
Referat rovernemndsmøte 9.-11. november 2018 

Rovernemndsmøtet startet lørdag 10. november 

kl. 09.10 på Fagerheim speiderhus. 

Møtet hevet søndag kl. 11.30.  

 

Til stede:  

Maren Pernille Indreeide Øvregaard 

Alfred Mestad Rønnestad 

Amalie Ulevik Bjerk 

Markus A. Ho-yen 

Silje Voergaard Blindheim 

Even Stangeland 

 

Meldt forfall: 

Simmen Karoliussen 

 

Sak 22/18 Konstituering                 

Sak 22.1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkallingen og sakslisten ble godkjent 

   

Sak 22.2 Valg av referent 

Silje ble valgt til referent 

 

Sak 23/18 Oppdatering 

Sak 23.1 Oppdatering fra kretsene 

Rovernemnda gikk gjennom oppdateringer fra kretsene 

 

Sak 23.2 Oppdatering fra de nasjonale roverarrangementene 

23.2.1 Roverfemkamp 2018 

30 deltakere, litt få i staben. Har fullført evaluering, usikker om regnskap er ferdig.  



23.2.2 Roverball 2018 

Går bra, trenger kanskje noen flere til å hjelpe til.  

23.2.3 Roverkongress 2019 

Går bra, har fiksa kontrakt. Magnus har også litt kontakt med lokalkomitéen.  

23.2.4 Roverlandsleir 2019 

Har leid området og begynt litt med teknisk. Skal begynne på budsjett og program. 

Påmelding begynner i februar.  

23.2.5 Valkomiteen v/ Maren Pernille 

Lite å oppdatere foreløpig 

23.2.6 Roverfemkampens revideringskomité v/Alfred 

Har ikke hatt møte enda, men har snakket litt sammen. Skal ha møte i løpet av uka 

(12-17. november). Skal komme med endelig konklusjon i januar. God diskusjon med 

ulike forslag. 

 

23.3 Oppdatering fra arrangement vi har deltatt på 

23.3.1 Landsstyremøte v/ Maren Pernille 

Ga tilbakemelding om at rovernemnda ikke kunne registrere seg som stab på 

landsleir. Det er nå blitt avklart.  

23.3.2 Roverforum v/ Amalie og Silje 

Lærerikt og gøy. Utvekslet erfaringer om roverdemokrati. Fikk kjennskap til 

organisasjonen.  

23.3.3 Jubileumsturné v/ Amalie, Simmen, Markus, Alfred, Maren Pernille og Silje 

Burde bestilt merch, merke, og andre artikler tidligere. 

 

Sak 24/18 Rovernemndas tiltaksplan 

Rovernemnda gikk gjennom tiltaksplanen og så hvordan en ligger an. 

 

Sak 25/18 Evaluering Roverfemkamp 

Rovernemnda skrev evaluering av femkampen 

 

Sak 26/18 Planlegging av finale på Rovernemndas roverreise Heilt i hundre! 



26.1 Puzzlegames og kahoot under fritida som en av de valfrie oppleggene.  

Gjennomgang av budsjett i forbindelse med å dekke kr 500,- av reisa for deltakerne.  

Under festmiddagen blir det kake, sang og opplesing av post fra postkassen.  

26.2 Starte på rapport av turnéen 

Rovernemnda begynte på å skrive rapporten for turnéen. 

 

Sak 27/18 Starte å forberede roverkongress 2019 

27.1 Revidere rammeprogrammet for kongressen 

Rovernemnda så gjennom og vedtok nytt rammeprogram for kongressen. 

27.2 Gjøre klart utkast til oppsett av saksliste 

Rovernemnda bestemte hvilke saker som skal bli tatt opp på kongressen. 

27.3 Begynne å finne folk til de ulike rollene på kongressen 

Rovernemnda startet med å fylle de ulike rollene som trengs på kongressen. 

 

 

 

                       

     Maren Pernille Indreeide Øvregaard   Silje Voergaard Blindheim 

                   Rovernemndsleder       Referent

 


