasjement. Hovedtema i diskusjonen gikk på ordlyden. Den får ikke godt 
nok frem hva tanken bak «peke på» er.   

 
16- Maria: Hva menes med å peke på Gud? Hva vil dere at jeg skal gjøre med 
speiderne for å peke. Det høres veldig konkret ut.  
6-Thomas: Bruke andaktsbøker, være den ytterste og ufarlige ringen for å la andre bli 
kjent med Gud. Bruke f. eks. naturen for å peke på Gud 
16- Marie: Det kommer fremdeles ikke godt nok frem hva peke er 
2 -Haakon: Kom gjerne med forslag. For oss var det opplagt 
32- Gro: Skal vi ha verdiord med? 
19- Torfinn: Er det mer tydelig når du leser det sammen med måldokumentet? 
29- Ketil: Bygge relasjon til Gud, kan dette være et godt alternativ. Vi har mange 
ledere som ikke er frikirkefolk 
1- Nicolay: Peke på Gud er enklere enn å bygge tro og relasjon. Alle kan gjøre dette 
ved å lese andakter 
16- Marie: Ordet peke er fremdeles vanskelig, fordi det er så konkret 
9- Anna: Passer til det nye speiderløftet. Mange i gruppa er ikke kristne. Vi kan 
fremdeles ha kristne rammer. 
29- Ketil: bygge tro er bedre 
7- Ada: forslag til ordlyd; vis frem Gud, Vise vei til Gud. Kan dette være mindre 
tvetydig 
12- Julianne: Forslag til ordlyd; Bytte ut peke på med vise til. 
8- Hallstein: bygge tro og relasjon til Jesus er ikke like lavterskel som å peke på Gud.  
1-Nicolay: Forslag til ordlyd: Kan det være fortelle om Gud?  
16 - Marie: Er essensen hvor vi finer Gud i den store speiderverden vi ferdes i? Kort 
ordlyd i den retningen vil være med å vise i hvilken retning til vil 
22- Harald: Vi har ikke diskutert dette i ledergruppa, men utgangspunktet i vår gruppe 
er at mange ikke er frikirkemedlemmer, men medlemmer i andre kirkesamfunn, eller 
medlemmer andre steder. Vise vei til Gud. Jeg viser med mitt speiderliv hva jeg tror 
på.  
9- Anna: vise til Gud er bedre enn vise vei til Gud. Vi kan ikke forvente at speiderne 
skal bli kristne, men ikke forvente at de blir det.  
16- Marie: Kan vi vise hvor Gud er til stede 
22- Harald: vise vei. Peke blir så konkret.  
11- Geir: forslag til endring; peke på hvem Gud er.  



1- Nicolay: Vi lager grunnregel som er for fremtiden også. Jeg opplever ikke peke som 
et gammeldags ord 
7- Ada: det viktigste er ikke hva ordlyd, men hva man vil.  
12- Julianne: Kan man peke på Guds tilstedeværelse 
1- Nicolay: Det er mye speiding som ligger i det vi får fra NSF. Tro er mye 
korpsgruppenes ansvar. Du begynner først å peke, deretter bygger man relasjoner. 
Fellesskap i menighet vil påvirke til at speiderne får en relasjon.  
6- Thomas: Viktig å vise den troen jeg har. Peke på hvem Gud er et godt forlag til 
spesifisering. Det er roverne som skal drive korpset videre. Leverer skriftlig forslag til 
endring «peke på hvem Gud er». I første kulepunkt.  
1- Nicolay: korpsstyret trekker sitt forlag på kulepunktet.  

 
Et skriftlig forslag kom inn fra Trondheim FSK v/Thomas Johansen kom inn:  
I stedet for «peke på Gud» si « peke på hvem Gud er».   

 

- Ny ordlyd «peke på hvem Gud er», - enstemmig vedtatt. 
- Endring av grunnregelen. – enstemmig vedtatt.  

 
Sak 6: Nytt måldokument for Frikirkens Speiderkorps (Vedlegg D4) 

 

Forslag til vedtak: Måldokumentet for FSK 2019-2023 godkjennes. 

 
Nicolay orienterte fra prosessen om utarbeidelsen av nytt måldokument. Gikk gjennom 
målene og strategiene styret har kommet frem til. Noe skal gjøres i regi av korpset og noe i 
regi av NSF.   
Børge orienterte om at styret ønsker at speidergruppene skal lykkes og at speidergruppe og 
menighet skal bedre samarbeidet seg mellom. Planer og ønsker er konkrete. Å snakke 
sammen kan bidra til erfaringsutveksling og mer motivasjon. 80 menigheter og kun 18 har 
aktivt speiderarbeid. Korpsstyret har et sterkt ønske om å støtte grupper og ledere i deres 
daglige speiderarbeid.  
 
1-Nicolay: styret ønsker å bruke konsulenten i større grad ut mot gruppene.  
6- Thomas: Bra arbeid som er gjort. Gode og konkrete mål og plan. Skal vi endre i 
måldokumentet også i forhold til endringen vi gjorde i grunnregelen.  
1- Nicolay: vi må gjøre endringer i forhold til vedtak i sak 5.  
18- Ole Andreas: arbeid for å nå målene. Hvordan konkretiserer vi målene og øke kontakten 
til menigheten. Hva skal korpsstyret gjøre med dette i forhold til menigheten. Hvordan skal vi 
se resultater av dette. 
2- Haakon: Dette skal prates om under påvirkningstorget. Hvordan skal vi samarbeide bedre 
med menigheten. Reklamere for andre arrangement i menigheten.  
29- Ketil: Det viktigste vi kan gjøre fremover er å få frem roverne. De er unge og lovende og 
har guts.  
32- Gro: Hva menes med å orientere om kirkesamfunn i visjonen? 
1-Nicolay: visjonen som står på måldokumentet frafaller og den nye settes inn.  

 
 
Endring av visjonen ved grunnlovsendring. Se vedtak sak 5.  
 
 

Forslag til vedtak: Måldokumentet for FSK 2019-2023 godkjennes. 



Enstemmig godkjent.  

 
 
Sak 7: Påvirkningstorg 

Under påvirkningstorget vil sakene 7.1 til 7.4 bli diskutert på poster i lokalet. Sakene 
vil først bli presentert kort i plenum. Diskusjonen på postene vil bli oppsummert kort i 
plenum etter torget. Det fremmes ingen forslag til vedtak fra korpsstyret i sakene 7.1 
til 7.5. Det åpnes imidlertid for at representanter kan fremme skriftlige forslag i sakene 
i løpet av påvirkningstorget. Disse vil i så fall bli votert over i plenum etter at torget er 
avsluttet. Sakene vil uansett, med eller uten vedtak, ha en stor verdi for videre arbeid i 
FSK. 
 
7.1: Nytt speiderløfte 

Hvordan forholder vi oss som korps til det nye speiderløftet?  
Flere grupper bruker ikke det nye løftet.  
 
Orientering om innspill fra påvirkningstorget. 

- Den nye ordlyden klinger ikke så bra og er vanskelig å forholde seg til 
- Vi kan få til et tilleggsløfte som korpsene kan forholde seg til 
- Kanskje få til to løfter som vi kan forholde oss til i NSF. 
- Føler ikke nok inkludering med det nye løftet 
- Er NSF noe for oss, er K/M noe for oss? 
- Til neste speiderting i 2020 ønskes det at korpsstyret går i dialog med andre korps og 

med speiderstyret om at korpsgruppene kan ha et tilleggsløfte eller to løfter.  
 

 
7.2: FSK i Frikirken 

Hvorfor har vi et speiderkorps i Frikirken? 
Hvorfor er gruppen i menigheten 
 
Orientering om innspill fra påvirkningstorget. 

- Fellesskap gjennom tro som kanskje ikke kretsen gir, tilbud om lokaler, hjelp og støtte 
og  

- Bedre tilbud 
- Gir det lille ekstra til speidergruppa 
- Hvorfor driver menigheten med speiding? 
- Lavterskel 
- Tilbud til guttene 
- Gir mulighet til å følge opp barn i menigheten 
- Motvekt til å sitte inne i kirka, skape andre aktiviteter, lettere for andre å komme inn i 

menigheten 
- Når familier som ikke har relasjon til kirker/frikirka tidligere.  

 
 

7.3: Gruppene og menigheten 
Hvordan integrere speidergruppe og menighet på best mulig vis? 
Tettere samarbeid mot menighetene. Noen grupper føler de ikke har så mye 
dialog med menighetene til vanlig. Hvilke løsninger/muligheter kan utforskes.  

- Være sammen f. eks i speidergudstjeneste 
- Se hverandre 



- Menighetens folk kan komme og f.eks holde andakter 
- Kirkemiddag når speiderne har møter slik at speidere og foreldre kan få middag før 

møtet i hverdagen 
- Gjennom dialog få mer info om hva som skjer i menigheten. 
- Menigheter kan bruke rovere og ledere til å holde/bidra ved enkelte arrangementer 

 
 

7.4: Målplanen i gruppa 
Hvordan ta i bruk FSKs målplan i den lokale speidergruppa? 
Hvordan få gruppene gira på planen? Bruk styret/speiderkonsulent til 
bidragsyting.  

- Egne PEFF-kurs 
- Kurs på rovertreff og vandrersamling 
- FSK har gode ledere som kan være en ressurs i menigheten 
- Barn leder barn: Det er dette som er speiding! 

 
Sak 8: Endring av tidspunkt for Korpsting 

Innledning ved Haakon Tønnesen.  

Korpstinget blir per d.d. avholdt 2. helgen i februar (helgen i uke 6) - oddetallsår. 
Korpsstyret ønsker å endre tidspunkt av følgende grunner: 

- Da speidertinget blir avholdt i november - partallsår, er det 20 måneder mellom 
tingene. Det synes vi er altfor lang tid i forkant å skulle finne delegater til 
speidertinget. Skulle det skje noe i mellomtiden, og representanter + vara ikke kan 
stille, kan vi risikere å stille med færre delegater fra korpset til tinget. Det samme 
gjelder speiderforum og roverforum. 

- Da vi velger å ha korpstinget så tidlig på året, har vi ofte opplevd at regnskapet fra 
foregående år ikke har vært ferdig i tide. Ved å legge Korpstinget til senere på året 
vil vi kunne forelegge et regnskap til delegatene på korpstinget. 

Ved endring av tidspunkt for korpsting, blir styret som blir valgt i 2019 valgt for 3 år, altså 

frem til et korpsting i 2022. 

 

Forslag til vedtak:  

Alternativ 1: Vi bytter om slik at Korpstinget kommer i partallsår og mellomting i 

oddetallsår, samme helg som tidligere. 

Alternativ 2: Vi bytter om slik at Korpstinget kommer i partallsår og mellomting i 

oddetallsår, helgen i uke 10. 

 

1- Nicolay: Styret som blir valgt velges for to år.  
32- Gro:  Er det noen årsak til at det er valgt uke 10 
1- Nicolay: Det skjer mye i menighetene på våren, derfor er det fornuftig å ha det på 

vinteren.  
9- Anna: Vil det kollidere med kretsting 
6- Thomas: Unngår vi vinterferiene i hvis vi har i uke 11.  
17- Vigdis: Vil uke 10 kollidere med andre arrangementer i større grad enn tradisjonell 
uke? 
1- Nicolay: Vi har tatt hensyn til arrangementer som vi vet er faste på dette tidspunktet. 
22- Harald: Å skyve ut i tid er fornuftig, noen speidere driver vinterspeiding på denne 
årstiden. Hensiktsmessig i fht. Regnskap, roverforum og speiderforum. 



Valg mellom alternativ 1 og 2 
 
Korpstinget går for alternativ 2; To blanke stemmer. 
Vi bytter om slik at Korpstinget kommer i partallsår og mellomting i oddetallsår, helgen i 

uke 10. 

 
Flertall for alternativ 1. Det ble ikke talt opp de som var i mot og blanke stemmer.  
 
Sak 9: Valg 

De innstillinger som ikke var klare ved utsendelse ble fremlagt på korpstinget.  
 
9.1 Korpsstyret stemmes over som helhet slik valgkomiteens forslag foreligger på 

korpstinget. Alle kandidater velges for 2 eller 3 år avhengig av utfallet på sak 
8. 

 
Korpsleder:    Nicolai F. Puntervold (Songdalen FSK) 

Visekorpsleder:   Haakon Tønnesen (2.Kr.Sand FSK) 

Styremedlem:    Oda H. Asphjell (Rognan FSK) 

  Styremedlem:    Anna Rossvang (Trondheim FSK) 

  Styremedlem:    Forslag fremlegges på korpstinget 

Varamedlem:    Forslag fremlegges på korpstinget 

 
Valgkomiteens leder Fritjof Strøm oppfordrer rovere til å stille til valg.  
 
Hallstein Olessøn Hagaseth (Trondheim FSK) og   
Oda Kristiansen (Fredrikstad FSK) ønsker å stille til valg.  
 
Nytt styre valgt ved akklamasjon.  

 
9.2 Speidertinget i 2020: 

 
Representanter:   Nicolai F. Puntervold (Songdalen FSK) 

     Haakon Tønnesen (2.Kr.Sand FSK) 

     Oda H. Asphjell (Rognan FSK) 

 
Personlige varamenn: Hallstein Olessøn Hagaseth (Trondheim 

FSK)    

           Oda Kristiansen (Fredrikstad FSK)   

     Anna Rossvang (Trondheim FSK) 

 
Varamenn for varamennene:   Gro Vehus (Arendal FSK) 

Thomas Johansen (Trondheim FSK) 

Ada H. Asphjell (Trondheim FSK) 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.  

 

9.3 Speiderforum 2020  Korpsstyret gis fullmakt til å finne 

varakandidater ila våren 2020 

 
Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 



9.4 Roverforum 2020  Anna Rossvang (Trondheim FSK)  

Hallstein Olessøn Hagaseth (Trondheim 

FSK)  

 Korpsstyret gis fullmakt til å finne 

varakandidater ila våren 2020 
Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 
9.5 Valgkomité for korpstinget i 2021 eller 2022 avhengig av utfallet på sak 8. 
 

Leder:     Sturla Storemyr (Fredriksstad FSK)  
2 Medlemmer: Mats Steingrim (Fredriksstad FSK) 

korpsstyret gis fullmakt til å finne en 

kandidat til, sammen med leder for 

komiteen ila 2019 
 
Vedtak: Valgt ved akklamasjon 
 
 
Kommentar: Trondheim FSK poengterte at det ville bli mange representanter fra en gruppe, 
dersom det var mange verv som ble besatt fra medlemmer i Trondheim. Ingen representanter 
fra andre grupper meldte seg.  
 
Sak 10: Åpent forum 

Her kan tingets delegater ta opp saker de er opptatt av og/eller fremme henstillinger til 
korpsstyret. 

 
Kommentar til sak 7.1 
6-Thomas: det blir utfordring at vi ikke kan bruke vårt speiderløfte. Viktig å respektere 
speiderdemokratiet, når det er tatt et demokratisk valg på speidertinget. Utfordring med ikke å 
bruke vårt speiderløfte. Blir ikke riktig å skille veier når man blir uenige. Ønsker ikke å være 
med KM. Positiv til et evt. tilleggsløfte 
2-Haakon: jeg heller mot at vi skal arbeide mot et tilleggsløfte eller er løft nummer 2. Viktig å 
få til et samarbeid med de andre korpsene. Da kan vi belyse at vi føler den kristne identiteten 
ikke blir konkret nok med det nye løftet. Det kreves jobbing med dette frem mot neste 
speiderting.  
12-Julianne: hva er viktigst for deg? Forlate eller bli. Fellesskapet i menigheten og det 
grunnleggende er viktigst. Kan vi trekke det religiøse inn gjennom andre kanaler. Jobbe inn 
mot menighetene våre enn det som går frem av speiderløftet.  
40-(speiderstyret) v/Ole Kristian. Speider fra Frelsesarmeens speiderkorps Det står ditt livssyn 
i speiderløftet. Vi har tilhørighet til NSF og korpset. Viktig å være tydelig på hva livssyn er. 
Og det vi i gruppa har bygd opp som er viktig. Mister vi noe ved å velge å ikke være en 
korpsgruppe i NSF, men heller bli en del av KM? 
9- Anna: Skal ikke ta avstand fra NSF, men det er viktig å være synlig. Kristendommen er 
viktig for oss. 
 

 
Utdeling av æreskniver 
Gro Vehus (Arendal FSK) 
Ole Andreas Augland (Kristiansand FSK) 
 



Takk til medlemmer som  
 Sebastian Husvik (Fredrikstad FSK) 
Simen Husby (Nordseter FSK) 

 
 
 
Avslutning: Speiderbønnen 
 
 
 
 
_________________                                                             ___________________ 
Referent 1       referent 2 
 
 
 
 
_________________      ____________________ 
Møteleder 1       møteleder 2 
 
 
 
__________________     ___________________ 
 
 
_________________                ____________________ 
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