5.3 Lovendringsforslag fra Metodistkirkens Speiderkorps
Viser til forslaget om endring av MBUs lover. Metodistkirkens Speiderkorps
foreslår følgende endringer i dette forslaget:
§ 6 METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS
Den foreslåtte teksten i revidert lovendringsforslag erstattes med §§ 3 og 4 i MS sine lover og
retningslinjer.

Opprinnelig tekst:
Metodistkirkens Speiderkorps (MS) er organisert som et eget speiderkorps innen MBU med ansvar for
speiderarbeidet.
Korpsstyret som velges av Korpstinget leder virksomheten og rapporterer til MBU’s Landsstyre og
Landsmøte.
Korpstinget vedtar egne lover og bestemmelser for MS’s virksomhet som MBU’s Landsstyre
framlegger for Landsmøtet til endelig godkjennelse.
Speiderkorpset disponerer selv sine midler med unntak av disposisjoner som fremgår av § 5:1A.

Korpsets forslag:
1. Korpset er en arbeidsgren innen Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund (MBU) og er
representert i MBUs landsstyre i henhold til MBUs lover. Korpsets representant(er)oppnevnes av
korpsstyret og skal fortrinnsvis være fra dette.
2. Korpset er tilsluttet Norges speiderforbund (NSF) gjennom en overenskomst mellom NSF og
Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund (MBU).
3. For Metodistkirkens speiderkorps gjelder Norges speiderforbunds, Metodistkirkens barne- og
ungdomsforbunds og korpsets egne lover og retningslinjer.

Bakgrunn og begrunnelse:
Den foreslåtte teksten er identisk med §§ 3 og 4 i MS sine lover og retningslinjer. Vi mener det er
fornuftig og hensiktsmessig at omtalen av korpset er lik i MBUs og MS sine lover.

§8 C Landsmøtets sammensetning
Første kulepunkt endres

Opprinnelig tekst:
Landsmøtets sammensetning
Følgende møter med tale-, forslags- og stemmerett:
• En valgt representant fra hvert BUR eller annet lokalt fellesråd. BUR med mer enn 50
registrerte medlemmer i MBU pr.31.12 året før kan sende to representanter. En av disse
skal være under 25 år. Alle medlemmer fra 15 år (12 år?) og oppover kan velges som
utsendinger til Landsmøtet.

Korpsets forslag:
Følgende møter med tale-, forslags- og stemmerett:
• Fra hvert BUR/annet lokalt fellesråd/menighet: BUR-leder/koordinator pluss en representant
for hver påbegynte 50 registrerte medlemmer i Mbu pr. 31.12. året før. Minst 1/3 av
representantene (utover BUR-leder/koordinator) skal være under 25 år. Alle medlemmer over
12år i en av de registrerte enhetene innen det lokale BUR kan velges som utsendinger til
Landsmøtet.

Bakgrunn og begrunnelse:
Ved forrige landsmøte (i 2010) var det 9 stemmeberettigede tilstede da MBU-styret ble valgt. Dette
opplever vi som problematisk. Metodistkirkens speiderkorps mener det er viktig at flere blir involvert i
de viktige beslutningene og valgene som foretas på landsmøtet. Vi tror også at flere derigjennom får et
eierforhold til MBU og det som foregår der.
Videre mener Metodistkirkens speiderkorps at det er naturlig at MBU-styret får stemmerett på
landsmøtet, og ber om at dette blir vurdert dersom forslaget vårt blir vedtatt. Begrunnelsen for at styret
ikke har hatt stemmerett har vært at styret da ville få en for stor andel av de stemmeberettigede på
landsmøtet. Med en større representasjon fra hvert BUR vil ikke styret få en slik dominans.
Aldersgrensen på 12 år tilsvarer aldersgrensen i forskriften om statsstøtte til barne- og
ungdomsorganisasjoner.

