Toårsmelding 2017-19 for korpsstyret i FSK
1. Innledning
Korpsets hovedoppgave er gjennom vårt speiderarbeid å bevare og vinne korpsets medlemmer for
Gud, orientere dem om vårt kirkesamfunn og føre dem inn i menighetslivet.
Toårsmeldinga fra korpsstyret forteller mest om hva vi i styret har drevet på med de siste to årene,
og noe om hvilke ting vi har gjort sammen som korps. Men det meste av speiderarbeidet skjer rundt i
gruppene, og ute i patruljene. Det er dette som er den virkelige speidinga.
Vi i korpsstyret vil benytte anledningen til å takke alle speiderlederne rundt om i FSK gruppene som
legger ned hundrevis av dugnadstimer år etter år for å gi barn og unge gode opplevelser, lære dem å
bli mer selvstendige og glade i naturen, og fortelle dem om Gud. Gjennom speideren knytter mange
nye vennskap, leder hverandre og lærer nyttige ferdigheter. Det har vært mye latter og sikkert noen
tårer. Mange kilometer til fots, på ski, på sykkel, i kano eller seilbåt, og mange netter i sovepose.
2. Styre og utvalg
Korpsstyret
Korpsleder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Nicolai Feyer Puntervold (Songdalen FSK)
Haakon Tønnessen (2.Kristiansand FSK)
Oda Helene Asphjell (Rognan FSK)
Sebastian Husvik (Fredrikstad FSK) (Permisjon i 2018.)
Simen Halderaker Husby (Nordseter FSK)

Valgkomiteen for korpstinget 2019
Leder:
Fritjof Strøm (Rødøy FSK)
Representant i FriBU-styret
Det har ikke vært noen faste representanter i FriBU-styret i denne perioden, men styret har deltatt
på noen møter hvor vi har hatt mulighet til det.
Speiderkonsulent: Børge Greaker
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3. Arbeid i styret
Organisering av arbeidet
Styret har hatt 8 styremøter i perioden, hvorav 4 har vært på Skype. I tillegg måtte et styremøte
avlyses. Korpsstyret har i tillegg til styremøter vært i jevnlig dialog, vi har blant annet vært sammen
på KL/KS samling i regi av NSF, på Visjon og på mellomting. Sebastian har hatt permisjon i 2018.
Styremøte
25.03.2017
29.05.2017
23.09.2017
04.11.2017
16.04.2018
30.05.2018
30.08.2018
13.10.2018

Oslo
Skype
Sarpsborg
Fredtun
Skype
Skype
Skype
Oslo

Styret deltok også som observatører på Frikirkens Synodemøte

Deler av styret har i tillegg vært på gruppebesøk og andre arrangementer:
19.03.2017
Børge og Simen besøkte Brunlanes FSK på deres speidergudstjeneste
5-7.05.2017
Oda deltok på rovertreff i Fredrikstad
24-26.11.2017
FriBU landsmøte
25.04-9.05.2018
Nicolai og Børge besøkte Frikirkens misjonærer i Japan
15-18.10.2018
Børge har vært på besøk hos Rødøy FSK pga 20 års jubileum og holdt seilkurs
23-25.11.2018
Oda deltok på rovertreff i Fredrikstad
Korpsstyret har behandlet 31 saker i 2017 og 16 i 2018. Viktige saker har vært: nytt speiderløfte,
korpsleir 2020, mellomting 2018, korpsting 2019, nytt måldokument for perioden 2019-2023 og et
tettere arbeid med menigheter som ikke driver speiding (sistnevnte jobber speiderkonsulent aktivt
med).
4. Andre organisasjoner
Frikirka og FriBU
• FSK har markert seg ved stand og speiding som barneaktivitet på Visjon 17 og Visjon 18
• Noen oppslag i Budbæreren
• Deltatt på styremøter i FriBU
• Børge og Nicolai besøkte Frikirkens misjonærer i Japan våren 2018
Korpsstyret har ikke hatt en fast representant i FriBU-styret. Det anbefales at neste styre har det.
Norges Speiderforbund
Fora og arrangement der FSK har deltatt:
• Deltatt på to toppledersamlinger (KL/KS) i NSF, 17-19.04.2017 (Haakon og Oda) og 2729.10.17 (Nicolai og Oda)
• Speidertinget 2018 i Trondheim, Nicolai Feyer Puntervold og Haakon Tønnessen som
delegater og Simen Husby deltok for Oslospeiderne.
• Roverforum 2018 i Sandnes, Oda fra styret deltok sammen med Anna Rossvang fra
Trondheim FSK.
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•

Landsleir 2017, NORD i Bodø

Felles Korpsleir 2020:
• Børge og Nicolai var med i arbeidsgruppa
• Nicolai skal være leirsjef for leiren, Haakon er Programsjef og Simen er NK Teknisk.
• Arbeidet med leiren er i gang og det er bestemt at leiren igjen legges til Evjemoen.
5. Program
Andre arrangement og aktiviteter i regi av FSK i perioden
Mellomting:
Isesjøbråten 2018
Ledertreff:
Landsleiren 2017 i Bodø
Ledertreff i øst November 2017 og 2018
Ledertreff i sør desember 2018
Vandrersamlinger:
Øst: Fredrikstad FSK 2017
Sør: Aksland FSK 2017
Rovertreff:
Fredrikstad FSK 2017 og 2018
6. Grupper og medlemsutvikling
Medlemsutviklingen er som følger: (Tallene er oppgitt i antall aktive medlemmer)
31.12.2016:
1064
31.12.2017:
1021
03.12.2018:
886
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7. Økonomi
Korpsstyret mener at korpset drives på en sunn måte økonomisk. Vi ligger godt an i forhold til
budsjett. Regnskap legges fram på korpstinget.
8. Sluttord
Styret er stolte over å kunne bidra i det viktige arbeidet FSK gjør. Vi gleder oss over at
medlemstallene er stabile og at vi er et aktivt korps. Vi vil takke alle ledere som gjør den utrolige
viktige jobben rund om i alle gruppene.
I det nye måldokumentet som blir lagt frem på korpstinget ønsker vi å sette enda mer fokus på å
bygge tro og å føre speiderne og hele speiderarbeidet inn i menigheten. Styret har tro på at speiding
er en god inngangsport for mange til et liv med Jesus.
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