PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTET 21.-23.8.09
Til stede: Knut Olav Seland, Elisabeth Aure, Martin Lillethun Johansen,
Berit Roll Elgsaas, Tormod Pedersen, Anne Hammerstrøm, Cecilie T. Stokke,
Camilla Gaarn Røed, Ingrid Stene, Leif Tore Markman (under sak 22/09, 23/09
24/09).

15/09 Åpning/Godkjenning av nye ledere
- Velkommen til nye styremedlemmer
- Ingen nye ledere er innmeldt.
16/09 Protokoller/Referatsaker
- Protokoll fra korpsstyremøtet 30.1.-1.2.09 ble godkjent.
- Protokoll fra telefonmøte i korpsstyret 16.3.09 ble
godkjent.
17/09 Orienteringer og innkommet post
- Ingen post
- Orientering om planer, rammer og organisasjonsstruktur i
korpset og korpsstyret.
- Orienteringer om MBUs arbeid ved Camilla.
18/09 Evaluering, hva har skjedd siden sist?
- Korpstinget: Mange gode tilbakemeldinger.
- Ledersamling på landsleiren: Enkel og hyggelig samling.
19/09 Oppfølging – gjennomgang og arbeidsfordeling
- Utvalgene
- MBU-LS og AU
- MBU-sekretærens oppgaver
- NSF
- Metodistkirken
- Andre samarbeidsorganer
20/09 Fordeling av oppgaver i styret
- Gjennomgang av arbeidsplan og 4-årshjul
- Instrukser for de ulike vervene i styret skal lages. Ingrid
sender ut et foreløpig forslag. Saken tas opp på neste møte.
21/09 Økonomi
- status for korpsets økonomi
- søknader om reisestøtte til korpsting godkjennes og støtte
tildeles etter de tidligere vedtatte retningslinjene for
reisestøtte til korpstinget 2009.
- Diskusjon av fordelingsnøkkelen og hvor mye korpset
eventuelt skal bidra til den nyopprettede 50 % stillingen
som MBU-prest. Det var ulike meninger om hva korpset kan ha
behov for og i hvor stor grad vi skal bidra økonomisk.
Styret må kunne forsvare bruken av midler til dette, og
samtidig vite at vi får noe igjen for det. Samtidig er vi en
del av MBU, og ønsker å støtte et godt tiltak. Diskusjonen
føres videre i felles AU og MBUs landsstyre, og avgjørelsen
tas i et telefonmøte senere i høst.
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22/09 Kløverliljen og annen kommunikasjon
- Arbeidsfordeling for bidrag til Kløverliljen og Brobyggeren.
- Mer bruk av www.ms-speider.no.
23/09 Forslag om opprettelse av lederutvalg
- Prøveprosjekt ”Prosjekt lederutvikling” settes i gang med
målsetting om bidrag til korpsleiren 2010.
24/09 Korpsleir 2010
- status fra Leif Tore Markman for stab og planlegging.
- kortkurs holdes i september på Øysand.
25/09 Nedleggelse av sovende speidergrupper i MS
- Menighetene er kontaktet angående de sovende gruppene. Det
har ikke kommet noen tilbakemeldinger.
Vedtak: Galterud MS, Skånland MS og Haugesund MS legges ned.
26/09 Samarbeid med
- Orientering
- Nytt møte i
- Samling med

andre korps
om prosjektet ved Camilla.
september.
korpsansatte om samarbeid i framtiden.

Møteplan:

Dato ikke fastsatt Telefonmøte
25.-27. september 2009 Kortkurs
13.-15. november 2009 Korpsstyremøte (Grünerløkka)
29.-31. januar 2010 Korpsstyremøte og utvalgssamling (Oslo)
Etter beste evne, Oslo, 23.8.09

Ingrid Stene
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