
 

 

 

Lover for Misjonskirken Speiderkorps 
 

Misjonskirken Speiderkorps sine lover ble sist revidert på korpstinget i 2021. 

 

§ 1. Misjonskirken Speiderkorps 

Speiderarbeidet innen Misjonskirken UNG kalles "Misjonskirken Speiderkorps". 
Misjonskirken Speiderkorps har som oppgave, etter Misjonskirken UNGs og 
speiderbevegelsens program, å jobbe for kristen tro og utvikling. 

 

§ 2. Formål 

Misjonskirken Speiderkorps har til oppgave etter Misjonskirken UNGs og 
speiderbevegelsens program å stimulere til kristen tro og utvikling, og oppdra 
speiderne kristelig, moralsk, fysisk og praktisk. Grunnlaget for arbeidet er 
speiderløftet, speiderloven og Misjonskirken UNG sitt motto: "Barn og ungdom for 
Kristus og menigheten". 

 

§ 3. Lover for MSK 

Misjonskirken Speiderkorps er bundet av Misjonskirken UNGs lover. 

 

§ 4. Tilslutning 

Misjonskirken Speiderkorps er tilsluttet Norges Speiderforbund som korps, og er 
dermed bundet av korpsavtalen dem imellom. 

 

§ 5. Ledererklæring 

Alle ledere (jfr. § 10) må, for å bli godkjent i korpset, undertegne ledererklæringen for 
speiderledere: "Jeg kjenner lovene til Misjonskirken Speiderkorps, og vil utføre mitt 
arbeid som leder i samsvar med disse." Gruppeledere, gruppeassistenter og 
enhetsledere må i tillegg avgi følgende erklæring: "Jeg tror på Jesus Kristus, min Frelser 
og Herre, og vil forsøke å leve mitt liv etter Hans vilje." Alle ledere godkjennes av 
korpsstyret etter anbefaling fra menigheten. Nye ledere deltar i ledersamtale med 
gruppeleder og ønskes velkommen som leder, og må gjennomgå opplæring ifølge NSFs 
retningslinjer for å få ledergodkjenning. Det skal innhentes politiattest for alle ledere i 
MSK. 
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§ 6. Korpstinget 

§ 6.1. Korpstinget er Misjonskirken Speiderkorps’ øverste myndighet, underlagt 
landsstyret i Misjonskirken UNG. Det sammenkalles annethvert år til den tid 
korpsstyret bestemmer. Innkalling sendes ut minst tre måneder i forveien. 

 

§ 6.2. Korpstinget består av delegater valgt av speidergrupper. 

a) Stemme-, forslag- og talerett har: 

• Korpsstyret 
• Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte ti 

betalende medlemmer ved forrige årsskifte. Minst 1/3 av 
representantene skal være under 26 år ved utgangen av det året 
korpstinget møtes. 

b) Tale- og forslagsrett har: 

• MSKs speiderkonsulent(er) 
• Daglig leder i Misjonskirken UNG 

• Representanter for landsstyret i Misjonskirken UNG 
• Korpsets ombuds- og utvalgsmedlemmer 

c) Korpstinget kan gi observatører talerett 

 

§ 6.3. Korpstinget behandler: 

a) Korpsstyrets årsmelding for de to siste år 
b) Regnskap for de to inneværende år 
c) Korpsstyrets budsjettforslag for de to kommende år 
d) Korpsstyrets forslag til satsingsområder for de to kommende år 
e) Korpsstyrets forslag til arrangementsplan for de to kommende år 
f) Saker som ønskes behandlet må være innsendt minst to måneder i forveien. 

Forslag innenfor en gitt sak som blir innsendt senere kan behandles hvis 
korpstinget finner tid til det. 

g) Saker som korpsstyret legger fram for korpstinget til uttalelse eller avgjørelse 

 

§ 6.4. Korpstinget velger: 

a) Korpsleder for to år 
b) Tre kvinnelige og tre mannlige korpsstyremedlemmer for to år 
c) Ett kvinnelig og ett mannlig varamedlem 
d) Tre medlemmer til valgkomité for to år 
e) Representanter til NSFs speiderting 
f) To representanter til Speiderforum, fortrinnsvis én gutt og ei jente 

Styremedlemmene må være bekjennende kristne og bør være godkjente 
speiderledere. 
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§ 6.5. Alle saker, med unntak av endringer av lovene, vedtas med alminnelig 
stemmeflertall. Ved stemmelikhet anses forslaget for falt. Sakspapirene til korpstinget 
sendes gruppene minst 1 måned før møtet. Ekstraordinært korpsting kan 
sammenkalles når korpsstyret, landsstyret i Misjonskirken UNG, eller halvparten av 
gruppene krever det. 

 

§ 7. Korpsstyret 

§ 7.1. Misjonskirken Speiderkorps ledes av korpsstyret som står ansvarlig overfor 
landsstyret i Misjonskirken UNG og korpstinget. 

 

§ 7.2. Korpsstyret består av: 

• Korpslederen 

• Tre kvinnelige og tre mannlige styremedlemmer, hvorav ett utpekes til 
visekorpsleder 

• Ett kvinnelig og ett mannlig varamedlem 

MSKs speiderkonsulent(er) og daglig leder i Misjonskirken UNG har møterett, 
forslagsrett og talerett. 

 

§ 7.3. Korpsstyret sammenkalles minst tre ganger i året, og er beslutningsdyktig når 
minst fire medlemmer er til stede. Korpslederen eller tre av de øvrige styremedlemmer 
kan forlange at det holdes styremøte. Korpsstyret konstituerer seg selv. Ved 
stemmelikhet har korpslederen dobbeltstemme. Ombudene og utvalgene kan 
innkalles til styremøter. Det føres protokoll over korpsstyrets forhandlinger. 
Korpsstyrets protokoller sendes medlemmer av korpsstyret, ombudsleder, landsstyret i 
Misjonskirken UNG, daglig leder og speiderkonsulent(er). Saker som vedkommer 
korpsets forhold til Misjonskirken UNG forelegges landsstyret i UNG til godkjenning. 

 

§ 7.4. Korpsstyret har som oppgave: 

a) å lede Misjonskirkens Speiderkorps` arbeid og ivareta korpsets interesser innad 
og utad 

b) å godkjenne nye ledere 
c) å gjennomføre arrangementer i henhold til arrangementsplan 
d) å gi innstilling til landsstyret i Misjonskirken UNG ved ansettelse av 

speiderkonsulent(er) 
e) å oppnevne ombud og utvalg 
f) å oppnevne medlemmer av komiteer og råd 
g) å tildele hederstegn 
h) å forberede korpstinget 
i) å holde kontakt med gruppene og menighetene, og gi dem støtte, råd og 

veiledning i speiderarbeidet 
j) å påse at Misjonskirken UNGs, NSFs og korpsets lover overholdes 
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k) å virke for et godt samarbeid mellom korpsets enheter og Misjonskirken UNGs 
øvrige barne- og ungdomsarbeid. Korpsstyret oppnevner ett av korpsets 
medlemmer som observatør i landsstyret. 

l) søke å fremme et godt samarbeid med andre innen- og utenlandske 
speiderorganisasjoner 

 

§ 7.5. Korpsstyret kan ikke ta avgjørelser i saker av mer prinsipiell art eller av større 
økonomisk rekkevidde enn det godkjente budsjett tillater, uten godkjennelse av 
Misjonskirken UNGs landsstyre. 

 

§ 8. Korpslederen 

§ 8.1. Korpslederen er øverste valgte leder for korpset. Han/hun velges av korpstinget 
for to år. Gjenvalg kan finne sted. Valget må godkjennes av Misjonskirken UNGs 
landsstyre, og fremmes som melding på Misjonskirken UNGs årsmøte. 

 

§ 8.2. Korpslederen: 

a) Er forpliktet til å arbeide i overensstemmelse med Misjonskirken Speiderkorps 
sine lover 

b) Lede korpstyrets møter  
c) Representere Misjonskirken Speiderkorps på NSFs speiderting og representere 

korpset utad 
d) Lede korpsets arbeid i samarbeid med speiderkonsulent(er) 

 

§ 8.3. I tilfelle forfall overtar visekorpslederen eller et annet styremedlem 
korpslederens plikter. Forhindres en korpsleder i å fortsette sin funksjon, trer 
visekorpslederen inn i hans/hennes sted inntil nytt valg er avholdt.  

 

§ 9. Ombud og utvalg 

§ 9.1. Korpsstyret kan opprette ombud i den utstrekning de finner det nødvendig. 
Hvert ombud består av ombudsleder og inntil åtte medlemmer. Disse oppnevnes av 
korpsstyret for to år om gangen etter forslag fra ombudsleder. Ombudmedlemmer må 
være bekjennende kristne og bør være godkjente speiderledere. 

 

§ 9.2. Ombudene skal virke etter den instruks som korpsstyret har fastlagt for det 
enkelte ombud. De skal gi faglig råd til styret, sende forslag til korpsstyret som bør 
føres opp på arbeidsplanen for kommende år, og være behjelpelig med 
gjennomføringen. 
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§ 9.3. Korpsstyret kan oppnevne utvalg for bestemte arbeidsoppgaver og gir instrukser 
for utvalgene. 

 

§ 9.4. Når saker av viktighet for ombudet behandles, kan ombudsleder innkalles til 
vedkommende korpsstyremøte. Ombudslederen skal hvert år gi skriftlig rapport til 
korpsstyret om virksomheten. 

 

§ 10. Ledere 

Som ledere i Misjonskirken Speiderkorps regnes: 

a) Korpsstyrets medlemmer 
b) Korpsets ombuds – og utvalgsmedlemmer  
c) Ledere i MSK-gruppe  

§ 11. Kontingent 

Alle medlemmer skal betale årskontingent til NSF. Årskontingenten inneholder 
korpskontingenten, som pr. i dag er 30% av NSFs sentrale kontingent. Kontingenten 
betales inn via NSFs sentrale kontingentinnkreving, og NSF overfører 
korpskontingenten til Misjonskirken Speiderkorps. 

 

§ 12. Regnskap og revisjon 

Korpsets regnskaper inngår i Misjonskirken UNGs totalregnskap som revideres av 
Misjonskirken UNGs revisorer og godkjennes av Misjonskirken UNGs landsmøte. Der 
speidergruppene er knyttet opp mot en menighet, skal gruppenes regnskap hvert år 
revideres av de lokale menighetenes revisorer. 

 

§ 13. Oppløsning 

§ 13.1. Dersom en speidergruppe oppløses tilhører alle verdier og eiendeler den lokale 
menighet gruppen er en del av. Den lokale menighet bestemmer i samråd med 
korpsstyret hvordan gruppens eiendeler og midler skal fordeles. Dersom gruppa ikke 
tilhører en menighet, tilfaller verdiene korpset. 

 

§ 13.2. Alle Misjonskirken Speiderkorps eiendeler og verdier tilhører Misjonskirken 
UNG. Misjonskirken UNGs landsstyre vedtar forvaltningen av dette dersom 
Misjonskirken Speiderkorps oppløses. 

 

§ 14. Endringer 

Forslag til endringer av paragrafene 1 til 14 i "Misjonskirkens Speiderkorps sine lover" 
må behandles av korpstinget. Forslag må innsendes skriftlig til korpsstyret senest to 
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måneder før korpstinget. Endringer vedtas med minst 2/3 stemmeflertall. Besluttet 
endring må godkjennes av Misjonskirken UNGs landsstyre før den trer i kraft. 
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