
Avtale mellom Misjonskirken speiderkorps, 

Misjonskirken UNG og Norges speiderforbund  

om korpstilslutning 

1. Speiderarbeidet i Misjonskirken UNG er tilsluttet Norges speiderforbund som eget korps med 

navnet Misjonskirken speiderkorps (MSK). 

2. Misjonskirken speiderkorps driver speiderarbeid med kristen verdiforankring som uttrykkes i ord, 

holdninger og handlinger. Arbeidet drives i samsvar med Misjonskirken UNGs gjeldende lover og 

retningslinjer og Norges speiderforbunds grunnregler, lover og retningslinjer. 

3. Korpset kan ha regler som innebærer tillegg til eller unntak fra forbundets lover og retningslinjer. 

Tillegg eller unntak avtales mellom Speiderstyret og korpsstyret eller de som får myndighet til det 

av de respektive styrer. Unntak fra grunnreglene (paragraf 1), må behandles av korpstinget og 

godkjennes av Speidertinget. 

4. Korpset skal ha et korpsstyre og gjennomføre korpsting. Korpstinget velger korpsets 

stemmeberettigede representant(er) til Speidertinget. 

5. Alle medlemmer i en speidergruppe i korpset er medlemmer i Norges speiderforbund og samtidig 

medlemmer i Misjonskirken UNG. Alle speidergrupper i korpset skal også være tilsluttet en krets. 

6. Alle korpsets medlemmer skal være registrerte i Norges speiderforbunds medlemssystem, hvor 

både korpset og forbundet har tilgang til og kan redigere medlemsdata. Det skal signeres 

databehandleravtale mellom organisasjonene etter gjeldende lovverk.  

7. Medlemmene betaler medlemskontingent til Norges speiderforbund.  

8. Misjonskirken UNG er ansvarlig for innrapportering av medlemstall og søknader om nasjonal 

grunnstøtte og lignende ordninger på grunnlag av korpsets medlemstall. NSF klargjør nødvendige 

medlemslister og antallslister til dette formålet. 

9. Korpset og korpsets grupper er økonomisk uavhengige av Norges speiderforbund og følger 

Misjonskirken UNGs retningslinjer i økonomiske spørsmål. 

10. Dersom korpset blir oppløst, er det Misjonskirken UNG som overtar korpsets midler, eiendeler og 

eiendom.  

11. Ved mistanke og/eller varsler om seksuelle overgrep, vold eller annen uønsket adferd, skal partene 

varsle hverandre, normalt til daglig leder i Misjonskirken UNG og generalsekretær i Norges 

speiderforbund.  

12. Denne avtalen erstatter “Overenskomst mellom Det Norske Misjonsforbunds Ungdom og Norges 

speiderforbund om NMU-speideres tilslutning til Norges speiderforbund” fra 1979 og avtalen 

mellom styrene fra 1999. Dersom Misjonskirken UNG, MSK eller Norges speiderforbund ønsker å 

endre denne avtalen, må dette varsles skriftlig minst 6 måneder før henholdsvis speiderting og 

korpsting. Dersom en av partene ønsker å si opp avtalen, gjelder 12 måneders oppsigelsestid fra 

den 1. i måneden etter at skriftlig varsel om oppsigelse er mottatt.  

Signert [sted, dato] 

_______________________________  ___________________________  

[navn], daglig leder i Misjonskirken UNG   [navn], speidersjef 

 

_____________________________    

[navn], korpsleder  



 
Tilleggsavtale mellom korpsstyret i Misjonskirken 

speiderkorps og Speiderstyret i Norges speiderforbund 
 

1. Styrene i Misjonskirken speiderkorps og Norges speiderforbund avtaler det følgende jfr. punkt 3 i 

avtalen mellom Misjonskirken speiderkorps, Misjonskirken UNG og Norges speiderforbund (NSF) 

om korpstilslutning fra november 2022. 

2. Medlemmene i korpset og i korpsets grupper betaler medlemskontingent til Norges 

speiderforbund. Av innbetalt forbundskontingent overføres 30 % til korpset (avrundet til 

nærmeste krone). 

3. Korpset og korpsets grupper er økonomisk uavhengige av Norges speiderforbund og følger 

Misjonskirken UNGs retningslinjer i økonomiske spørsmål (jfr. pkt 9 i tilslutningsavtalen) 

 

Korpset skal rådføre seg med Speiderstyret i økonomiske saker der korpset eller en av korpsets 

grupper vil inngå forpliktende økonomiske avtaler av vesentlig verdi eller opprette en juridisk 

enhet eller formålsbestemte fond (korpsstyret skal godkjenne vedtektene). 

4. Dersom en av korpsets grupper blir nedlagt, forvaltes gruppas midler, eiendeler og eiendom etter 

korpsets lover. Det er korpsstyret som har myndighet til å forvalte eller legge ned korpsgrupper. 

5. Korpset bruker forbundets lederavtale og har mulighet til å ha egen lederavtale/-godkjenning. 

Lederavtaler/-godkjenninger skal kunne registreres i medlemssystemet. 

6. Korpsstyret har rett til å gi dispensasjon fra regler for korpsets grupper i tilfeller der Speiderstyret 

har rett til å gi dispensasjon for øvrige speidergrupper. 

7. Korpsets speidergrupper er knyttet til menighetene og kan bruke eget eller menighetens 

organisasjonsnummer.  

8. Korpset vurderer om og hvordan det skal søkes momskompensasjon for korpsets grupper. 

 

Signert [sted, dato] 

___________________________   ___________________________ 

[korpslederens navn],      [speidersjefens navn] 

korpsleder i Misjonskirken speiderkorps   speidersjef i Norges speiderforbund 


