ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2013
KORPSSTYRET
Korpsleder: Berit Roll Elgsaas, 6. Drammen MS
Visekorpsleder: Bjørn Arne Olsen, Larvik MS
Sekretær (til 31. juli): Ingrid Stene, Oslo Central MS
Sekretær (fra 1. august): Markus Jønnvoll Eriksen, Kjølberg MS
Kasserer (til 31. juli): Martin Dahle Johansen, Bergen MS
Kasserer (fra 1. august): Eivind Borvik, Finnsnes MS
Styremedlem (til 31. juli): Cecilie Thompson Stokke, Grünerløkka MS
Styremedlem (fra 1. august): Trudi Louise Welde, Flekkefjord MS
Styremedlem (fra 1. august): Andreas Nornes, Grünerløkka MS
Styremedlem (fra 1. august): Åse-Kristine Bjørnstad, 5. Skien MS
1. vararepresentant (til 31. juli): Mathias Smittil, direktemedlem
2. vararepresentant (til 31. juli): Markus Jønnvoll Eriksen, Kjølberg MS

UTVALGENE
Utvalget for kristen trening:
Camilla Gaarn Røed, Øståsen MS (leder)
Anne-Brit Lillethun Johansen, Øståsen MS
Ole Martin Andreassen, Fredrikstad MS

TILLITSVALGTE
Revisor
Knut Østbye, RevisorGruppen Mæland og Østbye AS
Valgkomiteens sammensetning:
Knut E. Aasmundtveit, Horten MS (til korpsting april 2013)
Rune Lillethun Hoggen, 11. Trondheim MS (til korpsting april 2013)
Rita Standal, Fredrikstad MS
Martin Dahle Johansen, Bergen MS (fra korpsting april 2013)
Siv Helene Bjørnstad, 5.Skien MS (fra korpsting april 2013)

REPRESENTASJON
Verv/oppgaver i Metodistkirkens barne- og ungdomsforbunds landsstyre (MBU):
Speiderkorpsets representant: Berit Roll Elgsaas, 6. Drammen MS
Verv/oppgaver i NSF:
Daglig leder Speider-Sport AL: Svein Otto Aure, Kjølberg MS
Verv/oppgaver; Planlegging felles korpsleir:
Ingrid Stene, Oslo Central MS
Markus Jønnvoll Eriksen, Kjølberg MS

KORPSSTYRET
Korpsstyret har hatt tre møter i løpet av året, to på våren og et på høsten, og deltok i
tillegg på toppledermøtet på Sørmarka Konferansenter 1. - 3. November. Toppledermøtet
er en samling for krets- og korpsstyrer i Norges speiderforbund. Den 12. - 14. april ble det
arrangert korpsting utenfor Flekkefjord hvor nye medlemmer ble valgt inn i korpsstyret.
Tre styremedlemmer ble valgt inn, mot et styremedlem og to varaer som det har vært før.
Korpsstyret er representert i MBUs landsstyre for å informere om korpsets arbeid, holde
korpsstyret oppdatert på MBUs arbeid og samkjøre aktiviteter.
Korpsleder, visekorpsleder og kasserer representerer korpsstyret i et felles arbeidsutvalg
(AU) sammen med de tilsvarende representanter i MBUs landsstyre. Fordeling av
frifondsmidler, stillinger i MBU og samarbeid mellom styrene var de viktigste
sakene i AU i 2013.
Korpsstyret har bidratt med stoff til Brobyggeren og til http://ms-speider.no. Korpset har
fortsatt med gruppestafetten, men noe mindre. Gruppene oppfordres til å sende inn artikler
for å holde siden vår levende. Nettsiden har vært utilgjengelig i perioder grunnet at
nettadressen http://ms-speider.no ikke har fungert. Korpsstyret har fortsatt med å bruke
facebook for å holde korpset oppdatert, samtidig med nettsiden vår.
En oppfordring fra korpsstyret har gått til alle korpsets ledere om å delta på kurs arrangert
av Norges speiderforbund, kretser og regioner. Vi mener forbundets årlige inspirasjonshelg Lederløft er en god arena for lederutvikling, erfaringsutveksling og for å knytte
kontakter med andre speiderledere. Vi har derfor ikke satset spesielt på egne kurs.
Arbeidet med lederpermen fortsetter. Den skal gi nyttig informasjon til ledere i
korpset om korpsorganisasjonen, kurs og arrangementer i Norges speiderforbund, ulike
retningslinjer, samt korpsets tilknytning til Metodistkirken og kirkens lære og sosiale
prinsipper.
Flere av korpsstyrets medlemmer har besøkt neste års leirsted og hatt planleggingshelg
sammen med leirstaben.
Korpset er godt i gang med å planlegge en felles korpsleir sammen med de andre
korpsene i 2016.
Korpsstyret ønsker fortsatt å ha et fokus på samfunnsansvar og oppfordrer alle
speidergruppene til å delta på speideraksjon, og samle inn penger til adventsaksjonen
som går til lokalsamfunnet i Mutambara i Zimbabwe.

UTVALGET FOR KRISTEN TRENING
NSF har ferdigstilt aktivitetsoppleggene med kristen trening som ramme. De er nå å finne i
Speiderbasen. Camilla G. Røed har sittet i gruppen som har jobbet med aktivitetene. UKT
bidro med bønnevandring og nattverdsfeiring på korpstinget i Flekkefjord i april. Camilla G.
Røed bidro i kirkeetaten på landsleiren i Stavanger i juli. UKT hadde møte 18. november.
På møtet ble det foretatt en reevaluering av de oppgavene som utvalget skal gjøre.
Enkelte oppgaver krever videre oppfølging, mens andre anses som ferdigstilte.
I 2014 vil UKT bidra på gruppeledersamling på Tredalen, korpsleir og korpsting. Samtidig
vil det jobbes med andakter til hjemmesiden. John Wesley boken vil bli sendt ut til
gruppene som ikke var på gruppeledersamlingen i 2012.

ANSATTE
Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund og Metodistkirkens speiderkorps har to
ansatte.
Camilla Gaarn Røed har vært barne- og ungdomskonsulent i 100 % stilling. Hun har
håndtert post og gjort forefallende kontorarbeid for korpset. Hun møter også jevnlig de
andre korpsenes ansatte. Camilla er en god ressurs og støtte for korpset. Frøydis Grinna
er barne- og ungdomsprest i 50 % stilling, hun bidro på korpstinget.

ARRANGEMENTER
Følgende arrangementer er gjennomført i korpsets regi:
Korpsting på Fjelltun 12.-14. april 2013
Samling for leirstab på Trevæld Spejdercenter 4. - 6. september 2013
Rover Race, roverkonkurranse i Fredrikstad 21.-23. oktober 2013
ØKONOMI OG EIENDELER
Årsresultatet for 2013 er på kr 155.980,30. Resultatet er betydelig større enn budsjettert,
dette pga høyere tildeling av midler samt lavere aktivitet enn planlagt. Korpset har god
økonomi og trygge rammer for videre drift.
Speiderkorpset har datautstyr som disponeres av Nexus. Korpsets eiendeler for øvrig er
samlet på lager på Metodistkirkens hovedkontor i Oslo samt en del historisk materiale hos
Karin Thompson.
GRUPPER OG MEDLEMMER
Korpset hadde 26 aktive grupper per 31.12.2013. Åtte av gruppene har ikke aktivt
speiderarbeid (har ingen medlemmer under 26 år). Antall registrerte medlemmer var 777,
mens antall betalende medlemmer var 713. For året 2012 var tallene henholdsvis 791 og
735. Dette betyr en nedgang i antall betalende medlemmer på 22. Andelen registrerte
medlemmer under 26 år er 554, mens 510 er betalende (521 i 2012). Det er altså en
nedgang i antall betalende i alderen 0- 25 år på 11 medlemmer.
KORPSETS STYRKER OG UTFORDRINGER
Årets største arrangement var korpstinget, som ble gjennomført på Fjelltun leirsted utenfor
Flekkefjord i april. Flekkefjord MS speidergruppe var teknisk arrangør. Det var 36
deltakere, en del unge, noe korpsstyret er veldig fornøyde med. I tillegg til de faste
korpstingssakene, ble det arrangert ulike kurs, påvirkningstorg og aktiviteter som alle
kunne delta på. Korpsstyret mener at kombinasjonen av formelle korpstingssaker og
morsomme og lærerike aktiviteter fungerer godt.
Korpset har fortsatt med gruppestafetten på http://ms-speider.no, med bilder og historier
fra turer og møter, samt aktivitetstips. Det er imidlertid ønske om enda mer bilder og tekst
fra speidergruppene, slik at nettsidene blir levende og interessante. Korpsstyret ønsker at
korpset skal bli mer synlig i Brobyggeren, og bidrar med innhold. Et gaveabonnement på
brobyggeren blir sendt ut til gruppelederne.
Korpset har hatt en utfordring med peff- og roverarbeidet. Korpsstyret ønsker å få i gang
utvalgene igjen. Peff- og Roverarbeidet har nå en kontaktperson i korpsstyret som skal ha
fokus på dette framover. Etter et vellykket roverarrangement på høsten, samt klare planer
om peffarrangement våren 2014 er korpsstyret positive til å få Peff- og Roverarbeidet opp
å gå igjen.

Mange grupper i korpset er små eller middels store, og påvirkes raskt av svingninger i
medlemstall. Selv om enkelte grupper har hatt økning i medlemstall, er medlemstallet for
korpset som helhet på vei ned. Dette har vært trenden de siste årene, og er
bekymringsfullt. Korpsstyret vil jobbe videre med denne utfordringen, og vil i 2014 ha
særlig fokus på peff- og roverarbeidet. Ved å ha fokus på kvalitet og aktualitet i
arrangementene håper korpsstyret at flere vil finne det interessant å fortsette i
speiderarbeidet, samt styrke rekrutteringen. Gruppene på sin side oppfordres til å jobbe
med mål og ambisjoner samt ha fokus på ledertrening for å opprettholde interessenivået
blant speiderne.
Foran oss ligger det flere spennende arrangementer; Leirkomiteen for 2014 er godt i gang
og ser frem til et godt samarbeid med våre nabospeidere i Danmark. Det gode
samarbeidet som ble initiert mellom alle korpsene i Norges speiderforbund har fortsatt i
2013, som skal føre til en felles korpsleir i 2016 samt flere felles prosjekter. Komiteen
rapporterer om godt samarbeid mellom korpsene og god fremdrift i planleggingen. Det vil
også bli arrangert korpssamling i mars 2014 for peffer, rovere og gruppeledere.
Takk til alle for innsatsen i speidergrupper, utvalg og prosjektgrupper!

Med speiderhilsen
korpsstyret
Berit Roll Elgsaas
Bjørn Arne Olsen
Eivind Borvik
Markus Jønnvoll Eriksen
Trudi Louise Welde
Andreas Nornes
Åse Kristine Bjørnstad
Fredrikstad, 5.3.2013

Berit Roll Elgsaas

Bjørn Arne Olsen

Korpsleder

Visekorpsleder

Eivind Borvik

Markus Jønnvoll Eriksen

Kasserer

Sekretær

Trudi Louise Welde

Andreas Nornes

Styremedlem

Styremedlem

Åse – Kristine Bjørnstad
Styremedlem

