Årsmelding for metodistkirkens speiderkorps 2016
Hovedfokus for korpsstyrets arbeid i 2016 har vært gjennomføring av korpsting i
april samt oppfølging av peff- og roverarbeid og utarbeiding av ny hjemmeside for
korpset.
I 2016 ble 2 grupper nedlagt og ingen nye opprettet. Medlemstallet for betalende
medlemmer i korpset sank med 5 (-0,7%) i 2016 mens antall betalende
medlemmer u 26 økte med 9 (1,8%). Det har med andre ord vært liten bevegelse i
netto medlemsmasse i 2016.

Peffarbeid
På korpstinget ble nytt peffutvalg etablert (for sammensetning av peffutvalg frem til korpsting, se
årmeldeing 2015). Dette bestod av:


Oscar Nergård, Finnsnes MS



Marie Aarum Hølland, Kjølberg MS



Celina Che, Kjølberg MS



Amalie Solum, Kjølberg MS



Christoffer Passerud, Kjølberg MS

Peffutvalget bidro sammen med styret og lokale støttespillere fra Bergen MS til et vellykket peffreff i
Bergen i september med rundt 35 deltakere. Treffet fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Roverarbeid
På korpstinget ble nytt roverutvalg etablert (for sammensetning av roverutvalg frem til korpsting, se
årmeldeing 2015). Dette bestod av:


Martin Bang, Grünerløkka MS



Juliet Kvam, Grünerløkka MS



Ida Marie Nerland, Lillestrøm MS

Roverutvalget arrangerte i februar vintertreff i Oslo med skikjøring i Tryvann. Trefffet hadde ca 10
fornøyde deltakere.
I tillegg bidro utvalget med eget roveropplegg på korpstinget i april.

Utvalg for kristen trening
Utvalg for kristen trening har i 2016 bestått av:


Camilla Gaarn Røed, Grünerløkka MS (leder)



Anne-Brit Lillethun Johansen, Øståsen MS



Ole Martin Andreassen, Fredrikstad MS

Utvalg for kristen trening bidro på årets korpsleir og påbegynte i løpet av året arbeidet med å lage
nye andaksbøker.

Korpsstyrets arbeid
På korpstinget i april ble et nytt korpsstyre valgt. Det nye styrets sammensetning (for sammensetning
av korpsstyre frem til korpsting, se årsmelding 2015):


Korpsleder: Frank Botnevik, Bergen MS



Visekorpsleder: Andreas Nornes, Grünerløkka MS



Sekretær: Atle Stokke, Grünerløkka MS



Kasserer: Linda Odén Halvorsen, Finnsnes MS



Styremedlem: Henrik Moum Grimstad, Kjølberg MS



Styremedlem: Jan Fredrik Aasmundtveit, Horten MS



Styremedlem: Julie Aasebø, Bergen MS

Styrearbeid
Korpsstyret har hatt to fysiske styremøter i løpet av året samt fem telefonmøter. I tillegg var hele
styret samlet i forbindelse med korpstinget i april.
Styret har i samarbeid med MBU konsultenten jobbet med å etablere en ny nettside og flytte innhold
fra den gamle siden. Denne vil bli lansert tidlig i 2017.

Representasjon
Korpsleder deltok på Larvik MS sitt 90 års jubileum samt på metodistkirkens årskonferanse. I tillegg
representerte korpsleder, sekretær og valgt delegat under 26 år, Oliver Schultzen, korpset på
speidertinget i Drammen 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 deler av MBUs landsmøte som
gikk parallelt med korpstinget.
To av styrets medlemmer representerte koprset på roverforum i oktober. Korpset hadde også to
valgte delegater på speiderforum.

Arrangementer
Korpsstyret arrangerte i samarbeid med teknisk arrangør, Fredrikstad MS, korpsting på Solbukta
utenfor Fredrikstad i april.
Korpstinget ble for første gang arrangert parallelt med MBUs landsmøte og det var lagt opp til felles
måltider og enkelte felles programelementer. På korpstinget var det eget opplegg for speidere og
rovere herunder avslutning av korpsbannerkonkurransen. Denne ble for øvrig vunnet av Drammen
MS.
Korpstinget hadde ca 75 deltakere, herunder 58 stemmeberettigede delegater.
Under felles korpsleir i juli, arrangerte korpsstyret grillmiddag for lederne i de deltakende MS
gruppene. Samlingen hadde ca 30 deltakere.

Kommunikasjon med gruppene
Korpsstyret har kommunisert med medlemmene gjennom ms-speider.no samt epost og
Facebooksiden til korpset. I tillegg ble det sendt julekort til alle i roveralder i korpset.

Tillitsvalgte
Revisor:
Knut Østbye, RevisorGruppen Mæland og Østbye AS
Valgkomiteens sammensetning:




Siv Helene Bjørnstad, 5. Skien MS
Martin Bang, Grünerløkka MS
Cecilie Thompson Stokke, Grünerløkka MS

Verv/oppgaver
Verv/oppgaver i NSF:
Daglig leder Speider-Sport AS: Svein Otto Aure, Kjølberg MS
Verv/oppgaver; Planlegging/gjennomføring 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 som en av to leirprester på felles koprsleir.

Med speiderhilsen korpsstyret
Frank Botnevik
Andreas Nornes
Atle Stokke
Linda Odén Halvorsen

Henrik Moum Grimstad
Jan Fredrik Aasmundtveit
Julie Aasebø
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