
Referat rovernemndsmøte 1.-4. mars 2018 

Rovernemndsmøtet startet fredag 2. mars kl. 15.08 på 

forbundskontoret i Oslo. Møtet hevet søndag kl. 11.34 i 

Tønsberg. 

Tilstede:  
Maren Pernille Indreeide Øvregaard 
Alfred Mestad Rønnestad 
Amalie Ulevik Bjerk (ikke til stede etter kl. 09.00 04.03) 
Simmen Karoliussen 
Markus A Ho-Yen 
Silje Blindheim (vara for Ingvild Reitan) 
 
 

Sak 1/18 Konstituering 

1.1 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent. 

1.2 Valg av referent 

Markus ble valgt som referent. 

 

Sak 2/18 Fordeling av ansvar 

2.1 Fordeling av krinsar og studentspeidarlag 

 Noen forandringer fra i fjor: 

a) Simmen tar Haugaland, Romerike, Asker og Bærum og Oslo. 

b) Amalie tar Sunnmøre 

c) Alfred tar én fra Ingvild og mister Haugaland 

2.2 Fordeling av arrangement 

 2.2.1 Roverfemkamp 2018 – Alfred 

 2.2.2 Roverball 2018 – Markus 

 2.2.3 Roverkongress 2019 – Simmen 

 2.2.4 Roverleir 2019 - Amalie 

2.3 Nyhetsbrev, sosiale medier, heimesider og Lederforum 

 2.3.1 Nyhetsbrev – Markus, med Simmen som lærling 

 2.3.2 Facebook – Alfred, med hjelp fra Amalie 

 2.3.3 Instagram – Ingvild/Silje 

 2.3.4 Hjemmesider – Alfred, med hjelp fra Amalie 

 2.3.5 Lederforum - Silje 



 

Sak 3/18 Evalueringer 

3.1 Gjennomgang av deltakerevalueringen av roverball 2017 

Utsatt 

3.2 Gjennomgang av evaluering av roverkongress 

Gjennomgående god evaluering fra deltakerne. 

3.3 Gjennomgang av evaluering frå roverkongressen sin lokalkomité 

Alt i alt tre av fem stjerner 

 

Sak 4/18 Rovernemndas tiltaksplan 

4.1 Gjennomgang av tiltaksplan, inkludert nye punkt fra roverting 

De ulike punktene på tiltaksplanen fikk disse prioriteringene: 

Førsteprioritering: 

• Se på mulighetene for å lage en langsiktig plan med fokusområder for videre utvikling av 

roverarbeidet. 

• Bidra til å markere 100-årsjubileumet til roverarbeidet. 

Andreprioritering: 

• Bistå roverprogramkomiteen for Futura og jobbe for å øke engasjementet blant roverne 

slik at mange reiser på landsleir. 

• Arbeide for å øke samfunnsengasjementet blant roverne. 

• Arbeide for å øke fokuset på å kunne kombinere rover- og lederoppgaver. 

Tredjeprioritering 

• Mer is på nemndsmøter. Type vannis, fløteis eller sorbetis. Dette skal dokumenteres 

(snike møtebilder med på Facebook, Snapchat etc.) 

• Arbeide for å øke synligheten av kristent arbeid på roverarrangementene. 

 

4.2 Fordeling av ansvar 

Rovernemnda fordelte ansvar for de ulike arbeidspunktene for hvert punkt på tiltakplanen. 

 

Sak 5/18 Planlegging av året 

5.1 Rovernemndsmøter 

➢ 20.-22. april 2018 i Stavanger 

➢ 24.-26. august 2018 på Kongsberg 

➢ 9.-11. november 2018 i Sarpsborg 

➢ 11.-13. januar 2019 i Bergen 



5.2 Landsleir 

Alle i nemnda kommer til å delta på landsleiren. Rovernemnda prøver å få tid til å ha et innslag 

på åpningsleirbålet på Futura. Rovernemnda ønsker å få til en roverkontaktsamling i løpet av 

leiren. 

5.3 Roverfemkamp 

Simmen drar kanskje. 

5.3 Roverball 

Simmen drar og kanskje Markus 

5.5 Representasjon på andre arrangement 

Maren Pernille drar på landsstyremøter og Barne- og ungdomsting og årsmøtet til Norsk 

friluftsliv. Alfred drar på Nordisk speiderkonferanse. Amalie, Simmen, Markus og Maren Pernille 

drar på Roverforum i oktober. 

 

Sak 6/18 Eventuelt 

6.1 Spørsmål fra roverkontakta frå Hedmark og Oppland 

Rovernemnda mottok et spørsmål fra roverkontakten i Hedmark og Oppland krets i forkant av 

møtet, og kom med et svar på det. 

 

 

Maren Pernille Indreeide Øvregaard   Markus Ho-Yen 

             Rovernemndsleder         Referent

 


