Korpstinget 2016

2 Årsmelding

ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2014
KORPSSTYRET
Korpsleder: Berit Roll Elgsaas, 6. Drammen MS
Visekorpsleder: Bjørn Arne Olsen, Larvik MS
Sekretær: Markus Jønnvoll Eriksen, Kjølberg MS
Kasserer: Eivind Borvik,
Styremedlem: Andreas Nornes, Grünerløkka MS
Styremedlem: Åse-Kristine Bjørnstad, 5. Skien MS
Det har vært en vakanse i styret etter at Trudi Louise Welde har søkt om fritak.
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
Rune Lillethun Hoggen, 11. Trondheim MS
Rita Standal, Fredrikstad MS
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
Atle Stokke, Grünerløkka MS
KORPSSTYRET
Korpsstyret har hatt to møter i løpet av året.
Korpsstyret er representert i MBUs landsstyre. Korpsleder deltok på årskonferansen.
Korpsleder og visekorpsleder deltok på NSFs toppledersamling på Sørmarka i mars.
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Korpsleder, visekorpsleder og kasserer representerer korpsstyret i et felles arbeidsutvalg
(AU) sammen med de tilsvarende representanter i MBUs landsstyre.
Korpsstyret har bidratt med stoff til Brobyggeren og til http://ms-speider.no. Gruppene
oppfordres til å sende inn artikler for å holde siden vår levende. Korpsstyret har fortsatt
med å bruke Facebook for å holde korpset oppdatert, samtidig med nettsiden vår.
Korpsstyret oppfordrer alle korpsets ledere om å delta på kurs arrangert av Norges
speiderforbund, kretser og regioner.
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. Under årets leir ble det samlet inn
penger til Mutambara blant annet ved salg av bøker fra biblioteket og innsamling av
flasker. Totalt kroner 1300,-.
UTVALGET FOR KRISTEN TRENING
Bidro med ettertankeløype og nattverd på samlingen på Tredalen i mars. Utvalgets
medlemmer deltok på korpsleiren. Speiderkorpset bidrar til en felles andaktsbok sammen
med de andre korpsene.
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. Fra høsten 2014
ovetok Christel Otterlei som barne- og ungdomskonsulent. Frøydis Grinna er barne- og
ungdomsprest i 50 % stilling, hun bidro på korpsleiren.
ARRANGEMENTER
Følgende arrangementer er gjennomført i korpsets regi:
Korpssamling, Tredalen 28. mars – 30. mars
Korpsleir 2014, Trevæld 28. juni – 5. juli
Korpsting, Lillestrøm 11. oktober – 12. oktober
KORPSSAMLING
I slutten av mars ble det gjennomført korpssamling på Tredalen. Deltagerantall var
ca 30 stykker. På samlingen ble det gjennomført et matlagningskurs på bål med bruk av
dutch oven og konstruksjon av reflektorovn. Det ble diskutert om forslag til endringer i
speiderloven. Resultatet ble sendt inn som korpsets høringsforslag.
KORPSLEIR 2014
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Korpset gjennomførte en vellykket leir på Trevæld Spejdercenter i Danmark. Leiren
hadde et deltagerantall på 287 hvorav ca. 2/3 var i speideralder. I tillegg til de norske
speiderne deltok det 65 danske speidere. Årets leir hadde fokus på samarbeid mellom
Norge og Danmark og korpsets 90 års jubileum. Dette førte til at leiren hadde et historisk
preg. Der både markedsdag og filmfestival skulle spinne rundt gruppenes stiftelsesår og
historie. Leirens program fikk en ny vri ved å blande typisk dansk med typisk norsk og
kulminerte i den store vennskapskampen der lagene ble satt sammen av både dansker og
nordmenn i forskjellige aldersgrupper. Det ble arrangert både pefftreff og ledersamling med
utflukt til henholdsvis Hjerl Hede og Daugbjergs Gruber. Dette som en gulrot for det flotte
speiderarbeidet de gjør. Leiren ble avsluttet med kombinert leirbål og jubileumsfeiring av
korpset.
KORPSTING
Korpsting ble avholdt på Thon Hotell Arena i Lillestrøm 11-12 oktober. Tinget hadde
49 stemmeberettigede delegater samt observatører. I forbindelse med tinget ble det også
avholdt Korpsbannerkonkurranse og ledertreff. Lørdag kveld ble korpsets 90 årsjubileum
markert med festmiddag og taler. Tinget ble avsluttet med Lillestrøm quiz og gudstjeneste i
Metodistkirken på Lillestrøm.
Med speiderhilsen
korpsstyret
Berit Roll Elgsaas
Bjørn Arne Olsen
Eivind Borvik
Markus Jønnvoll Eriksen
Andreas Nornes
Åse Kristine Bjørnstad
Tromsø, 16.8.2014
Oslo, 25.01.2015
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2 ÅRSMELDING FOR METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS 2015
Hovedfokus for korpsets arbeid i 2015 har vært å få i gang arbeidet med førerpatrulje og
rovere, herunder legge til rette for treff i tråd med signalene fra korpsting 2014. Dette er
nærmere omtalt under de respektive utvalg under. I tillegg har styret jobbet med en
bevisstgjøring av vår kristne profil og styrking av samarbeidet med metodistkirken generelt
og MBU spesielt.
I 2015 ble ingen grupper nedlagt og ingen nye opprettet. Medlemstallet for betalende
medlemmer i korpset steg med 31 (4,7%) i 2015, antall betalende medlemmer u 26 økte
med 34 (7,2%).
PEFFARBEID
Peffutvalget har i 2015 bestått av:
Aron Nergård, Finnsnes MS
Oscar Nergård, Finnsnes MS
Sivert Vestad Siri, Finnsnes MS
Peffutvalget har i samarbeid med styret og andre medhjelpere arrangert to vellykkede
pefftreff i 2015.
I mars ble det gjennomført vintertreff på Finnsnes i samarbeid med Finnsnes MS. Treffet
hadde ca. 20 deltakere og tilbakemeldingene var gode.
I oktober ble det arrangert pefftreff i forbindelse med ledertreff på Nordtangen. Treffet
hadde 22 deltakere og i tillegg til peffutvalget var Martin Dahle Johansen og Matthias
Smittil med på arrangementet. Korpsstyret opplevde at deltakerne var svært fornøyd med
treffet.
ROVERARBEID
Roverutvalget har i 2015 bestått av:
Lars Dahlgren, Kjølberg MS
Martin Bang, Grünerløkka MS
Hedda Weston, Grünerløkka MS
Roverutvalget har i samarbeid med korpsstyret arrangert ett treff i 2015. Treffet var lagt til
Sjoa med rafting på programmet og samlet 40 deltakere. Tilbakemeldingen fra deltakerne
var veldig bra.
I tillegg deltok utvalget aktivt på utvidet korpsstyremøte i mai.
UTVALG FOR KRISTEN TRENING
Utvalg for kristen trening har i 2015 bestått av:
Camilla Gaarn Røed, Grünerløkka MS (leder)
Anne-Brit Lillethun Johansen, Øståsen MS
Ole Martin Andreassen, Fredrikstad MS
KORPSSTYRETS ARBEID
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Korpsstyrets sammensetning i 2015:
Korpsleder: Frank Botnevik, Bergen MS
Visekorpsleder: Andreas Nornes, Grünerløkka MS
Sekretær: Atle Stokke, Grünerløkka MS
Kasserer: Birgitte Meistad Hermansen, Fredrikstad MS
Styremedlem: Linda Odén Halvorsen, Finnsnes MS
Styremedlem: Karl-Olav Antonsen Nelvik, Kjølberg MS
Det har vært en vakanse i styret etter at Åse-Kristine Bjørnstad har søkt om fritak.
Styrearbeid
Korpsstyret har hatt to fysiske styremøter i løpet av året samt seks telefonmøter. På ett av
de fysiske styremøtene var i tillegg utvalgene samt korpsets ansatte invitert. I tillegg har
noe saksbehandling forekommet der korpsstyret har vært samlet i andre anledninger.
Representasjon
Korpsleder deltok på NSFs toppledersamling på Sørmarka i mars og fem representanter
fra styret deltok på NSF sin krets- og korpsstyresamling på Sørmarka i november.
Tre representanter fra korpsstyret deltar i et felles arbeidsutvalg (AU) sammen med de
tilsvarende representanter i MBUs landsstyre.
Korpsstyret er representert i MBUs landsstyre. Korpsleder deltok på årskonferansen. I
tillegg deltok korpsleder og visekorpsleder på School of Congregational Development
Tallinn, Estland i september.
Arrangementer
Korpsstyret arrangerte enhetsledertreff på Nordtangen 2-4 oktober. Treffet tok for seg
konflikthåndtering, kristen trening, hvordan skape nye ledere samt oppfrisking av
speidermetoden. I tillegg ble det vist glimt fra Jamboreen. Treffet samlet ca. 20 deltakere
og ble samkjørt med pefftreff, se over.
Korpset er godt i gang med å planlegge en felles korpsleir sammen med de andre
korpsene i 2016.
Kommunikasjon med gruppene
Korpsstyret har kommunisert med medlemmene gjennom ms-speider.no samt epost og
Facebooksiden til korpset. Styret jobbet i 2015 med en ny og mer moderne nettsideløsning
på samme plattform som benyttes av Metodistkirken i Norge. Den nye nettsiden forventes
lansert i 2016.
TILLITSVALGTE
Revisor
Knut Østbye, RevisorGruppen Mæland og Østbye AS
Valgkomiteens sammensetning:
Siv Helene Bjørnstad, 5. Skien MS
Aron Nergård, Finnsnes MS
Cecilie Thompson Stokke, Grünerløkka MS
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VERV/OPPGAVER
Verv/oppgaver i NSF:
Daglig leder Speider-Sport AS: Svein Otto Aure, Kjølberg MS
Verv/oppgaver; Planlegging felles korpsleir:
Ingrid Stene, Oslo Central MS
Siv Helene Bjørnstad, 5. Skien MS
Atle Stokke, Grünerløkka MS
ANSATTE
Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund og Metodistkirkens speiderkorps har to
ansatte.
Christel Otterlei har vært barne- og ungdomskonsulent i 100 % stilling. Hun har håndtert
post og gjort forefallende kontorarbeid for korpset samt deltatt på samlinger. Hun møter
også jevnlig de andre korpsenes ansatte. Christel er en god ressurs og støtte for korpset.
Frøydis Grinna er barne- og ungdomsprest i 50 % stilling, hun bidro på utvidet
korpsstyremøte i mai samt med opplegg til ledertreff i oktober.
Med speiderhilsen
korpsstyret
Frank Botnevik
Andreas Nornes
Atle Stokke
Birgitte Meistad Hermansen
Linda Odén Halvorsen
Karl-Olav Antonsen Nelvik
Horten, 24.2.2016
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