Årsmelding for metodistkirkens speiderkorps 2017
Hovedfokus for korpsstyrets arbeid i 2017 har vært gjennomføring av diverse treff
i regi av korpset. Styret har jobbet med å videreføre arbeidet fra 2016 i tråd med
ønskene som ble kommunisert på korpsting.
I 2017 ble en gruppe nedlagt og ingen nye opprettet. Medlemstallet for betalende
medlemmer i korpset sank med 5 (-0,7%) i 2017 mens antall betalende
medlemmer u 26 økte med 9 (1,8%). Det har med andre ord vært liten bevegelse i
netto medlemsmasse i 2017.

Peffarbeid
Peffutvalget i 2017 bestod av:






Oscar Nergård, Finnsnes MS
Marie Aarum Hølland, Kjølberg MS
Celina Che, Kjølberg MS
Amalie Solum, Kjølberg MS
Christoffer Passerud, Kjølberg MS

Peffutvalget la ned mye godt arbeid i 2017 og gjennomførte to treff i samarbeid med hhv korpsstyret og
Kjølberg speidergruppe/Fredrikstad MS. Treffene er nærmere beskrevet under arrangementer.

Roverarbeid
Roverutvalget bestod i 2017 offisielt av:




Martin Bang, Grünerløkka MS
Juliet Kvam, Grünerløkka MS
Ida Marie Nerland, Lillestrøm MS

Flere av medlemmene i roverutvalget har i 2017 vært utenlands eller på annen måte forhindret i å drive
med roverarbeid og dette har ført til lavere aktivitet enn ønsket. Det ble imidlertid arrangert en vellykket
rovervintertur i februar, se arrangementer.

Utvalg for kristen trening
Utvalg for kristen trening har i 2017 bestått av:
 Camilla Gaarn Røed, Grünerløkka MS (leder)
 Anne-Brit Lillethun Johansen, Øståsen MS
 Ole Martin Andreassen, Fredrikstad MS
Hovedbidraget fra utvalg for kristen trening var i 2017 bønnepadling på felles leder- og pefftreff i mai samt
bidrag til ferdigstilling av andaktsbøker.

Korpsstyrets arbeid
Korpsstyret bestod i 2017 av følgende medlemmer:
 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 ett fysisk styremøte i 2017. På dette møtet var også utvalgene invitert. Det brukt noe
tid til å behandle styresaker ifm at styret var samlet på treff i mai og september. I tillegg har styret
gjennomført fem telefonmøter telefonmøter i løpet av året.
Styret har i samarbeid med MBU konsulenten jobbet med å etablere en ny nettside og flytte innhold fra
den gamle siden. Den nye siden ble lansert på vårparten.

Representasjon
Korpsstryret har deltatt med to representanter på NSF sine KL/KS samling på hhv vår og høst. Korpsleder
deltok på Metodistkirkens årskonferanse i Bergen. Han var også representert på jubileet til Elgpatruljen i
Kjølberg speidergruppe.
Tre representanter fra korpsstyret deltar i et felles arbeidsutvalg (AU) sammen med de tilsvarende
representanter i MBUs landsstyre. I 2017 ble det arrangert et fysisk møte og et telefonmøte.
Korpsstyret er representert i MBUs landsstyre. Korpsleder deltok på tre styremøter med MBU i løpet av
året.

Arrangementer






Februar: Rovertur – Roverutvalget i samarbeid med Vegard Gulli og korpstyret arrangerte vintertur
til Norefjell 10-12 februar. Turen bød på ski bortover og nedover, en frisk overnatting og samlet 8
rovere.
Mai: Leder- og pefftreff – Korpsstyret arrangerte i samarbeid med peffutvalget felles leder- og
pefftreff på Nordtangen leirsted 12-14 mai. Treffet samlet 21 ledere og 30 peffer. Peffene lærte bl. a.
om primitiv kanokonstruksjon og -mat samt praktisk konflikthåndtering. Lederne fikk også prøve seg
på avansert primitiv mat og hadde kurs om ADHD.
Juli: Korpssamling Nord 2017 – Korpsstyret arrangerte et treff for alle gruppene i korpset i
samarbeid med Kjølberg MS på landsleiren i sommer. Treffet hadde enkel servering, en uformell
ramme og godt oppmøte.
September: Leder- og pefftreff – Peffutvalget, Fredrikstad MS og Kjølberg speidergruppe inviterte
til felles leder- og pefftreff på Oksnøen leirsted helgen 2-4 september. Peffene ble innkvartert i en 5stjernes gapahuk og på programmet stod blant annet kanopadling, rapperllering og
bruskasseklatring. Lederne fikk prøve seg på seiling med og uten vind og utvekslet erfaringer og
ideer. På kvelden var alle samlet til et legendarisk leirbål. Treffet samlet 38 peffer inkludert utvalget
og 21 ledere.

Kommunikasjon med gruppene
Korpsstyret har kommunisert med medlemmene gjennom ms-speider.no samt epost og Facebooksiden til
korpset.
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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
Internasjonalt utvalg: Andreas Nornes, Grünerløkka MS
Kontingentleder Roverway 2018: Henrik Moum Grimstad, Kjølberg Speidergruppe

Andre verv:
 Arbeidsgruppe for etablering av ny leirkomite til felles korpsleir 2020: Frank Botnevik, Bergen MS
og Atle Stokke, Grünerløkka MS

Ansatte
Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund og Metodistkirkens speiderkorps har hatt 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 har vært barne- og ungdomsprest i 50 % stilling og bidro på leder- og pefftreff i i mai. Frøydis
gikk ut av stillingen som barne- og ungdomsprest i august. Korpset har hatt stor glede av Frøydis sitt arbeid
og hennes bidrag vil bli savnet.
Med speiderhilsen korpsstyret
Frank Botnevik
Andreas Nornes
Atle Stokke
Linda Odén Halvorsen

Henrik Moum Grimstad
Jan Fredrik Aasmundtveit
Julie Aasebø
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