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Kjære rover! 

No er vi her igjen – januar. Når du har fått tilgang på desse sakspapira, er vi godt i gang med 2018, 
og vana med å helse kvarandre «godt nytt år» har begynt å bli litt gammal. Likevel er det noko med 
roverkongressen som gjer at eg kvart år reiser heim med ei kjensle som minner om at eit nytt år 
nyleg har starta. Blandinga av ei nyvald nemnd, nye oppgåver og at ukjende opplevingar står for 
tur, sørger for ein iver etter å kome i gang med blanke ark. 

2017 var, som tidlegare år, eit år som var fylt opp av mange speidaropplevingar. Roverlandsleiren 
samla rundt 150 roverar til ei veke på eit og same solfylte jorde. Hausten serverte roverfemkamp, 
leiarkonferanse og roverball. Særleg kjekt var det å sjå at så mange roverar tok turen på 
Lederkonferansen i Trondheim i oktober. Dette viser at å vere leiar i ei gruppe kan med fordel vere 
ein del av det å vere rover. 

Som medlem av Norges KFUK-KFUM speidarar er vi ein del av ein organisasjon som tek ungt 
leiarskap på alvor, og kongressen er ein av plattformene der dette skin gjennom. Her får ein 
opplæring i demokrati og diskusjon, og ein blir utfordra til å gjere seg opp ei meining i ulike saker. 
Alt dette skjer innanfor ei trygg ramme. Sjølve tinget blir gjennomført på ein ryddig og formell 
måte, men det er likevel rom for prøving og feiling. Dette gjer at kongressen er eit arrangement ein 
kan kome på utan å vite korleis eit roverting blir gjennomført og reise ifrå med kunnskap om 
korleis ein debatt i ei forsamling går føre seg. Samtidig er det òg eit arrangement for den som føler 
seg rutinert på opplegget og som kanskje er klar til å utfordre seg sjølv ved å ta på seg ei oppgåve. 

Nytt av året er at vi har endra litt på programmet frå slik det har vore dei siste åra, så sjå gjerne litt 
ekstra på det. Mellom anna kjem påvirkningstorget til å bli organisert litt annleis enn det har vorte 
før. Rovernemnda trur og håper at det vil styrke demokratiet ved å gi enda større moglegheit til at 
dei som vil, får seie si meining. 

 

Vi sjåast på kongressen! 

 

Speidarhelsing 

Maren Pernille I. Øvregaard 

Rovernemndsleiar 
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Fredag: 
16.00 Innsjekk åpner 
18:00 Mat og bli kjent 
20.00 Åpning og konstituering 
22.00 Fritid og kveldsmat 
23.30 Ro i sovesal 
 
Lørdag: 
07.30 Vekking 
08.00 Flaggheis og ord for dagen 
08.15 Frokost 
09.00 Presentasjon av saker til påvirkningstorg og de som stiller til valg 
10.30 Påvirkningstorg nr. 1 
11.30 Lunsj 
12.15 Påvirkningstorg nr. 2 
13.15 Workshops 
14.15 Frukt- og kaffipause 
14.45 Valg og plenumsdebatt på sak 4 og utover 
18.00 Fritid 
18.45 Oppstilling til festmiddag 
19.00 Festmiddag 
20.30 Overraskelse 
22.00 Gudstjeneste 
23.30 Ro i sovesal 
 
Søndag: 
07.30 Vekking 
08.00 Flaggheis og ord for dagen 
08.15 Frokost 
09.00 Roverting 
11.00 Lunsj og pakking 
12.00 Roverting, info og avslutning 
14.30 Utsjekk og avreise 
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Lover for 

roverting og rovernemnda 

 
Vedtatt av roverting 10.-12.02.2017 

Godkjent av landsstyret 18.11.2017 

 

DEL 1: Roverting 

 

§ 1-1 Rovertings formål og ramme 

Roverting er rovernes øverste organ og arbeider innenfor de rammer som følger av 

Norges KFUK-KFUM-speidernes grunnregler og organisasjonsbestemmelser. 

Roverting avholdes årlig andre helg i februar dersom ikke en annen dato blir vedtatt på 

foregående roverting. Dersom det mellom to roverting inntrer særlige forhold som 

medfører at den kommende roverkongress ikke kan avholdes på fastsatte dato, kan 

rovernemnda vedta å flytte rovertinget til en annen helg samme måned. 

Rovernemnda er ansvarlige for gjennomføring av forhandlingene under roverting og 

skal sende ut innkalling minst 8 uker før tinget. Saker til roverting skal være sendt 

senest 4 uker før tinget. Saksliste med sakspapirer skal være sendt alle påmeldte 

senest to uker før tinget. Roverting kan med 2/3 flertall vedta å behandle en sak som 

fremmes under tinget. 

 

§ 1-2 Rovertings oppgaver 

På Roverting behandles: 

a) Rovernemndas årsmelding for foregående periode. 

b) Rovernemndas tiltaksplan for kommende periode. 

c) Forslag til endringer i «Lover for roverting og rovernemnda». 
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d) Valg av medlemmer til rovernemnda og valgkomité, samt delegater til landsting. 

e) Saker som rovernemnda framlegger. 

f) Valg av roverarrangør til sentrale roverarrangementer. 

g) Endringer av reglementet til roverfemkamp 

h) Andre innsendte saker og forslag. 

 

§ 1-3 Tale-, forslags- og stemmerett 

Alle rovere i Norges KFUK-KFUM-speidere har tale-, forslags- og stemmerett. 

Roveraspiranter har tale og forslagsrett. Med rover forstås de medlemmer som etter 

forbundets organisasjonsbestemmelser defineres som rover. For å kunne utøve disse 

rettigheter er det en forutsetning at man har betalt medlemskontingent og 

deltakeravgift for roverting. 

Roverting kan gi andre tale- og forslagsrett. 

Vedtak fattes med alminnelig flertall (over 50 prosent) av de avgitte stemmer hvis ikke 

annet er fastsatt i disse lover. Ved stemmelikhet debatteres det på nytt for å få fram 

flere argumenter. Er det stemmelikhet også etter en ny avstemning, avgjør stemmene 

fra den sittende rovernemnda utfallet. Er det stemmelikhet også innen rovernemnda, 

avgjør sittende leder av rovernemnda saken. 

Personvalg skal være anonyme. Andre valg og avstemninger skal være skriftlige 

anonyme dersom mer enn 50 prosent av rovertings stemmeberettigede deltagere 

krever det. Ved skriftlig valg teller blanke stemmer som avgitte stemmer. Forkastede 

stemmesedler teller ikke som avgitte stemmer. 

 

§ 1-4 Valg av medlemmer til rovernemnda 

Rovernemnda består av 8 personer: 

Leder 

Nestleder 

2 medlemmer av hvert kjønn 

1 varamedlem av hvert kjønn 

Leder og nestleder skal være av motsatt kjønn og må være godkjente ledere i Norges 

KFUK-KFUM-speidere. Leder og nestleder velges for ett år. Ingen medlemmer kan 

sitte mer enn 4 år sammenhengende i rovernemnda, uavhengig av hvilke verv 

medlemmet har hatt. 
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De ordinære medlemmene velges for to år om gangen, slik at det hvert år velges et 

nytt ordinært medlem av hvert kjønn. Dersom et fast medlem må fratre vervet etter ett 

år, velges det ett ordinært medlem av samme kjønn for den resterende delen av 

perioden. 

 

§ 1-5 Valgkomité 

Valgkomiteen består av 2 medlemmer av hvert kjønn. Medlemmene velges på roverting 

etter innstilling fra rovernemnda. Alle medlemmer velges for ett år. Medlemmer av 

rovernemnda, herunder varamedlemmer, kan ikke være medlemmer av valgkomiteen. 

Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger en leder. Valgkomiteen og rovernemnda 

skal ha jevnlig kontakt 

Valgkomiteen har som hovedoppgave å finne fram til aktuelle kandidater til ny 

rovernemnd. Liste over kandidater og valgkomiteens innstilling legges fram på 

roverting. 

Valgkomiteen har også som oppgave å finne aktuelle kandidater til å være 

roverrepresentanter på landsting, samt aktuelle roverarrangører til sentrale 

roverarrangementer. Ved alle valg kan det fremmes benkeforslag under roverting innen 

en frist som roverting fastsetter. 

 

§ 1-6 Landstingsrepresentanter 

I år hvor det arrangeres Landsting, skal roverting velge tre roverrepresentanter. Disse 

skal i tillegg til leder av rovernemnda representere roverting under Landsting. En av de 

tre roverrepresentantene skal være av samme kjønn som leder av rovernemnda, mens 

de to andre skal være av motsatt kjønn. 

Roverting kan velge vararepresentanter for de tre roverrepresentantene, eller gi 

rovernemnda myndighet til å oppnevne vararepresentanter ved behov. Må leder for 

rovernemnda melde forfall til Landsting, skal et annet medlem av rovernemnda overta, 

primært nestleder. 

Dersom det mellom to roverting blir innkalt til ekstraordinært landsting skal leder av 

rovernemnda og tre andre representanter fra rovernemnda stille som rovernes 

representanter. Dersom rovernemnda finner det mer hensiktsmessig å sende andre 

representanter til det ekstraordinære landstinget, kan det gjøres etter vedtak i 

rovernemnda. Rovernemnda og representantene skal innhente meninger om sakene til 

ekstraordinært landsting for å kunne representere rover-Norge sine meninger. 
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DEL 2: Rovernemnda 

§ 2-1 Generelt 

Rovernemnda skal: 

a) jobbe aktivt for å fremme roveres interesser i forbundet. 

b) ha jevnlig kontakt med og bistå roverkontaktene og studentspeiderlagene. 

c) følge opp Tiltaksplan for rovernemnda og andre vedtak fattet av roverting. 

d) ha jevnlig kontakt med landsstyret og forbundskontoret. 

e) arbeide for ekspansjon og profilering av speiderarbeidet generelt og roverarbeidet 

spesielt. 

f) representere forbundet utad etter avtaler med landsstyret, og/eller forbundskontoret. 

Rovernemndas medlemmer skal utøve sine verv innenfor de rammer som er satt av 

roverting og Norges KFUK-KFUM-speidere sentralt. 

Leder og nestleder kan uttale seg på vegne av rovernemnda. Andre medlemmer kan 

uttale seg på vegne av nemnda i konkrete saker etter godkjennelse fra leder eller 

nestleder. 

 

§ 2-2 Leder og nestleder 

Leder av rovernemnda har det øverste ansvar for all virksomhet i rovernemnda og for at 

nemndas oppgaver fordeles på en hensiktsmessig måte. Leder kan på egenhånd fatte 

avgjørelser av administrativ karakter og mindre saker dersom det ikke er tid til å legge 

saken fram i møte i rovernemnda. I saker av sistnevnte karakter skal leder så fremt det 

er mulig konsultere nestleder og øvrige medlemmer før det fattes beslutning. 

Leder eller nestleder møter i landsstyret for Norges KFUK-KFUM-speidere i henhold til 

forbundets organisasjonsbestemmelser. 

Leder skal ha månedlig kontakt med nemndas øvrige medlemmer. 

Lederen skal delegere en del av sine oppgaver til nestleder i samråd med denne. 

Det bør tilstrebes en noenlunde lik arbeidsfordeling. 

§ 2-3 Møter i rovernemnda 

Rovernemnda skal i løpet av en valgperiode ha minst fem møter. Leder har ansvar for 

at det sendes ut innkalling med saksliste og sakspapirer senest 10 dager før et møte. 

Leder, nestleder og ordinære medlemmer har møte-, forslags- og stemmerett i 

rovernemnda. Ved varig forfall av ordinære medlemmer i rovernemnda, tiltrer 

varamedlemmet av samme kjønn i det aktuelle vervet. Det samme gjelder for forfall 

ved enkeltmøter. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Ved leders fravær 
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overtar nestleder lederens dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

Det skal skrives referat fra alle møter, og dette skal underskrives av referent og leder 

eller nestleder. Referater skal gjøres tilgjengelig på Internett. 

Nemnda fastsetter selv nærmere saksbehandlingsrutiner på første møte i valgperioden. 

 

§ 2-4 Sentrale roverarrangementer 

Rovernemnda har det overordnede ansvaret for alle sentrale roverarrangementer, samt 

instrukser for disse. I forbindelse med alle slike roverarrangementer skal nemnda 

oppnevne et medlem til kontaktperson for lokalkomiteen.  

Kontaktpersonen har ansvaret for den jevnlige kommunikasjon med lokalkomiteen, for 

å skaffe informasjon og for å bistå lokalkomiteen på andre måter. 

 

§ 2-5 Roverkontakter 

På første møte i en valgperiode skal nemndas ordinære medlemmer fordele 

kontaktkretser mellom seg. Leder og nestleder kan ha kontaktkretser dersom de ønsker 

det. 

Nemndas medlemmer skal ha jevnlig kontakt med sine kontaktkretser og bistå med 

informasjonsformidling og andre former for bistand etter beste evne i tråd med det 

kontaktkretsen ønsker. 

Ved slutten av en valgperiode skal nemndas medlemmer lage en kort oversikt over 

situasjonen i sine kontaktkretser. Dette tas med i avtroppende leders 

fratredelsesrapport (se § 2-6). 

 

§ 2-6 Fratredelsesrapport 

Ved endt valgperiode skal avtroppende leder skrive fratredelsesrapport. Denne 

rapporten skal gi en oversikt over rovernemndas virksomhet i perioden, status for de 

ulike kontaktkretsene og andre emner som anses relevante for framtiden. 

Fratredelsesrapporten skal oversendes alle nemndas sittende og avtroppende 

medlemmer, forbundskontoret og Landsstyret. 

 

§ 2-7 Arkivering 

Leder og nestleder skal ha hvert sitt arkiv som inneholder sakslister og referater fra 

alle roverting og møter i rovernemnda, samt tidligere lederes fratredelsesrapporter. De 

nevnte dokumenter skal også inngå i forbundskontorets arkiver. 
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DEL 3: ENDRINGER 

§ 3-1 Endring og godkjenning 

Roverting har myndighet til å endre «Lover for roverting og rovernemnda.» Endringer i 

lovens første og tredje del krever 2/3 flertall, mens endringer av andre del krever 

alminnelig flertall (over 50 prosent). 

Alle endringer i «Lover for roverting og rovernemnda» skal oversendes landsstyret for 

godkjennelse. Rovernemnda har ansvar for å implementere endringene i lovverket. 

Endringer trer i kraft umiddelbart etter godkjennelse fra landsstyret, med mindre 

roverting vedtar et senere ikrafttredelsestidspunkt. 

Dersom et endringsvedtak ikke blir godkjent av landsstyret, blir den tidligere lovtekst 

stående. Finner landsstyret kun delvis å kunne godkjenne en lovendring, legger 

rovernemnda dette fram som et nytt lovendringsforslag på påfølgende roverting. Den 

tidligere lovtekst blir stående inntil roverting eventuelt treffer nytt endringsvedtak. 
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    Rovernemnda 

Vedtak 

  Vedtas 

1.1 Godkjenning av innkalling 
Innkalling til roverting er blitt gjort gjennom Lederforum, nettsidene til rovernemnda, 

Facebook og e-post. 

Rovernemndas innstilling: Innkallingen til roverting godkjennes. 

1.2 Godkjenning av saksliste 
Se vedlagt forslag til saksliste. 

Rovernemndas innstilling: Sakslisten godkjennes 

1.3 Godkjenning av forretningsorden 
Vedlagt i sakspapirene er forslag til forretningsorden for roverting 2018. 

Rovernemndas innstilling: Forslag til forretningsorden godkjennes. 

1.4 Opprop av rovertingets deltakere 
I henhold til deltakerlisten registreres antall tale-, forslags- og stemmeberettigede deltakere på 

roverting. 

1.5 Valg av ordstyrere 
Rovernemnda foreslår Anne Smedsrud Edstrøm og Asle Hvidsten som ordstyrere. 

Rovernemndas innstilling: Roverting velger Anne Smedsrud Edstrøm og Asle Hvidsten 

som ordstyrere. 

1.6 Valg av referenter 
Rovernemnda foreslår Silje Isberg Hansen og Peder Undheim som referenter. 

Rovernemndas innstilling: Roverting velger Silje Isberg Hansen og Peder Undheim som 

referenter. 

1.7 Valg av redaksjonskomité 
Rovernemnda foreslår ordstyrere, referenter samt Halvard Strømme Wersland og Mathilde 

Johannessen som redaksjonskomité. 
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Rovernemndas innstilling: Roverting velger ordstyrere, referenter samt Halvard Strømme 

Wersland og Mathilde Johannessen som redaksjonskomité. 

1.8 Valg av tellekorps 
Rovernemndas innstilling vil bli lagt frem på roverting. 

1.9 Valg av protokollunderskrivere 
Rovernemnda foreslår Wanja Andersen og Herman Sanne-Halvorsen som 

protokollunderskrivere 

Rovernemndas innstilling: Roverting velger Wanja Andersen og Herman Sanne-Halvorsen 

som protokollunderskrivere. 

 

▪ 
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Vedlegg: Forslag til forretningsorden for roverting 2018 
 
Tegngivning: 

Alle deltakere har nummerskilt. Nummerskiltene vises med tallsiden frem når en ønsker å 
holde innlegg. Tallsiden vises med to fingre ved siden for replikk. Saksopplysning vises med 
tallsiden frem og en hånd oppå skiltet. Ønsker man innlegg til dagsorden eller 
forretningsorden, vises tallsiden bak frem, og det sies høyt enten «til dagsorden» eller «til 
forretningsorden». 

 

Forslag: 

Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer. Forslag skal være underskrevet. Det kan ikke 
fremmes forslag etter at det er satt strek for å tegne seg til innlegg. Forslag til 
dagsorden/forretningsorden fremlegges muntlig, og kan også fremsettes etter at det er satt 
strek for å tegne seg til innlegg. Alle forslag må ligge innenfor rammene av den sak som 
behandles. 

 
Innlegg: 
Et innlegg er en ytring av meningen til en sak. Innlegg må holdes innenfor den aktuelle saken, 
men kan innenfor dette inneholde nye momenter i saken. Når man melder seg til innlegg, blir 
dette notert av ordstyrer. De som har tegnet seg til innlegg får komme til ordet i den 
rekkefølgen de er registrert av ordstyrer. 

Det kan vedtas at det skal settes strek etter et innlegg. Etter at dette innlegget er avsluttet, er det 
ikke mulighet til å tegne seg til innlegg. De som allerede er notert vil imidlertid få holde sine 
innlegg. 

Dersom noen er imot at det skal settes strek, må vedkommende be om innlegg til 
forretningsorden. Det voteres i så fall om hvorvidt det skal settes strek. Også etter at strek er 
satt, kan strek oppheves etter samme prosedyre. 

 
Replikk: 
Ber noen om ordet til replikk, er det for å oppklare misforståelser, svare på spørsmål eller 
komme med korte kommentarer til forrige innlegg. Replikken skal være kortfattet, og det er 
ikke anledning til å trekke inn momenter som ikke er berørt i innlegget. 

Replikk til et innlegg må tegnes mens innlegget pågår. Ordstyrer kan begrense antall replikker 
per innlegg. Etter at alle replikker til et innlegg er ferdige, har den som holdt innlegget 
mulighet til å tegne seg til svarreplikk. Det er ikke mulig for andre deltagere å tegne seg til 
replikk på replikk.  

 
Til dagsorden: 

Dersom noen ber om ordet til dagsorden, er det for å kommentere eller foreslå  

rekkefølgeendringer i den vedtatte dagsorden. Den som ber om ordet til dagsorden skal få 
slippe til rett etter pågående innlegg med replikker. 
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Til forretningsorden: 

Ber noen om ordet til forretningsorden, er det for å kommentere eller fremme forslag til måten 
møtet blir ledet på. Den som ber om ordet til forretningsorden skal få slippe til rett etter 
pågående innlegg med replikker. 

 
Taletid: 
Det kan innføres begrenset taletid på både innlegg og replikker. Alle kan fremme forslag om 
dette. Dersom det er uenighet, skal det voteres over hvorvidt det skal innføres begrenset taletid. 
Taletiden skal respekteres. 

 

Votering og valg: 

Ved votering er det tre stemmealternativer: 

1. For forslaget 
2. Mot forslaget 
3. Blank (kun ved personvalg) 

 
Ved to konkurrerende forslag er det tre stemmealternativer: 

1. For det ene forslaget 
2. For det andre forslaget 
3. Blank 

 
Ikke avgitte stemmer protokollføres som avholdne. 

Ved valg og voteringer brukes mentometerknappene dersom ikke annen beskjed blir gitt. 

Dersom det blir bestemt at det skal være skriftlig valg, kan man stemme for en (evt. 
flere) av kandidatene eller blankt. Man kan også velge å ikke levere stemmeseddel. 

Med mindre noe annet følger av Lover for roverting og rovernemnda, fattes vedtak med over 50 
prosent av de avgitte stemmer. 

Ved valg kreves mer enn 50 prosent oppslutning for en kandidat for at vedkommende skal anses 
som valgt. Blanke stemmer teller som avgitte stemmer. Dersom ingen av kandidatene får 
tilstrekkelig oppslutning, strykes den kandidat som fikk færrest stemmer, og det foretas så ny 
valgomgang mellom de gjenværende kandidater. Dersom en eller flere kandidater fikk 0 
stemmer, skal både disse og den kandidat som for øvrig fikk færrest stemmer strykes. Denne 
prosedyren følges helt til en kandidat har fått den tilstrekkelige oppslutning. 

 
Påvirkningstorg: 
Sakene til påvirkningstorget blir lagt frem i plenum. Moderatorer (innstilt av rovernemnda) 
fungerer som ordstyrere på sakene. Det diskuteres i mindre grupper. En redaksjonskomite valgt 
av roverting redigerer sakene og legger disse fram for et samlet roverting. Forslag fra 
påvirkningstorget stemmes det over i plenum. 
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    Rovernemnda 

Vedtak 

  Godkjennast 

 

BAKGRUNN FOR SAKEN 

Årsmeldinga inneheld ei utgreiing om kva rovernemnda har gjennomført i perioden 

mellom to roverting. 

 

Samansetning av rovernemnda sidan rovertinget på Valderøya utanfor Ålesund 2017: 

 

Funksjon: Namn: Krins  

Leiar 17/18 Maren Pernille Indreeide Øvregaard Bjørgvin 

Nestleiar 17/18 Peter Aga Ljoså Sunnmøre 

Medlem 17/19 Ingvild Reitan Helgeland 

Medlem 17/19 Markus A Ho-Yen Direktemedlem 

Medlem 17/18 Amalie Ulevik Bjerk Bjørgvin 

Medlem 17/18 Alfred Mestad Rønnestad Rogaland 

Vara 17/18 Caroline Jensen Oslo 

Vara 17/18 Sondre Østensen Trøndelag 
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I perioden har rovernemnda hatt følgjande møter: 

 

Dato: Stad: 

23.-26. mars 2017 Oslo  

25. mai 2017 Skype  

8.-10. september 2017 Kopervik  

10.-12. november 2017 Stryn  

5.-7. januar 2018 Kristiansand 

 

Rovernemnda har i perioden ved leiar eller andre medlemer vore representert på følgjande 
møter: 

Dato: Møte: Stad: 

28.-29. april 2017 LNUs Barne- og Ungdomsting (BUT) Sundvolden 

11. mai 2017 Årsmøte i Norsk Friluftsliv Oslo 

9.-11. juni 2017 Representantskapsmøte i SpF Gardermoen  

17.-19. november 2017 Landsstyremøte Ålesund 

 
Rovernemnda har vore representert på følgjande arrangement dette året: 

Dato: 

8.-12. April 2017 

Arrangement: 

Påskeleir for rovere 2017 

Stad: 

Vassfjellkapellet 

14.-21. juli 2017 Roverlandsleir 2017 Nordtangen 

22.-24. september 2017 Roverfemkamp Kløverhytta 

27.-29. oktober 2017 Lederkonferansen Scandic Hell 

29. oktober 2017 Roverkontaktsamling Scandic Hell 

9.-11. februar 2018 Roverkongress Kopervik 
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Det har i perioden blitt arrangert følgjande arrangement for roverar i forbundet: 

Dato: Møte Stad: Deltakarar / stab 

10.-12. februar 2017 Roverkongress Ålesund 95 / 17 

28. april-1. mai 2017 Banevoktersamling Nordtangen 29 / 2 

14.-21. juli 2017 Roverlandsleir Nordtangen 130 / 16 

8.-10. september 2017 Banevoktersamling Nordtangen 20 / 4 

22.-24. september 2017 Roverfemkamp  Trondheim 16 / 13 

27.-29. oktober 2017 Roverkontaktsamling  Scandic Hell 15 / 5 

10.-12. november 2017 Nasjonalt roverball  Stryn 44 / 18 

 

 

Deltakartal inkludert stab på roverarrangement i 2017 

Arrangement 2015 2016 2017 

Roverball 75 38 62 

Roverleir 337 - 146 

Roverkongress 142 104 112 

Roverfemkamp 54 34 29 

 

I 2017 blei det arrangert fire roverarrangement der roverball og roverkongress hadde ei svak auke i 
deltakartal, medan roverleir og roverfemkamp hadde færre deltakarar. 
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Økonomi 

Både roverleir og roverkongress gjekk med overskott med god margin. Då årsmeldinga gjekk til 
trykk var ikkje rekneskapet for roverfemkamp og roverball klart, men ein kan opplyse om at 
roverfemkampen ikkje gjekk i underskott. 

 

I løpet av perioden søkte rovernemnda til landsstyret om økonomisk støtte til eit prosjekt som går 
ut på at kvar av medlemene av nemnda kan besøke ein av sine roverkontakter sin krins i perioden 
2018/2019. 
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Rovernemndas tiltaksplan 2017/2018  

 

Jobbe for større deltaking på sentrale roverarrangement og sjølv delta aktivt. 

Delar av rovernemnda har vore på samtlege av dei nasjonale roverarrangementa rovernemnda har 
det overordna ansvaret for. Rovernemnda la eitt av møta i perioden til same helga som roverballet, 
og såg at dette var ei god løysing. 

Ein har jobba for å oppretthalde fokuset for å reklamere for arrangementa for å auke deltakinga. 
Dette har skjedd gjennom kanalar som nyhendebrev på mail, Lederforum, Facebook, forbundets 
Instagram-konto, nettsidene og Snapchat.  

 

Marknadsføre aktuelle nasjonale og internasjonale roverarrangement. 

Rovernemnda har marknadsført aktuelle nasjonale og internasjonale arrangement på fleire av 
rovernemndas kommunikasjonskanaler. Ein har óg brukt moglegheita til å reklamere på 
roverkontaktsamling.  

 

Legge til rette for oppstart og oppretthalding av nye rover- og studentspeidarlag, og bidra 
med hjelp og råd til lag. 

Rovernemnda har oppdatert informasjonen på nettsidene om studentspeiding og roverarbeidet. 
Rovernemnda ser på oppretthalding av eksisterande studentspeidarlag som slit som ei utfordring, 
då det i praksis er vanskeleg å bidra med meir enn råd. Rovernemnda opplever at roverlag tek 
kontakt dersom dei ønsker bistand, og ser på dette som positivt. 

 

Rovernemnda skal informere om sine besøk i krinsane i god tid før besøket, slik at 
nemnda, roverombudet og roverane i krinsen kan få moglegheit til å møtast. 

Rovernemnda har gitt beskjed om dato og møtestad i god tid til krinsane dei har besøkt, slik at ein 
i løpet av perioden har møtt roverar i Oslo, Kopervik og Kristiansand. I tillegg vart eitt av møta til 
nemnda lagt til roverball i Stryn. 

 

Rovernemnda skal vidareføre bruk av diverse informasjonskanalar (E-post, Facebook, 
Snapchat og nettsider) og marknadsføre dei på ein betre måte. 

Det har vorte oppretta ei ombodsspalte i nyhendebrevet frå rovernemnda der ein kan lese kva kvart 
ombod har gjort det siste året. Per dags dato har Oslo, Agder og Rogaland roverombod skrive i 
ombodsspalta. Rovernemnda har nyleg fått løyve til å begynne å bruke forbundet sin Instagram-
konto “kmspeider”. 
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Arbeide for å gjere kristent arbeid meir synleg på arrangementa gjennom til dømes 
gudstenestar og kveldssamlingar. 

Rovernemnda har oppfordra arrangørane av dei ulike arrangementa til å ha fokus på kristent 
innhald, som til dømes gjennom gudstenestar og kveldssamlingar, samt andaktar. I instruksane 
for arrangementa er det óg tydeleggjort at det skal vere ei form for kristen fostring under 
arrangementet. 

 

Ta kontakt med lokalkomiteane for dei ulike arrangementa så snart som mogleg, og 
informera om nemndskontaktane og formidle eventuelle dokument lokalkomiteen treng 
for gjennomføringa. 

På forrige roverkongress fekk dei nyvalde arrangørane “gåveposer” som mellom anna inneheldt 
instruks for dei gjeldande arrangementa. Etter oppstartsmøtet i mars tok rovernemnda kontakt 
med lokalkomiteane.  

 

Rovernemnda skal aktivt arbeide for lågare prisar på roverarrangement og informere om 
tilgjengelege støtteordningar. 

Rovernemnda har oppfordra arrangørane av roverarrangementa til å finne ulike sponsorar. Det 
har óg blitt informert om frifond når det har vore aktuelt. 

 

Arbeide for tettare kontakt mellom rovernemnda og roverombod/krinskontakt. 

Rovernemnda har publisert den nye roverkontakthåndboka (utgitt hausten 2016) på nettsidene 
sine. Rovernemnda har hatt jamnleg kontakt med roverkontaktane gjennom året, og arrangerte i 
tillegg ei roverkontaktsamling på Lederkonferansen i oktober. 

 

Rovernemnda skal arbeide for å implementere ein økonomisk del i årsmeldinga. 

Det er blitt implementert ein enkel økonomisk del i årsmeldinga som inneheld oppsummeringa av 
korleis roverarrangementa har klart seg økonomisk i 2017. 

 

Arbeide for en mjuk overgang frå rover til leiar. 

I august blei det sendt ut en mail til alle medlemer fødd i 2001 (vg1) om moglegheitene ein har som 
rover. Rovernemnda har óg oppfordra roverar til å delta på stab på arrangementer med yngre 
speidarar til stades. Rovernemnda har hatt eit ønske om at fleire roverar tek på seg leiaroppgåver i 
tidleg roveralder. 
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Rovernemnda skal arbeide for en mjuk overgang frå vandrar til rover. 

Rovernemnda trur at roverar som deltek som stab på arrangement er synlege for yngre speidarar, 
som igjen er med på å halde på vandrarar over til roveralder. Rovernemnda har óg understreka på 
nettsidene at eit roveropptak ikkje skal vere ei skummel oppleving. I januar blei det sendt ut ein 
mail til alle medlemer som er gamle til å starte roveraspirantperioden. 

 

Rovernemnda skal aktivt jobbe for geografisk spreiing i sine møtestadar. 

Rovernemndas møtestadar har i denne perioden vore i Oslo, Kopervik, Stryn og Kristiansand. Eitt 
av møta blei haldt over Skype. 

 

Rovernemnda skal jobbe aktivt inn mot landsstyret for å fremje roverane sine meiningar 
og kjempe for dei unge si stemme innad i organisasjonen. 

Nemndsleiar har ved høve delteke på møta med landsstyret. 

 

Rovernemnda skal arbeide for at den øvre aldersgrensa for roverar blir fjerna. 

Saka blei utsett til landsting i 2019. Grunngjevinga for dette, var at ein då kan ta evalueringa av det 
nye speidarprogrammet med i betraktning. 

 

Rovernemndas eigne mål for perioden 

 

Revidere instruksane til dei nasjonale roverarrangementa 

Rovernemnda har hatt stort fokus på å gå gjennom instruksane for dei nasjonale 
roverarrangementa for revidering. Det har óg blitt vedteke eit nytt rammeprogram for 
roverkongress som er på prøve i 2018. Rovernemnda har utover dette utarbeidd to nye 
hjelpedokument. Det eine er ein intern instruks for roverkontaktsamling, og det andre er eit 
refleksjonsdokument for stab på dei nasjonale roverarrangementa som tek føre seg haldningar og 
verdiar som tema. Ein har óg starta arbeidet med å utvikle eit dokument som ein trur kan vere 
nyttig for framtidige arrangørar av roverlandsleir. 

 

Oppgradere årsmelding og sakspapirer 

Rovernemnda har ønske om at årsmeldinga skal vere noko som er kjekt å lese for roverting og 
andre. Ein har difor jobba med å få inn litt statistikk som viser oppslutninga rundt dei siste 
roverarrangementa, og med å få ein meir estetisk layout på sjølve sakspapira til kongressen. 
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Sluttkommentar 

Tiltaksplanen for rovernemnda 2017/2018 hadde relativt mange punkt, og nokre av dei blei opplevd 
som vage. Ettersom mange av punkta ikkje uttrykte konkrete tiltak, valgte ein å dele opp kvart 
punkt i fleire små oppgåver, men sjølv då var det punkt som var vanskelege å gjere noko konkret 
med. Rovernemnda opplever at mange av punkta går inn i kvarandre, men har etter beste evne 
tolka og arbeidd med tiltaksplanen som roverting 2017 vedtok. 

 

Speidarhelsing frå rovernemnda 

Maren Pernille I. Øvregaard   Peter Aga Ljoså 

 

Markus A Ho-Yen    Ingvild Reitan 

 

Amalie Ulevik Bjerk    Alfred Mestad Rønnestad 

 

 

Sondre Østensen    Caroline Jensen 
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    Rovernemnda 

Vedtak 

  Vedtas 

Rovernemnda skal… 

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

slik at mange reiser på landsleir. 

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

● Arbeide for å øke samfunnsengasjementet blant roverne. 

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

● Bidra til å markere 100-årsjubileumet til roverarbeidet. 
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    Rovernemnda 

Vedtak 

        Rovernemnda tar med seg innspillene fra roverting 2018 i det videre 

arbeidet med roverarrangementene. 

 

Dalende deltakertall på roverfemkampene de siste årene har gjort at rovernemnda vil se på hva 

som kan gjøres annerledes med arrangementet.  

 

De to siste årene har det vært mellom 15 og 20 deltakere. Roverfemkampen er en av de årlige 

roverarrangementene det arbeides mest med, for eksempel på grunn av hinderløypen som må 

lages. Derfor er det synd at det ikke er flere deltakere som konkurrerer. 

 

Spørsmål til diskusjon: 

1. Hvordan kan man gjøre femkampen bedre og mer attraktiv for rovere til å reise på? 

2. Er det interessant med et samarbeid om femkamp med Norges speiderforbund? 
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    Rovernemnda 

Vedtak 

  Rovernemnda tar med seg innspillene fra roverting 2018 i det videre 
arbeidet. 

 

Det har i lang tid vært ønskelig at rovere velger å engasjere seg i lederoppgaver i grupper og på 

arrangementer. Man tror at dette er noe som vil bidra til at færre yngre faller fra i 

ungdomsskolealder, da det er en kritisk alder for om man velger å slutte eller å fortsette. 

Rovernemnda ønsker innspill på hvordan man kan få flest mulig rovere til å bli med som ledere. 
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    Rovernemnda 

Vedtak 

  Vedtas 

 

Å følge opp roverkontaktene i forbundet er en sentral del av arbeidet til rovernemnda. Det har de 
siste årene blitt arrangert samlinger for roverkontaktene for at de kan møtes og utveksle 
erfaringer, noe som roverkontaktene har satt pris på. 

 

 

§ 2-1 Generelt 

Rovernemnda skal: 

a) jobbe aktivt for å fremme roveres interesser i forbundet. 

b) ha jevnlig kontakt med og bistå roverkontaktene og studentspeiderlagene. 

c) følge opp Tiltaksplan for Rovernemnda og andre vedtak fattet av Roverting. 

d) ha jevnlig kontakt med Landsstyret og forbundskontoret. 

e) arbeide for ekspansjon og profilering av speiderarbeidet generelt og roverarbeidet 
spesielt. 

f) representere forbundet utad etter avtaler med Landsstyret, og/eller 
forbundskontoret. 
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§ 2-1 Generelt 

Rovernemnda skal: 

a) jobbe aktivt for å fremme roveres interesser i forbundet. 

b) ha jevnlig kontakt med og bistå roverkontaktene og studentspeiderlagene. 

c) følge opp Tiltaksplan for Rovernemnda og andre vedtak fattet av Roverting. 

d) arrangere minimum én årlig samling for roverkontaktene 

e) ha jevnlig kontakt med Landsstyret og forbundskontoret. 

f) arbeide for ekspansjon og profilering av speiderarbeidet generelt og roverarbeidet 
spesielt. 

g) representere forbundet utad etter avtaler med Landsstyret, og/eller 
forbundskontoret. 
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    Rovernemnda 

Vedtak 

  Vedtas 

 

Under §2-3 “Lover for roverting og rovernemnda” står det når det er behov for at nemndsvaraer 
tiltrer. Den ene formuleringen er unødvendig og kan forenkles. 

Ved varig forfall av ordinære medlemmer i rovernemnda, tiltrer varamedlemmet av samme kjønn i 

det aktuelle vervet. Det samme gjelder for forfall ved enkeltmøter. 

 

Ved varig forfall av ordinære medlemmer i rovernemnda, tiltrer varamedlemmet av samme kjønn i 

det aktuelle vervet. Det samme gjelder for forfall ved enkeltmøter. 
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    Rovernemnda 

Vedtak 

  Vedtas 

 

I lover for roverting og rovernemnda er det ikke spesifisert noen regler for valgkomiteen, annet 
enn oppgavene deres. For å unngå misforståelser, er det ønskelig å lovfeste at 
valgkomitémedlemmer ikke kan stille til valg under §1-5. 

 

§ 1-5 Valgkomité 
Valgkomiteen består av 2 medlemmer av hvert kjønn. Medlemmene velges på roverting etter 
innstilling fra rovernemnda. Alle medlemmer velges for ett år. Medlemmer av rovernemnda, 
herunder varamedlemmer, kan ikke være medlemmer av valgkomiteen. 

 

§ 1-5 Valgkomité 
Valgkomiteen består av 2 medlemmer av hvert kjønn. Medlemmene velges på roverting etter 
innstilling fra rovernemnda. Alle medlemmer velges for ett år. Medlemmer av rovernemnda, 
herunder varamedlemmer, kan ikke være medlemmer av valgkomiteen. Medlemmer av 
valgkomiteen kan ikke stille til valg i inneværende periode. 
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    Rovernemnda 

Vedtak 

  Vedtas 

 

Norges KFUK-KFUM-speiderne har rett til å sende en representant på Ungdommens kirkemøte 
hvert år, noe som har blitt gjort i lang tid. For ordens skyld, er det ønskelig at dette blir inkludert i 
Lover for roverting og rovernemnda.  

 

§ 1-2 Rovertings oppgaver 
På Roverting behandles: 
a) Rovernemndas årsmelding for foregående periode. 
b) Rovernemndas tiltaksplan for kommende periode. 
c) Forslag til endringer i «Lover for roverting og rovernemnda». 
d) Valg av medlemmer til rovernemnda og valgkomité, samt delegater til landsting. 
e) Saker som rovernemnda framlegger. 
f) Valg av roverarrangør til sentrale roverarrangementer. 
g) Endringer av reglementet til roverfemkamp 
h) Andre innsendte saker og forslag. 
 
og 
 
§ 1-5 Valgkomité 
Valgkomiteen består av 2 medlemmer av hvert kjønn. Medlemmene velges på roverting etter 
innstilling fra rovernemnda. Alle medlemmer velges for ett år. Medlemmer av rovernemnda, 
herunder varamedlemmer, kan ikke være medlemmer av valgkomiteen. 
 
Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger en leder. Valgkomiteen og rovernemnda skal ha 
jevnlig kontakt. 
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Valgkomiteen har som hovedoppgave å finne fram til aktuelle kandidater til ny rovernemnd. Liste 
over kandidater og valgkomiteens innstilling legges fram på roverting. 
 
Valgkomiteen har også som oppgave å finne aktuelle kandidater til å være roverrepresentanter på 
landsting, samt aktuelle roverarrangører til sentrale roverarrangementer. Ved alle valg kan det 
fremmes benkeforslag under roverting innen en frist som roverting fastsetter. 

 

§ 1-2 Rovertings oppgaver 
På Roverting behandles: 
a) Rovernemndas årsmelding for foregående periode. 
b) Rovernemndas tiltaksplan for kommende periode. 
c) Forslag til endringer i «Lover for roverting og rovernemnda». 
d) Valg av medlemmer til rovernemnda og valgkomité, samt delegater til landsting og en 
representant til Ungdommens kirkemøte. 
e) Saker som rovernemnda framlegger. 
f) Valg av roverarrangør til sentrale roverarrangementer. 
g) Endringer av reglementet til roverfemkamp 
h) Andre innsendte saker og forslag. 
 
og 
 
§ 1-5 Valgkomité 
Valgkomiteen består av 2 medlemmer av hvert kjønn. Medlemmene velges på roverting etter 
innstilling fra rovernemnda. Alle medlemmer velges for ett år. Medlemmer av rovernemnda, 
herunder varamedlemmer, kan ikke være medlemmer av valgkomiteen. 
 
Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger en leder. Valgkomiteen og rovernemnda skal ha 
jevnlig kontakt. 
 
Valgkomiteen har som hovedoppgave å finne fram til aktuelle kandidater til ny rovernemnd. Liste 
over kandidater og valgkomiteens innstilling legges fram på roverting. 

 
Valgkomiteen har også som oppgave å finne aktuelle kandidater til å være roverrepresentanter på 
landsting og Norges KFUK-KFUM speidernes representant til Ungdommens kirkemøte, samt aktuelle 
roverarrangører til sentrale roverarrangementer. Ved alle valg kan det fremmes benkeforslag 
under roverting innen en frist som roverting fastsetter. 
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I følge «Lover for roverting og rovernemnda» er det mulig å fremme saker under selve roverting. 
Det blir da votert om saken blir tatt opp. Dersom 2/3 av rovertinget ønsker å behandle saken blir 
den da tatt opp til behandling. Sakene som kommer inn blir behandlet på søndag. 

Rovernemnda oppfordrer de som eventuelt ønsker å benytte anledningen til å fremme saken under 
roverting til å gjøre ordstyrere oppmerksom på denne så tidlig som mulig. 

Ordstyrerne kan sette en frist for innmelding av nye saker til rovertinget. 
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Valgkomitéen vil legge fram sine kandidater og sin innstilling på roverkongress.  

Det vil bli mulighet for å melde sitt kandidatur i løpet av roverkongressen innen fredag 9. februar 

kl. 22.15. Alle kandidater vil få mulighet til å presentere seg selv. 

På roverkongress henges det opp valgplakater. Disse er til for at kandidater skal kunne skrive litt 

om seg selv og hva de vil bidra med i vervet sitt. På denne måten får man promotert seg selv, 

samtidig som kongressen allerede på fredag får se hvem som stiller til valg. Frist for å levere bilde 

og tekst til valgplakat er søndag 4. februar. Meld derfor din interesse til valgkomitéen før dette for 

å få tilsendt link til skjemaet for valgplakaten. Valgplakater kan også fylles ut for hånd på 

roverkongressen dersom du stiller før fristen fredag 9. februar kl. 22.15. Valgkomiteen består av 

Johannes Sæle (leder), Ida Hovland og Harald Sperre. Ønsker du kontakt med komiteen sender du 

en e-post til rovervalgkomite@kmspeider.no eller sender melding på Facebook til en i 

valgkomiteen. 

 

På årets roverting skal det velges: 

A) Medlemmer til rovernemnda 

1. Leder for 1 år* 

2. Nestleder for 1 år *, motsatt kjønn av leder 

3. 1 medlem for 2 år, jente 

4. 1 medlem for 2 år, gutt 

5. 1 varamedlem for 1 år, jente 

6. 1 varamedlem for 1 år, gutt 

*For å kunne velges til vervet som leder og nestleder kreves det at man er godkjent leder i 

Norges KFUK-KFUM-speidere, eventuelt at man oppfyller kravene til dette og er villige til å 

skrive under på ledererklæring etter å ha blitt valgt. 

Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling legges frem på roverting. 

 

B) Valg av representant til Ungdommens kirkemøte  

Ungdommens kirkemøte arrangeres en gang årlig av Kirkerådet og nemnd for 

ungdomsspørsmål i Den norske kirke. På Ungdommens kirkemøte stiller to valgte 

representanter under 30 år fra hvert bispedømme, pluss samiske delegater. I tillegg møter 

ungdomsrepresentanter fra bispedømmerådene og en representant fra hver 

ungdomsorganisasjon tilknyttet Den norske kirke. 

På Ungdommens kirkemøte diskuteres spesielt saker som angår ungdom i Kirken, men det 

tas også opp andre spørsmål som angår Kirken. Ungdommens kirkemøte kan fremme 

forslag for Kirkemøtet, som er Kirkens øverste organ, og det blir også valgt delegater fra 

mailto:rovervalgkomite@kmspeider.no
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Ungdommens kirkemøte til det ordinære Kirkemøtet. Den som reiser bør ha litt erfaring 

fra menighets- og kirkeliv, og bør helst være 16-20 år. Delegaten vil få mer informasjon og 

oppfølging fra forbundskontoret. Den som blir valgt må kunne representere 

organisasjonen. 

Ungdommens kirkemøte avholdes i Stavanger 28.09-02.10 2018. Kandidater bør vite at de 

har mulighet til å reise når de stiller til valg. 

 

Valgkomitéens innstilling: Valgkomitéens innstilling legges frem på roverting. 

 

C) Arrangører til sentrale roverarrangementer 

Alle arrangører av sentrale roverarrangement skal ha jevnlig kontakt med rovernemnda. 

De plikter også å følge retningslinjer og instrukser gitt av sentrale organer i forbundet. 

1. Roverkongress 2019 

Lokalkomiteen vil ha ansvaret for den praktiske tilretteleggingen og den sosiale delen 

av 

roverkongressen. Forhandlingene under roverting er det rovernemnda som har 

ansvaret for. 

Dato: 8.- 10. februar 2019 

2. Roverfemkamp 2018 

Arrangøren er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av arrangementet. 

Dato: 14.-16. september 2018 

3. Roverball 2018 

Arrangøren er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring i samarbeid med 

Rovernemnda. 

Dato: 16.-18. november 2018 

4. Roverlandsleir 2019 

Lokalkomiteen vil ha ansvaret for å planlegge og gjennomføre leiren. 

Dato: sommeren 2019 

 

Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling legges frem på roverting. 

 

D) Valgkomité 

Det skal velges en valgkomité på fire personer (to av hvert kjønn), som alle velges for ett år. 

Valgkomiteens oppgave er å finne fram til aktuelle kandidater til person- og arrangørvalg 

for roverkongressen i 2019. 
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Forslaget er fremmet av:  

  

Navn: ______________________________________  

  

Telefonnummer: __________________________  

  

Forslaget gjelder:  

  

Tillegg  

    

Endring   

  

Fjerning  

   

Forslag:  

        

 

  

  

  



Har du lyst til å få mest mulig ut av Futura? Vil du  
sammen med nye og gamle rovervenner være med på å 
bygge opp, drifte og rydde bort alle synlige spor etter  

6000 speidere? Lengter du etter å danse helt vilt foran 
scenen under avslutningsleirbålet sammen med tidenes 

gjeng? Nå har du muligheten til å melde deg på som maur 
til Futura! 

Vi ser etter deg som har evnen til å jobbe sammen med 
andre og mot et felles mål og ønsker å gjøre sitt beste for å 
skape en fantastisk leir. Vi ønsker at flest mulig deltar på alle 
tre ukene, men det er også mulig å delta én eller to uker.  
Arbeidsoppgavene vil være mange og varierte så vi vil ha 
med alle rovere – enten du har vært med på leir før eller ei. 
Det kan bli hektisk til tider med mye arbeid, men vi  
garanterer en leiropplevelse du aldri vil glemme!   

Mer informasjon om leiren finner du på våre nettsider  

futura.kmspeider.no. Her vil du også finne en  
beskrivelse for hvordan du kan melde deg på. Selve 

påmeldingen skjer via mdb.kmspeider.no

Si gjerne fra om du har 
førerkort for truck, lift,  

traktor og lignende.  
 

Erfaring fra elektro, 
VVS og tømring er også 

ønskelig!

BLI MED!

Uke 1: Lørdag 23. juni - fredag 29. juni 
Uke 2: Lørdag 30. juni - fredag 6. juli 
Uke 3: Lørdag 7. juli - torsdag 12. juli
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