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Referat fra Frikirkens 24. korpsting 12.mars 2022 
 

 

Sak 1: Åpning. Korpsleders tale.  
 

 

Sak 2: Konstituering 
 

2.1 Valg av møteledere 

    Thom Lauritsen (2.Kr.Sand FSK) 

    Christoffer Stavnes (Porsgrunn FSK) 

Godkjent ved akklamasjon 

 

2.2 Valg av møtesekretærer 

    Ragnhild Pedersen (Sogndalen FSK) 

    Gro Vehus (Arendal FSK) 

Godkjent ved akklamasjon 

 

2.3 Godkjenning av representantene 

   

Godkjent ved akklamasjon 19 stemmeberettigede 

Se vedlegg 

 

2.4 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent ved akklamasjon 

 

2.5 Godkjenning av forretningsorden (Vedlegg D2) 

Godkjent ved akklamasjon 

 

2.6 Valg av to personer til å underskrive protokollen 

  

Elise Greaker (Fredrikstad FSK) 

Ole Andreas Augland (Kristiansand FSK) 

 

Valgt ved akklamasjon.  

 

2.7 Oppnevning av tellekorps 

  

      Celine Jacobsen, Emma Granli Hans og Emil Reinholt alle fra Porsgrunn FSK,  

Valgt ved akklamasjon.  

 

Sak 3: Korpsstyrets treårsmelding 2019-2022. (Vedlegg D3) 
 

Forslag til vedtak: Treårsmeldingen for 2019-2022 godkjennes. 

Nicolai Puntervold gikk gjennom treårsmeldingen.  

 

• Styret har vært med på følgende: 

Speiderting, MSK sitt kombikurs, mellomting (2020), blitt kjent med de andre 

korpsstyrene gjennom å ha hatt 4 felles korpsstyrehelger. Det har blitt arbeidet med 

den nye avtalen, felles korpsleir og MSK kombikurs. Dessverre ble felles korpsleir 
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2020 avlyst. Ny andaktsbok, bygge relasjon mellom menighet og gruppe (Børge har 

reist rundt). Medlemstall er litt opp og ned. Har holdt oss stabile siste året.  

 

Følgende hadde ord i saken:  

Nicolai Puntervold, Ole Andreas Augland, Monica Jenssen 

 

Godkjent med forslag til endring av dato i punkt 8 fra 2020 til 2021.  

Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 4. Orienteringssaker 
Video hilsen Jarle Skullerud (synodeformann)  

 

Hilsen fra Svein Harald Gunnes vår korpskontakt fra speiderstyret 

 

4.1 Rapport fra speidertinget 2020 

 

Anna Rossvang orienterte.  

 

 4.2 Rapport fra arbeidet med korpsleir 2024 

 

Nicolai Puntervold orienterte.  

 

Følgende hadde ordet i saken Håkon Ravndal og Heidi Samuelsberg 

 

4.3 Rapport fra FriBUs arbeid  

 

Håvard Haugland- daglig leder i FriBU gikk gjennom saken.  

o Videre 

Utfordre speidere til å delta på lederkonferanse for alle ledere i Fribu.  

Videre sommer (tidligere Visjon) uke 29 i Stavern.  

• Nettsider og logo 

Dette er gjennomgått de siste årene. Denne fungerte ikke godt nok i fht. mobilplattform. Følg 

med, følg med. Her legges det ut alt av arrangement. Følg Fribu på instagram og ande sosiale 

medier.  

• Satsningsområder 

I målplanen satses det på barn, familier/unge, ungdom og unge voksne. Patruljene i speideren 

er viktig for å utdanne speidere. Viktig for at speiderne blir sett.  

 

 4.4 Regnskap for 2019, 2020 og 2021 

Haakon Tønnessen orienterte.  

 

4.5 Budsjett for 2022 og 2023 

Haakon Tønnessen orienterte.  

 

4.6 Ny revidert økonomiavtale mellom FriBU og FSK. 

Børge Greaker orienterte.  

• Korsstyret er ansvarlig for eget budsjett 

• Fribu behjelpelig med budsjettering for FSK 

• Fribu dekker inntil 50% av underskudd ved gjennomføring 

• Frifond deles ut til grupper etter gjeldende vedtekter.  
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Sak 5: Ny tilslutningsavtale med Norges speiderforbund. (Vedlegg D4) 
Samtlige korps i NSF vil legge frem nye tilslutningsavtaler for speidertinget 2022. 

Avtalene er utarbeidet i fellesskap mellom korpsene og speiderstyret. 

 

Vedtak: godkjent med presisering i punkt 3, som gjelder NSFs grunnregel.  

Enstemmig vedtatt. 

 

Følgende hadde ordet i saken: Børge Greaker, Thom Lauritsen og Håkon Ravndal 

 

Sak 6: Endringer i FSKs grunnregler punkt 6 

6.1 §2 Tilslutning 

  

Nåværende tekst: 

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

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

Speiderforbund. 

 

Korpsstyrets endringsforslag: 

 
Frikirkens Speiderkorps er tilsluttet Norges Speiderforbund (NSF) som beskrevet i egen 

avtale. 

 

Enstemmig vedtatt.  

 

6.2 §6 Speidergrupper 

  

Nåværende tekst: 

 

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. 

 

Korpsstyrets endringsforslag: 
 

Dersom en av korpsets speidergrupper oppløses, tilfaller gruppens verdier og eiendeler 

barne- og ungdomsarbeidet i gruppens lokale menighet. I tilfeller der det er verdier og 

eiendeler som ikke vil bli brukt av menighetens barne- og ungdomsarbeid, eller der gruppen 

ikke er tilknyttet en lokal menighet, tilfaller verdiene og eiendelene FSK. Korpsstyret forvalter 

så disse verdier og eiendeler. Eventuelt overskudd av FriBU Frifond skal tilbakebetales 

FriBU sentralt i samsvar med FriBUs retningslinjer. Strukturelle endringer som eksempelvis 

sammenslutning av speidergrupper, endringer i speidergruppens navn eller nedleggelse av 

gruppen, sendes korpsstyret for behandling. 

 

Følgende hadde ordet i saken: Gro Vehus, Nicolai Puntervold, og Thom Lauritsen 
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Enstemmig vedtatt med 19 stemmer  

 

Sak 7: Disponering av oppsparte midler 
Korpset har over tid bygget opp en kapital på konto. Korpsstyret ønsker i 

utgangspunktet å bruke pengene til å støtte prosjekter knyttet til vekst i 

speidergruppene. Likevel er det ingen bindinger på hva pengene kan brukes til og alle 

forslag vil kunne drøftes. 

 

Forslag til vedtak: Det settes av 200.000,- til vekstformål. Korpsstyret informerer 

gruppene om muligheten til å søke prosjektstøtte på inntil 

50.000,- til vekstformål i perioden frem til neste korpsting. 

Samtidig informeres menigheter i Frikirken om muligheten til å 

søke oppstartsstøtte på inntil 50.000 for oppstart/restart av 

speiderarbeid i menigheten. 

 

  Følgende hadde ordet i saken: Børge Greaker, Gro Vehus, Nicolai Puntervold, 

Julianne Island og Oda Helene Asphjell 

 

Enstemmig vedtatt  med 19 stemmer 

 

 

Sak 8: Endringer av retningslinjer for korpsstyret punkt 1 

 
Nåværende tekst 

 
Korpsstyret består av: Korpsleder, visekorpsleder, tre styremedlemmer og et varamedlem til 

styremedlemmene 

 
Korpsstyrets endringsforslag: 

 
Korpsstyret består av: Korpsleder, visekorpsleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer 

til styremedlemmene 

 

Følgende hadde ordet i saken: Håkon Ravndal, Håvard Haugland, Børge Greaker, Thom 

Lauritsen, Gro Vehus, Nicolai Puntervold, Christoffer Stavnes og Oda Helene Asphjell 

 

Enstemmig vedtatt 
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Sak 9: Valg 

Korpsstyret stemmes over som helhet slik valgkomiteens forslag foreligger på 

korpstinget. Alle kandidater velges for 2 år. 

 

 Korpsleder:    Håkon Ravndal (Vågsbygd FSK) 

 

Valgt ved akklamasjon  

 Visekorpsleder:   Velges blant styremedlemmene 

 Styremedlem:    Ada Olsdatter Hagaseth (Trondheim FSK) 

     Elise Greaker (Fredrikstad FSK) 

     Johannes Pedersen (Songdalen FSK) 

     Ole-Karstein A. Strøm (Rødøy FSK) 

Valgt ved akklamasjon 

 

 Varamedlem:    Signe Ravndal (Vågsbygd FSK)   

     Christoffer Stavnes (Porsgrunn FSK) 

 

Valgt ved akklamasjon 

 

Speidertinget i 2022: 
 Representanter:   Korpsleder: Håkon Ravndal (Vågsbygd FSK) 

     Johannes Pedersen (Songdalen FSK)   

     Signe Ravndal (Vågsbygd FSK) 

Valgt ved akklamasjon 

  

 Varamenn   Ada Olsdatter Hagaseth (Trondheim FSK) 

     Elise Greaker (Fredrikstad FSK) 

     Ole-Karstein A. Strøm (Rødøy FSK) 

     Haakon Tønnessen (2. Kristiansand FSK) 

     Anna Rossvang (Trondheim FSK) 

      

Valgt ved akklamasjon 

 

Speiderforum 2022 
 Representanter:  Korpsstyret velger  

 2 stk. 

 

Roverforum 2022 
 Representanter:  Signe Ravndal (Vågsbygd FSK) 16 stemmer 

 2 stk.              Anna Rossvang (Trondheim FSK)  9 stemmer, 10 etter omvalg 

  

Vara: Hans Emil Reinholt (Porsgrunn FSK) 9 stemmer, 9 etter omvalg 

Elise Greaker (Fredrikstad FSK) 3 stemmer 

     

  

Valgkomité for korpstinget i 2024 
  Leder:    Nicolai F. Puntervold (Songdalen FSK) 

  2 Medlemmer:  Haakon Tønnessen (2.Kr.Sand FSK) 

     Valgkomite velger siste medlem  

     Valgt ved akklamasjon 
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Sak 10: Åpent forum 
Her kan tingets delegater ta opp saker de er opptatt av og/eller fremme henstillinger til 

korpsstyret. 

 

Speiderløftet:  

 

17 Gro Vehus: Ligger saken om speiderløftet død? 

51 Børge Greaker: Nei. Saken har vært oppe 2 ganger. Vi har speiderløftet på utsiden 

av den nye avtalen med NSF. Vi må arbeide på siden med speiderløftet. Speiderforum 

ønsket ikke det nye speiderløftet.  

16 Håkon Ravndal: Hva hindrer oss i å bruke det gamle løftet? 

51 Børge Greaker: Vi opplever at vi har friheten til å bruke det gamle.  

52 Håvard Haugland: Det må være rom for å kunne være åpen for vår tro.  

 

 

Avslutning: Speiderbønnen 

 

 

________________________________            _____________________________ 

Thom Lauritsen     Christoffer Stavnes 

 

________________________________  _____________________________ 

Ole Andreas Augland     Elise Greaker 

 

________________________________  _____________________________ 

Ragnhild Pedersen     Gro Vehus 


