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Lover for 

Roverting og Rovernemnda 

 
Vedtatt av Roverting 07.-09.02.2014 

Godkjent av landsstyret 05.03.2014 

 

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-speideres 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». 

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) 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. 

 

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. 

 

 

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 kretskontaktene 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. 

 

Nemndas 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. 

 

Lederen 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- 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 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 møtet i 

valgperioden. 

 

§ 2-4 Sentrale roverangementer 
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 Kretskontakter 
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 

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. 

 

 

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, medmindre 

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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Hilsen fra Rovernemndsleder 
Kjære Rovere!  

Det er igjen klart for vårt nasjonale organ for påvirkning, Roverting! Her har du en unik mulighet 
til å kunne påvirke din tid som rover og organisasjonen som helhet. Om du ikke ønsker å direkte 
involvere deg som tillitsvalgt eller i en lokalkomite kan du her bruke din stemme til å bestemme 
hvem som skal få tilliten til å gjøre det. Dette har i perioden resultert i innholdsrike og minnerike 
arrangement som Roverleir, Rover Femkamp, Roverkontaktsamling og Nasjonalt Roverball.  

Det er i perioden blitt arrangert Landsting i forbundet. Der var roverne og spesielt de fremtidige, 
representantene fra PF-ene, aktive for å fremme de unges sak. Det ble votert og debattert  over 
viktige saker som omhandler rovere spesielt. Vi fikk gjennomslag for at vår representant i 
Landsstyret er fullverdig medlem av styret. Det samme fikk vi gjennom for roverkrets-kontaktene 
som nå er fullverdige medlemmer av kretsstyrene. I tillegg ble tre rovere valgt som medlemmer av 
Landsstyret. Dette viser at forbundet tar ungt lederskap og påvirkning på alvor.  

I perioden har vi gjennom godt samarbeid med roverkretskontaktene fått vite at aktiviteten på 
regionalt og lokalt nivå generelt har vært god. For det er i de lokale roverlagene vår viktigste 
aktivitet skjer. Det er her dere finner inspirasjon og glede til å fortsette som rovere og ledere i 
forbundet. I noen roverlag er det utfordringer med å holde på rovere og opprettholde motivasjon i 
arbeidet, men gjennom publiseringen av den nye speiderstigen og de nye merkene tror jeg det vil 
bli større rom for aktivitet og engasjement.  

Gjennom å komme fra en liten speidergruppe med et lite roverlag vet jeg at det nasjonale 
samholdet blant roverne i vårt forbund er viktig for at man holder seg som rover. Det er alltid like 
spennende og morsomt å se hvem som møter opp på arrangementene, og bestandig like gøy å 
mimre over speidertiden!  

Bruk Roverkongressen til å skape en god rovertid sammen med andre rovere i forbundet!  

 

Speiderhilsen 

 

Leder av Rovernemnda  
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Forslag til forretningsorden for Roverting 2016 
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. 

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. 

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. 
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Votering og valg: 
Ved votering er det to stemmealternativer:  

1. for forslaget  
2. mot forslaget  

 
Ved to konkurrerende forslag er det to stemmealternativer:  

1. for det ene forslaget 
2. for det andre forslaget 

 
Ikke avgitte stemmer protokollføres som avholdne. 

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

Ved skriftlige 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. 



Roverkongress Frøyland/Orstad – 12.—14. febrauar 2016 Side 11 av  29 

SAK 1.0: Konstituering 
1.1. Godkjenning av innkalling 
Innkalling til Roverting er blitt gjort gjennom nettsidene til Rovernemnda,  Facebook, e-post og 
speiderprogram.no/kalender. 

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 2016  

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 August Sørlie Mathisen og Caroline Jensen som ordstyrere. 

Rovernemndas innstilling: Roverting velger August Sørlie Mathisen og Caroline Jensen som 
ordstyrere. 

1.6. Valg av referenter 
Rovernemnda foreslår Even August Bremnes Stokke og Johannes Sæle som referenter. 

Rovernemndas innstilling: Roverting velger Even August Bremnes Stokke og Johannes Sæle 
som referenter. 

1.7. Valg av redaksjonskomité 
Rovernemnda foreslår ordstyrere, referenter samt Torkel Reinertsen og Karen Undheim fra 
Rovernemnda som redaksjonskomité. 

Rovernemndas innstilling: Roverting velger ordstyrere August Sørlie Mathisen og Caroline 
Jensen, referenter Even August Bremnes Stokke og Johannes Sæle samt Torkel Reinertsen og Karen 
Undheim fra Rovernemnda som redaksjonskomité. 

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

1.9. Valg av protokollunderskrivere  
Rovernemnda foreslår Silje Kristiansen og Øyvind Skrede som protokollunderskrivere  

Rovernemndas innstilling: Roverting velger Silje Kristiansen og Øyvind Skrede som 
protokollunderskrivere . 
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SAK 2.0: Årsmelding fra Rovernemnda 2015/2016 
Innsendt av: Rovernemnda  

Bakgrunn for saken: Årsmeldingen inneholder en redegjørelse for hva Rovernemnda har 
gjennomført i perioden mellom to Roverting.  

Sammensetning av Rovernemnda siden Rovertinget i Trondheim 2015: 

Funksjon: Gruppe og krets: Krets 

Leder Martin Grønfjell Bjørgvin 

Nestleder Marta Nagel-Alne Rogaland 

Medlem 15/17 Karen Undheim Haugaland 

Medlem 15/17 Torkel Reinertsen Rogaland 

Medlem 15/16 Erik Ettner Sanne Asker og Bærum 

Medlem 15/16 Kaja Marie Leversund Haugaland 

Vara 15/16 August Sørlie Mathisen Hedemark og Oppland 

Vara 15/16 Amalie Lepsøy Hansen Haugaland 

 

I perioden har Rovernemnda hatt følgende møter: 

Dato: Sted: 

12.-15. mars 2015 Forbundskontoret, Oslo  

29.-31. mai2015 Ynglingen, Stavanger  

03.-05. september 2015 Landstræf 2015, Danmark  

06.-08. november 2015 Speidersenteret, Bergen  

22.-24. januar 2016 Hjemme hos Kaja, Våga 

 

Rovernemnda har i perioden ved leder eller nestleder vært representert på følgende møter: 

Dato: Møte Sted: 

07. april 2015 Årsmøte, Norsk Friluftsliv  Oslo  

17. april 2015 Landsstyremøte  Landsting, Bergen  

17.-19. april 2015 Landsting 2015 Bergen 

19. april 2015 Landsstyremøte Landsting, Bergen 

06.-07. juni 2015 Representantskapsmøte i SPF Bryne 
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20.-21. juni 2015 Landsstyremøte Asker  

25.-27. september 2015 Landsstyremøte Midtholmen, Stavanger 

02. november 2015  Årsmøte, Frivillighet Norge  Oslo  

21.-22. november 2015 Landsstyremøte Forbundskontoret, Oslo  

 

Rovernemnda har vært representert på følgende arrangement dette året:  

Dato: Møte Sted: 

24.-25. april 2015 Barne- og ungdomsting 2015 (LNU) Sundvolden 

14.-17. mai 2015 Nordic Scout Conference 2015 Island  

11.-18. juli 2015 Roverlandsleir 2015 Rennesøy  

29.-30. august 2015 Utdeling av Friluftslivets Hederspris Raufoss 

03.-05. september 2015 Landstræf 2015, KFUM Spejderne Danmark  

18.-20. september 2015 Roverfemkamp  Sunnmøre  

23.-25. oktober 2015 Roverkretskontaktsamling  Nordtangen  

20.-22. november 2015 Nasjonalt Roverball  Oslo  

30. november – 
13. desember 2015 

Camp Climate by YMCA 

 

Paris, Frankrike  

01.-10. februar 2016 International Scout Gathering, WOSM De Forente Arabiske 
Emirater 

05.-07. februar 2016 Nordic Input, World Scout Moot 2017 Island  

 

 Det har i perioden blitt arrangert følgende arrangement for rovere i forbundet;  

Dato: Møte Sted: Deltagere/stab 

30. april-05. mai 2015 Banevoktersamling Nordtangen 23/2 

11.-18. juli 2015 Roverlandsleir 2015 Rennesøy  322/14 

11.-13. september 2015 Banevoktersamling Nordtangen 50/2 

18.-20. september 2015 Roverfemkamp  Sunnmøre  49/5 

23.-25. oktober 2015 Roverkretskontaktsamling  Nordtangen  12/6 

20.-22. november 2015 Nasjonalt Roverball  Oslo  69/6 
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Rovernemndas tiltaksplan for 2015/2016 
Jobbe for større deltaking på sentrale roverarrangement og selv delta aktivt. 
Rovernemnda har i perioden primært reklamert for roverarrangement gjennom sosiale medier. 
Det er blant annet blitt opprettet hendelser på Facebook for å nå ut til målgruppa.  Rovernemnda 
har prioritert å være representert på de nasjonale roverarrangementene, der det også har blitt 
reklamert for kommende roverarrangement.  

Markedsføre aktuelle internasjonale roverarrangement og arbeide for å sende rovere dit. 
Rovernemnda har reklamert på nettsidene, på Facebook, og muntlig for Explorer Belt og 
Roverway.  

Rovernemnda skal aktivt legge til rette for og oppfordra til deltaking i Friluftlivets År 2015, 
og fremme Haikeligaen som en del av roverarbeidet. 
Rovernemnda har oppfordret til deltakelse i Friluftlivets År og Haikeligaen i nyhetsbrev, og 
gjennom bruk av sosiale medier.  

Legge til rette for godt samarbeid mellom Rovernemnda og kretsane gjennom 
roverkontaktene og arbeide for gjennomføringen av roverkontaktssamling. 
Rovernemnda har holdt god kontakt med roverkontaktene denne perioden. Det er blitt  fokusert 
på å jevnlig innhente informasjon på hvordan roverarbeidet fungerer i kretsene.  

Den 23.-25.oktober 2015 ble det gjennomført roverkretskontaktsamling på Nordtangen.  12 
roverkretskontakter deltok på samlingen. Under avslutningen av samlingen ble det nye 
roverkontaktmerket tildelt roverkontaktene som deltok.   

Legge til rette for oppstart og opprettholding av nye rover- og studentspeiderlag, og bidra 
med hjelp og råd til lagene. 
Rovernemnda har fått en konkrete forespørsler fra en roverkontakt om råd til hvordan å starte opp 
et roverlag. Rovernemnda mener at roverkontaktene har gode forutsetninger for å jobbe tett og 
godt med å gi hjelp og råd til rover- og studentspeiderlag i kretsene. Gjennom 
roverkontaktsamlingen fikk roverkontaktene tips og nye tanker til hvordan å lede et godt 
roverarbeid i kretsene. Rovernemnda har dermed bidratt med hjelp og råd gjennom 
roverkretskontaktene denne perioden.  

Rovernemnda skal informera om sine besøk i kretsane i god nok tid før besøktet, slik at 
nemnda kan få moglegheit til å møte roverne i kretsen og dei nærliggande kretsane. 
Rovernemnda har prioritert å holde møter rundt om i landet for å kunne møte rovere i kretsene. 
Kretskontaktene er blitt informert når Rovernemnda skal ha møter i området. Møtehelgene til 
Rovernemnda er hektiske, slik at det blir vanskelig å lage et eget arrangement for roverne der 
nemnda har møter. Det oppfordres derfor til at kretsene tar større initiativ til å benytte seg av 
muligheten til å snakke med Rovernemnda når de er i området.  

 Oppretthalda eit godt samarbeid med programrevisjonskomiteen, og arbeide vidare med 
innspel fra Roverting angående roverekspert. 
Innspill fra Roverting 2015 angående roverekspert ble sendt til programrevisjonskomiteen. 
Rovernemnda jobbet etter det sammen med programrevisjonskomiteen for å få ferdigstilt 
roverekspertmerket.  Rovernemnda har etter det oppfordret rovere til å sende inn nye forslag til 
merker.  
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Viderføra bruk av diverse informasjonskanaler (E-post, Facebook og nettsider) 
Rovernemnda har brukt sosiale medier aktivt og i tillegg opprettet en Snapchat-konto, hvor vi 
aktivt har publisert fra møtene. Vi ser på Snapchat som en uformell kanal for å vise hva som skjer i 
kulissene. Rovernemnda har i perioden oppdatert informasjon på nettsidene. Det er blitt sendt ut 
nyhetsbrev og annen informasjon gjennom e-postsystemet til forbundet. Rovernemnda har i 
perioden brukt Facebook aktivt til å spre informasjon om arrangement og hendelser som er 
aktuelle for rovere i forbundet.  

Gjøre kristent arbeid synlig på arrangementa gjennom dømes gudstjenester og 
kveldssamlinger. 
Gjennom gudstjenester og ord for dagen har de nasjonale roverarrangementene hatt et kristent 
tilbud. Allikevel mener Rovernemnda at de nasjonale roverarrangementene kan fokusere enda mer 
på å gi et godt og variert kristent tilbud til våre rovere.   

Ta kontakt med lokalkomiteane for dei ulike arrangementa allereie på kongressen når dei 
har blitt valgt og informera om nemndskontaktane og eventuelle dokument 
lokalkomiteen treng for gjennomføringen. 
Etter Rovertinget i 2015 fikk ikke lokalkomiteene direkte tilgang på aktuelle dokument og 
informasjon til gjennomføring av de nasjonale arrangementene. Da Rovernemnda konstituerte 
seg på første møte den 12.-15.mars 2015 fikk lokalkomiteen til de ulike nasjonale 
roverarrangementene en kontaktperson i Rovernemnda. Rovernemnda har til tider hatt 
utfordringer med kommunikasjon og misforståelser mellom Rovernemnda og lokalkomiteene. 
Etter disse erfaringene har Rovernemnda oppdatert instruksen for Roverfemkamp og laget 
instruks for Nasjonalt Roverball for å tydeliggjøre oppgavefordelingene. Det er også blitt brukt tid 
på å diskutere hvordan fremtidige Rovernemnder bedre kan planlegge de nasjonale 
roverarrangementene.  
Etter Rovertinget 2016 vil lokalkomiteene til de nasjonale roverarrangementene blir gitt 
informasjon direkte etter valget.  

Rovernemnda skal skrive og sende ut ei helsing til bruk på roverkretsting til alle kretsane. 
Rovernemnda har dessverre ikke fått gjennomført dette punktet, til fordel for fokusering på andre 
punkter i tiltaksplanen. I desember ble det sendt ut julekort til roverkretskontaktene, med en liten 
hilsen.   

Medlemane i Rovernemnda skal oppfordra roverkretskontaktene til å profilera seg meir i 
kretsane sine. 
Rovernemnda har gjennom jevnlig kontakt med roverkretskontaktene oppfordret kontaktene til å 
profilere seg i kretsene. Spesielt gjennom roverkretskontaktsamlingen ble kontaktene oppfordret 
til å være mer synlig i kretsene. 

Lage en instruks for sentralt og lokalt Roverball. 
Rovernemnda har i denne perioden laget en instruks for Nasjonalt Roverball ut fra erfaringer fra 
Nasjonalt Roverball i Bergen(2015) og Oslo(2015).  Instruksen kan både brukes lokalt og nasjonalt.  
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Rovernemndas egne mål for perioden  
Lage forhåndsoppgaver til roverlandsleir. 
Rovernemnda laget og publiserte forhåndsoppgaver til roverlandsleir. Det var lav oppslutning 
rundt innsending av dokumentasjon på gjennomførte oppgaver. Likevel tror Rovernemnda at flere 
roverlag hadde glede av forhåndsoppgavene i påvente til leirstart.  

Gjøre roverkontaktene til reelle medlemmer av kretsstyrene.   
Rovernemnda sendte inn forslag til Landsting 2015 om endring i organisasjonsbestemmelsene til 
at roverkontaktene i kretsene skulle være reelt medlem av kretsstyret med møte-, tale-,  forslags- 
og stemmerett. Dette ble vedtatt av Landsting.  

Fokus på klimatoppmøte Paris 2015. 
Rovernemnda har i perioden jobbet med Klimapilegrim og tok programmet i bruk på 
roverlandsleiren der haiken ble registrert som pilegrimsarrangement.  

I november og desember deltok Marta og Erik på klimatoppmøte i Paris sammen med andre rovere 
fra forbundet. De brukte sosiale medier aktivt for å informere om hvordan klimatoppmøte gikk for 
seg.  

 
Speiderhilsen fra Rovernemnda 

 

Martin Grønfjell 
 

Marta Nagel-Alne 
 

Karen Undheim 
 

Torkel Reinertsen 
 

Erik Ettner Sanne 
 

Kaja Marie Leversund 

 

August Sørlie Mathisen 

 

Amalie Lepsøy Hansen

 
 

 

Forslag til vedtak: 
Årsmelding for 2015/2016 godkjennes. 

 

Rovernemndas innstilling:  
Rovernemndas innstilling er at årsmelding for 2015/2016 godkjennes.  



Roverkongress Frøyland/Orstad – 12.—14. febrauar 2016 Side 17 av  29 

Sak 3.0: Tiltaksplanen 2016/2017 
Innsendt av: Rovernemnda 

Bakgrunn: Tiltaksplanen er en liste med punkter Rovernemnda skal arbeide med gjennom året. 
Dette er Rovernemnda sitt forslag til tiltaksplan for 2016/2017. 

Forslag til vedtak: 

• Jobba for større deltaking på sentrale roverarrangement og sjølv delta aktivt. 
• Marknadsføra aktuelle internasjonale roverarrangement. 
• Leggja til rette for godt samarbeid mellom Rovernemnda og kretsane gjennom 

roverkretskontaktane, og arbeida for gjennomføring av roverkretskontaktsamling. 
• Leggja til rette for oppstart og oppretthalding av nye rover- og studentspeidarlag, og 

bidra med hjelp og råd til lag. 
• Rovernemnda skal informera om sine besøk i kretsane i god tid før besøket, slik at 

nemnda kan få moglegheit til å møta roverane i kretsen. 
• Vidareføra bruk av diverse informasjonskanalar (E-post, Facebook, Snapchat og 

nettsider). 
• Arbeida for å gjera kristent arbeid meir synleg på arrangementa gjennom til dømes 

gudstenestar og kveldssamlingar. 
• Ta kontakt med lokalkomiteane for dei ulike arrangementa så snart som mogleg, og 

informera om nemndskontaktane og eventuelle dokument lokalkomiteen treng for 
gjennomføringa. 

• Rovernemnda skal aktivt arbeide for lågare prisar på roverarrangement. 
 

Rovernemnda si innstilling:  
Rovernemnda si innstilling er at tiltaksplanen for 2016/2017 blir vedtatt.  
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SAK 3.1: Tilleggsforslag til rovernemndas tiltaksplan. 
SAK 3.1.1: Satse på Nordtangen 
Innsendt av: Herman Sanne-Halvorsen 

Bakgrunn for forslaget: 
Nordtangen er KM-Speidernes nasjonale speidersenter. Speidersenteret bidrar til friluftsliv og 
realisering av speidersaken, samt å fremme internasjonalt partnerskap. Nordtangen har behov for 
oppgraderinger for å møte dagens krav fra leietagere. Øverst på listen er et nytt sanitæranlegg. For 
å realisere prosjektet er det behov for finansiering fra forbundet.   

Det er allerede gjort flere oppgraderinger på Nordtangen blant annet gjennom 
Banevoktersamlingene som er med på å åpne for at det kan arrangeres flere nasjonale-arrangement 
der.  

Forslaget til vedtak: 
Legge til følgende nytt punkt i tiltaksplanen:  

• Roverne ønsker en økt satsning  på Nordtangen som nasjonalt speidersenter, og orienterer 
landsstyret om dette. 

Rovernemndas innstilling: 
Rovernemndas innstilling er at saken vedtas. 

SAK 3.1.2: Samlepott for nasjonale roverarrangement   
Innsendt av: Kretsrovertinget i RoverRogaland 

Bakgrunn for forslaget: 

Det har vært snakk om denne saken i flere anledninger, og senest på roverkretskontaksamling på 
Nordtangen i høst. For å sikre lave kostnader på nasjonale roverarrangement går overskuddene fra 
arrangementene i en felles pott som kan brukes til å finansiere underskudd senere.  

For eksempel kan en femkamp gå i et enormt overskudd ett år fordi det er mange deltakere og 
veldig lave utgifter, mens et annet år er det nødvendig å kutte i kvaliteten på arrangementet 
grunnet få deltakere og at  arrangert blir gjennomført på en mindre tilgjengelig plass.  

Ved å ha en pott som kan benyttes for å gjøre deltakerprisen lavere og sikre høy kvalitet slipper vi 
slike problemer. Dette er noe arrangørene ikke skal ha krav på, men noe de kan få bevilget fra 
rovernemnda om arrangør og nemnd ser det som nødvendig. 

Forslaget til vedtak:  
Legge til følgende nytt punkt i tiltaksplanen:  

• Rovernemnda jobber med muligheten til å innføre en slik ordning opp mot landsstyret og 
forbundskontoret, og det utarbeides retningslinjer for potten. 

Rovernemndas innstilling: 
Rovernemndas innstilling er at forslaget ikke vedtas 
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Sak 4.0: Endring av regler for femkampen, dag- og nattløp 
Innsendt av: Rovernemnda 

Bakgrunn for saken:  
Det har blitt prøvd ut alternative regler for orienteringsløpene på femkampen, fordi de nåværende 
reglene har blitt opplevd som dårlige og tidvis urettferdige. Vi ønsker å endre reglene ved å 
implementere disse endringsforslagene i reglementet. Med de nye reglene vil postpoeng og 
tidspoeng henge bedre sammen. Viss man utnytter de nåværende reglene kynisk vil man kunne få 
en veldig høy poengsum uten å være hverken flink til å finne mange poster, eller løpe spesielt fort 
(som jo er de ferdighetene det skal konkurreres i).  

1. Endringene er som følger: 

1a: Det åpnes for å ha kart med forhåndstrykte poster.  
1b: Det oppfordres til å bruke EKT-brikker.  
1c: Dagløpet går ut på å «plukke» 8 valgfrie, unike poster (av 10) før en stempler i mål.  
Dvs. at løperne lager sin egen smarte løype for å komme i mål på kortest mulig tid. Det gis ingen 
ekstrapoeng ved å være innom 9 eller 10 poster. 
1d: Nattløpet er en ordinær orienteringsløype der postene skal tas i rett rekkefølge. Dersom man 
f.eks stempler på post 5 før post 4 kan løpet likevel bli godkjent ved at de finner post 4 og deretter 
stempler på post 5 igjen. 

2. Ny poengberegning: 

2a: Vekting mellom dag og natt-o-løp blir 40% dag og 60% natt  
(nåværende vekting er 26%-74%). 
2b: Ny poengberegning tar utgangspunkt i tiden og gir en tilleggstid på 10 min for hver post laget 
utelater.  Etter at tilleggstid er lagt til lagene vil de få en «ny tid», og det laget med kortest «ny tid» 
får foreløpig 40 p (dagløp) / 60 p (nattløp).  De andre lagene får beregnet sin poengsum i forhold til 
denne vinneren som i tidligere regler. 
2c:Disse foreløpige poengsummene summeres og laget med høyest foreløpig poengsum gis 100 
endelige poeng. De andre lagene får poeng i forhold til vinnerens poeng som tidligere. 

Oppsummert:  
Lagene løper så fort de kan, og for hver post de mangler får de 10 min tilleggstid. Laget med best 
tid når tilleggstiden er tillagt, får flest poeng. 

Eksempel på resultat og poengberegning (satt opp av arrangør 2014, ved Terje Michaelsen): 

 

 

 

  Dagløp 

Lag Poster funnet Tid 
(min) 

Poster Tilleggx1
0 

 Ny tid Foreløpig 
p. dag 

Testlag1 8 45 8 0,0 45,0 40,0 
Testlag2 7 40 8 1,0 50,0 36,0 
Testlag3 6 30 8 2,0 50,0 36,0 
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  Nattløp 
 Lag Poster 

funnet 
Tid 
(min) 

Totalt 
poster 

Tillegg 
tid 

 Ny 
tid 

Foreløpig 
natt 

Fore-
løpig 
Poeng 

Endelig 
dag + natt 

Testlag1 6 40 6 0,0 40,0 52,5 92,5 96,4 
Testlag2 6 35 6 0,0 35,0 60,0 96,0 100,0 
Testlag3 5 53 6 1,0 63,0 33,3 69,3 72,2 

 

Forslag til vedtak:  
Rovernemnda får mandat av Rovertinget til å implementerer regelendringene ovenfor (punkt 1a-d 
og 2a-c) i femkampreglementet. 
 

Rovernemndas innstilling: 
Rovernemndas innstilling er at forslaget vedtas. 



Roverkongress Frøyland/Orstad – 12.—14. febrauar 2016 Side 21 av  29 

Sak 5.0: Øvre aldersgrense 
Innsendt av: Kretsrovertinget 2015 i RoverRogaland  

Bakgrunn for saken: 
Selv om det ble flertall mot en øvre aldersgrense for rovere på Rovertinget 2015 og PF-tinget 2015, 
ble det på Landsting i 2015 vedtatt en øvre aldersgrense for rovere på til og med 25 år.  

Kretsrovertinget til RoverRogaland ønsker at saken tas opp når den fortsatt er aktuell, og at den 
fremmes videre til Landsting i 2017 for å få en ny behandling.  

Spørsmål til refleksjon rundt saken:  

- Er den øvre aldersgrense ekskluderende for våre medlemmer over 25 år?  
- Vil organisasjonen miste rovere med erfaring slik at gjennomføring av nasjonale arrangement 

blir vanskeligere?  
- Er det nødvendig å måtte bli leder for å kunne fortsette i organisasjonen etter fylte 26år? 
- Kan en øvre aldersgrense skape et miljø for at medlemmer holder seg lengre i organisasjonen?  
- Bør Rovertinget respektere Landstingets vedtak?  

 
Forslag til vedtak: 
Roverting 2016 fremmer en sak til Landsting 2017 om å fjerne øvre aldersgrense for rovere. 

Rovernemndas innstilling:  
Rovernemnda si innstilling er at forslaget ikke vedtas.  



Roverkongress Frøyland/Orstad – 12.—14. febrauar 2016 Side 22 av  29 

Sak 6.0: SPF-vedtak om Speiderloven 
Forslagstiller: Rovernemnda 

Bakgrunn for saken: 
Norges KFUK-KFUM-speiderne og Norges Speiderforbund er godt i gang med en prosess for å 
fornye Speiderloven. På Landsting 2015 ble det vedtatt at KFUK-KFUM-speiderne ønsket 
speiderlovskomiteens forslag til ny speiderlov med følgende §1, ”En speider er åpen for Gud.”  
Speidertinget til Norges Speiderforbund vedtok i 2015 at de ønsket å beholde nåværende paragraf 
2.-10., og endre §1 til ”En speider søker sin tro og respekter andres.”  

Speiderloven er i dag felles for begge forbund gjennom Speidernes Fellesorganisasjon, som samler 
våre to forbund. En endring i Speiderloven kan kun gjøres etter vedtak på 
årsmøte(Representantskapsmøte) til Speidernes Fellesorganisasjon, der begge de nasjonale 
speiderforbundene er representert.   

På Representantskapsmøte i 2015 ble det førstegangs vedtatt at medlemsforbundene i Speidernes 
Fellesorganisasjon kan velge mellom to speiderlover. For at dette skal bli den endelig løsning må 
vedtaket andregangs vedtas ved representantskapsmøte i 2016.   

Dette er forbundenes ønske om ny Speiderlov: 

Alternativ 1  Alternativ 2  
1. En speider er åpen for Gud.  
2. En speider er en god venn.  
3. En speider kjenner og tar vare på 

naturen.  
4. En speider er til å stole på.  
5. En speider er nøysom.  
6. En speider arbeider for fred.  
7. En speider tar ansvar og viser vei.  
 
 
 

1. En speider søker sin tro og respekterer andres. 
2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.  
3. En speider er hjelpsom og hensynsfull. 
4. En speider er en god venn. 
5. En speider er ærlig og pålitelig. 
6. En speider kjenner naturen og verner om den. 
7. En speider tenker og handler selvstendig og 

prøver å forstå andre.  
8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker. 
9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv. 
10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom 

mennesker. 

 

Spørsmål til refleksjon rundt saken: 

- Er det viktig at Speiderloven er lik for alle speidere i Norge?  
- Kan speiderloven trekkes ut av Speidernes fellesorganisasjon?  
- Er speiderloven viktig?   

 
Forslag til vedtak: 
Rovernemnda fremmer Roverting sitt syn angående vedtaket fattet i Speidernes 
Fellesorganisasjon til Landstyret.  

Rovernemndas innstilling: 
Rovernemndas innstilling er at forslaget vedtas 
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Sak 7.1: Endringsforslag til Lover for Roverting og Rovernemnda 
- Ekstraordinært landsting  
Forslagsstiller: Rovernemnda  

Bakgrunn for saken: 
Landsting arrangeres hvert andre år, som er Norges KFUK-KFUM-speidernes høyeste organ. Ifølge 
Organisasjonsbestemmelsene til forbundet kan det innkalles til ekstraordinære landsting.  

Utdrag fra Organisasjonsbestemmelsene til Norges KFUK-KFUM-Speidere; 

”§ 3.1.3 EKSTRAORDINÆRT LANDSTING 
Ekstraordinært landsting kan sammenkalles hvis landsstyret, 1/3 av landstingets medlemmer eller 
1/3 av forbundets kretser finner det nødvendig. Det kan ikke innkalles til ekstraordinært landsting 
på kortere enn én måneds varsel. Sakspapirer sendes da ut sammen med innkallingen. Det foretas 
ikke valg på ekstraordinært landsting med mindre hele eller deler av landsstyret blir avsatt. 
Avsetting av hele eller deler av landsstyret krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.” 

Det er i dag ikke en instruks på hvem som skal stille som roverrepresentanter om det blir kalt inn 
til ekstraordinære landsting. Rovernemnda mener det er viktig å få dette på plass for å sikre 
representasjon fra Rover-Norge ved eventuelle ekstraordinære landsting.  

Forslag til vedtak:  
Legge til følgende avsnittet til §1-6 LANDSTINGSREPRESENTANTER i Lover for Roverting og 
Rovernemnd.  

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. 

Rovernemndas innstilling:  
Rovernemnda si innstilling er at forslaget vedtas.  
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SAK 7.2: Endringsforslag til Lover for Roverting og Rovernemnda  
Forslagsstiller:  Herman Sanne-Halvorsen 

Bakgrunn for saken:  
Rovernemnda har det overordnede ansvaret for at de sentrale roverarrangementene blir 
gjennomført. Rovernemnda fastsetter også en instruks for roverarrangementene. Ut over det er 
det opp til lokalkomiteen for roverarrangementene for hvor arrangementssted blir.  

Forslaget ønsker å sette et fast arrangementsted for Roverfemkampen til å være annenhvert år på 
Nordtangen. Det betyr at man annenhvert år forplikter seg til å arrangere Roverfemkamp på 
Nordtangen.   

Spørsmål til refleksjon rundt saken:  

- Kan det å ha et fast arrangementsted heve kvaliteten på Roverfemkampen?  
- Er det ønskelig med et fast arrangementsted for Roverfemkampen? 
- Kan fast infrastruktur gjøre arrangementet mer miljøvennlig?  
- Vil flere melde sin interesse til å delta i en lokalkomitee når det er faste rammer rundt 

arrangementet?  
 

Forslag til vedtak:  
Legge til følgende avsnittet til §2-4 SENTRALE ROVERARANGEMENTER i Lover for Roverting og 
Rovernemnd.  

Roverfemkamp skal arrangeres annethvert år på Nordtangen speidersenter på Gran. 

Rovernemndas innstilling: 
Rovernemndas innstilling er at forslaget ikke vedtas. 
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Sak 8.0: Saker fremmet av Roverting 
I følge Lover for Roverting og Rovernemnd er der mulig å fremme saker under selve Roverting. 
Dersom ⅔  av Rovertinget ønsker å behandle saken blir den tatt opp til behandling. Behandling av 
slike saker skjer på søndag under Rovertinget.  

Rovernemnda oppfordrer de som eventuelt ønsker å benytte anledningen til å fremme saker under 
Roverting, til å gjøre ordstyrerne oppmerksom på dette så tidlig som mulig.  

Ordstyrerne kan sette en frist til innmelding av nye saker til Rovertinget.  

 



Roverkongress Frøyland/Orstad – 12.—14. febrauar 2016 Side 26 av  29 

Sak 9.0: Valg 
Bakgrunn for saken: 
Under Rovertinget vil Valgkomitèen til Rovernemnda legge frem kandidater og innstillinger til 
valget. En innstilling er en anbefaling for hva Valgkomitèen mener er det best utfall for valget med 
tanke på geografisk spredning, sammensetning, kjønn osv.  

Det er mulig å melde seg til valg innen fredag 12.februar kl. 22.00. 

Det er mulig å sende inn benkeforslag under behandlingen av saken. Det betyr at det kommer inn 
forslag om nye kandidater under behandlingen av SAK 9.0 Valg. Det oppfordres imidlertid til å 
komme med forslag i god tid før valget.  

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 deltagerne allerede på fredag får se hvem som stiller til valg.  

Frist for å levere bilde og tekst til valgplakat er søndag 7. februar. Meld derfor din interesse til 
valgkomitéen før dette for å få mal til valgplakat. Valgplakater kan også fylles ut på 
Roverkongress dersom du stiller før fristen fredag, 12. februar kl. 22.00. 

På lørdagen under Roverkongressen vil det være mulig for kandidater å presentere seg selv foran 
Rovertinget.  

Valgkomiteen består i år av Amalie Ulevik Bjerk, Halvard Strømme Wersland, Sigrid Michaelsen 
og Ole-Jonny Kleveland Lomme. Ønsker du kontakt med komiteen sender du en e-post til; 
rovervalgkomite@kmspeider.no. 

På Roverting 2016 skal det velges følgende 
A) Medlemmer til Rovernemnda

1. Leder for 1 år*

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

3. Et medlem for 2 år, jente

4. Et medlem for 2 år, gutt

5. Et varamedlem for 1 år, jente

6. Et 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.  

mailto:rovervalgkomite@kmspeider.no
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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 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 Oslo 30. september – 4. oktober 2016. 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 2017 
Dato: 10.- 12. februar 2017 
Lokalkomiteen vil ha ansvaret for den praktiske tilretteleggingen og den sosiale delen av 
roverkongressen. Forhandlingene under Roverting er det Rovernemnda som har ansvaret for. 
 
2. Roverfemkamp 2016 
Dato: 23. - 25. september 2016 
Arrangøren er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av arrangementet. 
 

3. Nasjonalt Roverball 2016/17 
Arrangøren er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring i samarbeid med Rovernemnda. 

Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling legges frem på Roverting. 
 

E) 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 under 
Roverting 2017. 

Rovernemndas innstilling: Rovernemndas innstilling legges frem på Roverting. 
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Skjema til bruk ved endringsforslag 
 

Forslaget er fremmet av: 
 

Navn: ______________________________________ 

 

Telefonnummer: __________________________ 

 

Forslaget gjelder: 

 

Tillegg 
   

Endring  
 

Fjerning 
 

 

Forslag: 
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Dagsprogram Roverkongress 2016 
  

Fredag: 

16.00 – Innsjekk  
20.00 – Åpning og konstituering 
22.00 – Aktiviteter 
23.00 – Kveldsavslutning 
23.30 – Ro i sovesal 

Lørdag: 

07.30 – Vekking 
08.00 – Flaggheis  
08.15 – Frokost  
09.30 – Roverting  
10.00 – Påvirkningstorg  
11.45 – Lunsj  
12.30 – Presentasjon av de som siller til valg  
13.30 – Workshops 
16.00 – Plenumsdebatt 
18.30 – Oppstilling til festmiddag  
19.00 – Festmiddag  
21.30 – Nattverdgudstjeneste  
22.30 – Leirbål  
23.30 – Ro i sovesal    

Søndag:  

07.30 – Vekking 
08.00 – Flaggheis  
08.15 – Frokost  
09.00 – Roverting  
11.00 – Lunsj og pakking  
12.00 – Valg info og avslutning  
14.30 – Utsjekk og avreise  



Bli med til  
sagaøyen  

Island på World 
Scout Moot  

Bli med! 

 
Påmelding 

høsten 2016  

25. juli – 
2. august 2017

Rovere født mellom 
2. august 1991 –

25. juli 1999. 
De som er født før 

1.august 1991 kan være 
med som IST
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