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Kjære rover! 

No er vi her igjen. Eit nytt år har gått sidan førre kongress. Nye roverminner har blitt laga og nye 

sakspapir sendast ut i påvente av ein ny kongress som skal stake ut perioden 2019-2020. 

2018 var på mange måtar eit fest-år. For å feire 100-årsjubileumet for roverane i heile verda, 

inviterte rovernemnda alle krinsane til bursdagsfeiring med totalt 11 samlingar. Vi besøkte stadar 

mellom Tromsø i nord og Kristiansand i sør, og vi reiste både aust og vest. Vi leika, åt kake og song 

bursdagssong. Mange vil nok likevel vere samde i at fjorårets store speidarhøgdepunkt var 

landsleiren på Lånke i sommar. Det var i overkant av 1000 påmelde roverar, som utgjorde om lag 

ein femtedel av deltakarane. Tradisjon tru vart det arrangert både trekamp, volleyballturnering og 

kro for roverane. Sjølv syntest eg det var veldig kjekt å sjå kor mange som var med på alle dei ulike 

aktivitetane. 

På Futura fekk vi i rovernemnda høve til å møte verdsspeidarsjefen for WOSM, Craig Turpie, og 

fortelje om korleis roverarbeidet fungerer i forbundet vårt. Han uttrykte at vi driv roverarbeidet på 

ein god måte, og han trur at speidarorganisasjonar i mange andre land har noko å lære av korleis 

ein i Norges KFUK-KFUM-speidarane utøver ungdomsmedverknad. 

Eg trur han har grunn til å vere imponert. Vi er ein del av ein organisasjon som tek ungt leiarskap 

på alvor. Det vert lagt til rette for at alle som vil skal få kome til orde og bli tekne på alvor, og 

leiaransvaret ligg minst like mykje på dei unge som på dei eldre. Roverkongressen er eitt av dei 

arrangementa der dette vert særleg synleg, og eg gler meg difor over å kunne ønskje deg velkomen 

til Asker og roverkongress 2019! 

 

Vi sjåast der! 

 

Speidarhelsing 

Maren Pernille I. Øvregaard 

rovernemndsleiar 
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Fredag: 
16.00 Innsjekk åpner 
18.00 Mat og bli kjent 
19.00 Introduksjonskurs for nye deltakere 
20.00 Åpning og konstituering 
21.30 Strek for personvalg og påfølgende presentasjon av kandidater til personvalg 
22.00 Fritid og kveldsmat 
22.30 Kveldssamling 
23.30 Ro i sovesal 
 
Lørdag: 
07.30 Vekking 
07.45 Frokost 
08.45 Flaggheis og ord for dagen 
09.00 Presentasjon av saker til påvirkningstorg og kandidater til arrangementsvalg 
10.15 Påvirkningstorg nr. 1 
11.30 Lunsj (redaksjonskomiteen jobber med innkomne forslag) 
12.15 Påvirkningstorg nr. 2 
13.15 Workshops (to stk à 25 min) 
14.15 Frukt- og kaffipause 
14.30 Plenumsdebatt  
16.45 Pause (med frukt og kaffi) 
17.15 Valg 
18.00 Fritid 
18.45 Oppstilling til festmiddag 
19.00 Festmiddag 
20.30 Fritid 
22.00 Gudstjeneste 
23.30 Ro i sovesal 
 
Søndag: 
07.30 Vekking 
07.45 Frokost 
08.45 Flaggheis og ord for dagen 
09.00 Roverting (plenumsdebatt m/votering) 
11.00 Lunsj og pakking 
12.00 Roverting, info og avslutning 
14.30 Utsjekk og avreise 
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  Rovernemnda 

Vedtak 

 Vedtas 

1.1 Godkjenning av innkalling 
Innkalling til roverting er blitt gjort gjennom kmspeider.no, Facebook-sidene og Instagram-
profilene til Norges KFUK-KFUM-speiderne og rovernemnda. 

 
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 2019. 

 
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 Sandra Ulsmåg og Asle Hvidsten som ordstyrere. 

 
Rovernemndas innstilling: Roverting velger Sandra Ulsmåg og Asle Hvidsten som ordstyrere. 

 

1.6 Valg av referenter 
Rovernemnda foreslår Synne Songstad og Elias Borge-Ilseth som referenter. 

 
Rovernemndas innstilling: Roverting velger Synne Songstad og Elias Borge-Ilseth som referenter. 
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1.7 Valg av redaksjonskomité 
Rovernemnda foreslår ordstyrere, referenter samt Veronica Wilhelmsen og Peder Undheim som 
redaksjonskomité. 
Rovernemndas innstilling: Roverting velger ordstyrere, referenter samt Veronica Wilhelmsen og 
Peder Undheim som redaksjonskomité. 

 

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

 

1.9 Valg av protokollunderskrivere 
Rovernemnda foreslår Sine Uberg og Benjamin Ellingsen som protokollunderskrivere 

 
Rovernemndas innstilling: Roverting velger Sine Uberg og Benjamin Ellingsen som 
protokollunderskrivere. 

 

▪ Forslag til forretningsorden 

 

  



Roverkongress 2019 
 Side 6 

 

Vedlegg: Forslag til forretningsorden for roverting 2019 
 
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 

Årsmeldinga inneheld ei utgreiing om kva rovernemnda har gjennomført i perioden mellom to 

roverting. 

 

Samansetning av rovernemnda sidan rovertinget i Kopervik i 2018: 

Funksjon: Navn: Krets  

Leiar 18/19 Maren Pernille Indreeide Øvregaard Bjørgvin 
Nestleiar 18/19 Alfred Mestad Rønnestad Rogaland 
Medlem 18/20 Amalie Ulevik Bjerk Bjørgvin 
Medlem 18/20 Simmen Karoliussen Haugaland 
Medlem 17/19 Markus A. Ho-Yen Trøndelag 
Medlem 17/19* Ingvild Reitan  Helgeland 
Vara 18/19 Silje Voergaard Blindheim Sunnmøre 
Vara 18/19 Even Stangeland Rogaland 

 

*Hausten 2018 tok Silje over for Ingvild permanent. 
 

I perioden har rovernemnda hatt følgjande møter: 
 

Dato: Sted: 

1.-4. mars 2018 Oslo/Tønsberg 
20.-22. april 2018 Stavanger 
24.-26. august 2018 Kongsberg  
9.-11. november 2018 Sarpsborg 
11.-13. januar 2019 Bergen 
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Rovernemnda har i perioden ved leiar eller andre medlemmer vore representert på 
følgjande møter: 
 

Dato: 
12.-15. april 2018 

Møte: 
Studietur m/landsstyret 

Stad: 
Brüssel/Amsterdam 

20.-21. april 2018 LNUs Barne- og Ungdomsting (BUT) Sundvolden 
3. mai 2018 
10.-13. mai 2018 
7. juni 2018 

Årsmøte i Norsk Friluftsliv 
Nordisk speiderkonferanse 
Representantskapsmøte i KM Internasjonalt 

Oslo 
Danmark 
Oslo 

8.-10. juni 2018 
21.-23. september 2018 
19.-21. oktober 

Representantskapsmøte i SpF 
Landsstyremøte 
Roverforum 

Gardermoen 
Oslo/Gran 
Sola 

16.-18. november 2018 Landsstyremøte Kristiansand 
 

Rovernemnda har vore representert på følgjande arrangement dette året:  
 

Dato: Arrangement: Sted: 

30. juni-7. juli 2018 
21.-23. september 2018 

Landsleiren Futura 2018 
Pefftival 

Lånke, Trøndelag 
Nordtangen 

26.-28. oktober 2018 Kretsforum Gran 
16.-18. november 2018 Roverball Vågsbygd  
8.-10. februar 2019 Roverkongress Asker 

 

Det har i perioden blitt arrangert følgjande arrangement for roverar i forbundet;  
 

Dato: Møte Sted: Deltakarar/stab 

10.-13. mai 2018 Banevoktersamling Nordtangen 16 / 3 
7.-9. september 2018 Banevoktersamling Nordtangen 20 / 2 

14.-16. september 2018 Roverfemkamp  Horve 2 27 / 4 

26.-28. oktober 2018 Roverkontaktsamling  Gran 13 / 5 
16.-18. november 2018 Roverball  Kristiansand 86 / 6 
8.-10. februar 2019 Roverkongress Asker  101 / 16 
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Deltakartal (inkl. stab) på roverarrangement i 2018 

Arrangement 2015 2016 2017 2018 

Roverball 75 38 62 92 

Roverkongress 142 104 112 110 

Roverfemkamp 54 34 29 31 

 

I 2018 blei det arrangert tre store roverarrangement der roverball og roverfemkamp hadde 
auke i deltakartal, medan roverkongress hadde ein svak nedgang i deltakartal. 
Roverlandsleir er ikkje teken med i statistikken fordi det ikkje har vore arrangert i år (sjå 
forrige årsmelding for deltakartal). Deltakartal for “Heilt i hundre!” står i den delen av 
årsmeldinga som omhandlar det prosjektet. 
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Økonomi 

Rovernemnda har ein fast sum som ein disponerer kvart år. Utover dette har ein gjennom 
Heilt i hundre!-prosjektet fått utdelt ekstra midlar frå Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner (LNU). Når det gjeld roverarrangementa, gjekk roverkongress i 
pluss, roverfemkamp i balanse og roverball i pluss. Rovernemnda hadde også eit overskot 
ved utgangen av 2018. 
 

Rovernemndas roverreise “Heilt i hundre!” 

For å markere 100-årsjubileet for roverarbeidet i verda har rovernemnda gjennomført eit 
prosjekt der vi har reist på turné rundt om i Noreg. Vi søkte om økonomisk støtte frå 
Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) sitt fond, “Herreløs arv”. 
Etter ein brakstart på Futura i 2018 reiste rovernemnda gruppevis til dei ulike stadane. 
Oversikten over når og kvar vi besøkte kan sjåast nedanfor. Avslutningsvis vart det sendt 
inn ein rapport til LNU. 
 

På de lokale samlingane var det følgande program: 
• Introduksjon om kva Heilt i hundre! er 
• Middag 
• Kahoot - undersøking om tiltaksplan vs. fokusområder 

Rovernemnda brukte Kahoot med tilhøyrande diskusjon for å få tilbakemeldingar 
på om ein burde gå over frå “tiltaksplan” til “fokusområder” som arbeidsmetode. 
Dette var eit av punkta på periodens tiltaksplan, og resultatet av dette kjem fram i 
sak 4.1. 

• Puzzle games 
Puzzle games er ein konkurranse der målet er å pusle ferdig eit puslespel. For å få 
puslespelbrikkene til puslespelet må ein løyse oppgåver. Oppgåvene er varierte og 
er m.a. både gåter og songkonkurransar.  

• Sang - En liten rovervise 
Ein eigenkomponert song som handlar om roverarbeidet. Songen vart originalt 
laga til roverkongress 2018 i februar, men vart også brukt på alle “Heilt i Hundre!” 
arrangementa og på landsleiren i sommar.   

• Kake 
• Kahoot – quiz 
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Hvor Når 

Lånke, Trondheim 6. juli 

Stavanger 18. august 

Mandal 19. august 

Bergen 31. august 

Førre 1. september 

Oslo 29.-30. september 

Tromsø 5.-7. oktober 

Volda 6.-7. oktober 

Trondheim 13.-14. oktober 

Brønnøysund 2. november 

Bodø 3. november 

Vågsbygd 16. - 18. november 

 

 

Rovernemndas tiltaksplan 2018/2019  
 

Bistå roverprogramkomiteen for Futura og jobbe for å øke engasjementet blant 
roverne slik at mange reiser på landsleir 
Rovernemnda hadde i forkant av landsleiren tett samarbeid med roverprogramkomiteen. 
På april-møtet møttest ein for å samkøyrast. Det var òg eit godt samarbeid under sjølve 
leiren. Det har både under og i etterkant av leiren kome gode tilbakemeldingar på 
programmet for roverar på Futura, og rovernemnda takkar roverprogramkomiteen for 
innsatsen! For å auke engasjementet blant roverane slik at mange reiste på leir, brukte 
rovernemnda sosiale media til å til å fortelje litt om kva roverane kunne vente seg av 
roverprogram på Futura. 
 

Arbeide for å øke fokuset på å kunne kombinere rover- og lederoppgaver 
Rovernemnda har hatt fokus på at framgangsmåten for å bli leiar skal vere enkel å finne 
fram til. Det har ved fleire høve vore linka i sosiale media til dokumentet som viser kva ein 
må gjere for å bli tatt opp som leiar. På Futura hadde representantar frå rovernemnda 
kortkurs for leiarar og fortalde dei om korleis dei kunne hjelpe sine roverar til å bli leiarar, 
og korleis roverar kan bli meir aktivt inkluderte som leiarar. 
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Arbeide for å øke samfunnsengasjementet blant roverne 
Rovernemnda har vore i kontakt med både vårt eige forbund, roverar, Norges KFUK-
KFUM og Natur og Ungdom om korleis vi kan styrke samfunnsengasjementet blant 
roverane. På roverball vart det arrangert globalbingo. Neste rovernemnd har moglegheit 
til, dersom dei ønskjer, å fokusere på å iverksetje dei innspela som vi har fått i løpet av 
året. 
 

Arbeide for å øke synligheten av kristent arbeid på roverarrangementene 
Rovernemnda har under fleire rovernemndsmøter delt ord for dagen på sosiale media. Det 
har også vore fokus på at roverarrangementa skal ha kristent innhald.  
 

Bidra til å markere 100-årsjubileumet til roverarbeidet 
Rovernemnda utførte eit prosjekt med namn “Heilt i hundre!”. For meir informasjon, sjå 
eige innlegg i årsmeldinga. 
 

Se på mulighetene for å lage en langsiktig plan med fokusområder for videre 
utvikling av roverarbeidet 
Rovernemnda har gjennom heile perioden sett på forskjellige potensielle måtar å arbeide 
på. Hovudtyngda av tilbakemeldingane vart henta inn i løpet av jubileumsturneen 
hausten 2018. Resultatet presenterast i sakspapira og på roverting 2019.  
 

Meir is og søt bakst på rovernemndsmøter. Type vassis, fløyteis, sorbetis, bollar 
eller kaker. Dette skal dokumenterast. Dokumentasjon leggast ved årsmeldinga 
2020Gjennom perioden har rovernemnda ete is på kvart einaste møte. I løpet av hausten 
fekk rovernemnda ei klage pr. mail på at dette punktet ikkje var blitt følgt opp skikkeleg. 
Rovernemnda tok sjølvkritikk for å ha vore for diskré, og tok det til etterretning. 
Samstundes har rovernemnda følgt opp punktet på tiltaksplanen etter beste evne. 
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Rovernemndas eigne mål for perioden 
 

Rapport frå femkampkomiteen 
På roverting 2018 vart det vedteke at rovernemnda fekk mandat til å nedsette ein komité 
som skulle jobbe med å øke femkampens deltakartal på sikt. Innspela frå roverting 2018 
vart tekne med, og vedtaket sa at komitéen skal rapportere tilbake til roverting 2019. 
 

Våren 2018 ble det lagt ut et søknadsskjema for roverar som ville vere med i 
femkampkomiteen. Rovernemnda vedtok å nedsette komitéen med følgjande medlemer: 
Heidrun Sunde Stokke, Adrian Gran, Halvard Strømme Wersland og Alfred Mestad 
Rønnestad (representant frå rovernemnda). Komiteen har hatt tre møter og sendt inn sak 
til roverting 2019 med forslag som har som intensjon å auke deltakinga på roverfemkamp 
(sak 5). Femkampkomiteen tok med innspela frå roverting 2018 i arbeidet. 
 

Sosiale media 
Når rovernemnda ikkje er ute og møter andre roverar, er sosiale media den enklaste måten 
for oss å nå ut. Rovernemnda oppdaterer jamleg Facebook-sida og nettsidene sine med 
statusoppdateringar og nyhende. I løpet av hausten 2018 valde vi å gå over frå Snapchat til 
Instagram, då vi trur vi kan nå enda fleire. Pr. 17. januar 2019 er det 1594 personar som 
“liker” rovernemnda si Facebook-side (derav 1558 som følgjer), og Instagram-kontoen har 
446 følgjarar. Rovernemnda har i løpet av året publisert sponsa innlegg både på Facebook 
og Instagram, og dette har resultert i at vi har nådd ut til enda fleire. Elles har 
rovernemnda oppdatert nettsidene, og digital postkasse er eitt av resultata av dette. No 
treng ein ikkje lenger berre vere på eit roverarrangement for å sende post til rovernemnda! 
 

Sluttkommentar. 
Rovernemndsperioden 2018-2019 har inneheldt mange ulike arrangement i både stor og 
liten skala, og tiltaksplanen har blitt arbeidd med jamt og trutt gjennom heile året. 
Jubileumsturnéen har tatt mykje tid og ressursar, men rovernemnda trur at alt arbeidet 
som har vore lagt ned i det heile har vore verdt det. Gjennom året har rovernemnda fått 
møte engasjerte roverar med eit hjarte for det lokale, krins- og nasjonale roverarbeidet, 
noko som er svært kjekt! Det er dette som gir motivasjon til å halde fram med 
rovernemndsarbeidet. Rovernemnda ser tilbake på eit innhaldsrik år og takkar for tilliten 
som har blitt vist oss denne perioden! 
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Speidarhelsing frå rovernemnda 
 

 

 

 Maren Pernille Indreeide Øvregaard   Alfred Mestad Rønnestad 
 

 

     
 

  Markus Ho-Yen    Silje Voergaard Blindheim 
 
  
                     
 

Amalie Ulevik Bjerk    Simmen Karoliussen 
 

 
 
 
 

Even H. Stangeland 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmelding for 2018/2019 godkjennast. 
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   Rovernemnda 

Vedtak 

 Vedtas 

 

 
Rovernemnda skal jobbe for… 

• at erfaringar og kunnskap mellom tidlegare og nye arrangørar av roverarrangement 
vidareformidlast. 

• å fremje roversamarbeidet nasjonalt og internasjonalt. 
• å auke synlegheita av kristen fostring på roverarrangementa. 
• ei auke av leiarar som er i roveralder. 
• ei tydeleggjering av tidsfristar i planleggingsprosessen for dei nasjonale 

roverarrangementa.   
• mer is og søt bakst på rovernemndsmøter. Type vannis, fløteis, sorbetis, boller, eller kaker. 

Dette skal dokumenteres. Dokumentasjon legges ved årsmeldingen 2020. 
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     Rovernemnda 

Vedtak 

 Vedtas 

 

Tiltaksplanen er roverting sin bestilling på hva rovernemndas sitt arbeid skal være mellom to 
kongresser. Enkelte år har det blitt vedtatt svært mange punkter som har vært vanskelig å 
gjennomføre, eller punkter som går inn under rovernemndas generelle arbeid. På kongressen i 
2018 ble det fremmet et forslag om at tiltaksplanen skulle bli erstattet med fokusområder, der 
hovedtanken var at fokusområder ville bli sett på som satsningsområder. Rovernemnda kunne 
velge selv hva som skulle legges i disse og som kunne gjelde mer enn ett år av gangen. I stedet for 
at dette forslaget gikk gjennom, ble det heller vedtatt som et punkt på tiltaksplanen for 2018 at 
rovernemnda skulle jobbe for å se på om et nemndsarbeid som baserer seg på fokusområder, 
fremfor en tiltaksplan, kan la seg gjøre i fremtiden. Rovernemnda har fulgt opp dette punktet ved 
å i løpet av turneen Heilt i hundre! få tilbakemeldinger fra rovere rundt om i landet. 
 

Hovedtankene av tilbakemeldingene fra rovere: 
• Gjør dette roverarbeidet mindre demokratisk? 
• En er redd for at roverting får mindre gjennomslagskraft? 
• Det kan være bra med langsiktige mål. 
• Kan det bli for mye for rovernemnda? 
• Kanskje en god blanding kan være greit? 

 

Disse tilbakemeldingene har gjort at rovernemnda har diskutert seg fram til et forslag om å at man 
kan beholde tiltaksplanen som arbeidsmetode, men at man åpner for at punktene kan gjelde for 
enten ett, to eller tre år av gangen. 
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§ 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. 
 

 

§ 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. 
 

*Punktene på tiltaksplanen kan vare i enten ett, to eller tre år. Tiltaksplanen som vedtas kan samlet sett 
inneholde maksimalt tre flerårige punkt, der kun ett av disse punktene kan være treårig. Det er ingen 
begrensning på antall ettårige punkter. Året etter et treårig punkt er vedtatt, går det automatisk inn som et 
toårig punkt. Tilsvarende blir et toårig punkt et ettårig punkt. 
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     Rovernemnda 

Vedtak 

 Vedtas 

 

På roverting velges det representanter til både Landsting (i Landstingsår) og Ungdommens 
kirkemøte (UKM). I dag er det ingenting i lovene som sier noe om hvordan det kan løses dersom 
noen av de valgte representantene melder forfall for å være representanter mellom roverting og 
UKM. Når det gjelder forfall av roverrepresentanter til Landsting, er løsningen som står i lovene en 
heller tungvint løsning som krever at man tenker på muligheten for forfall allerede på roverting. 
Tidligere, dersom det har vært aktuelt å finne erstatningskandidater, har rovernemnda kontaktet 
personer de har sett på som aktuelle for å være representanter, men ønsker nå at dette er noe som 
blir fastsatt i Lover for roverting og rovernemnda. Dette endringsforslaget gjelder endringer både i 
§§ 1-6 og 2-1. 

 

§ 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 
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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. 
 
og 
 

§ 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. 
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. 
 

 

§ 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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og 
 

§ 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. 
h) finne vara som skal representere roverting og/eller Norges KFUK-KFUM-speiderne på arrangementer 
dersom enkeltpersoner, som er valgt av roverting, melder frafall. 
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     Rovernemnda 

Vedtak 

 Vedtas 

 

 
Siden 2016 har kontingentbetalingen foregått sentralt og blitt fornyet hvert årsskifte og ikke 
lenger i mars slik som før. Dette fører til at en god del rovere ikke vil ha betalt 
medlemskontingenten sin innen starttidspunktet for roverkongress. I § 1-3 i Lover for roverting og 
rovernemnda, står det at deltakeravgift og medlemskontigent må være betalt for at deltakerne skal 
ha tale-, forslags- og stemmerett. Dette blir vanskelig å få til å gå opp når den årlige innkrevingen 
av medlemskontingenten har blitt endret. Dette gjør at rovernemnda foreslår å endre paragrafen 
slik at man kun trenger å ha betalt deltakeravgift for selve roverkongressen og være innmeldt 
medlem for å kunne ha 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. 
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§ 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 deltakere er registrerte som medlemmer man har betalt medlemskontingent og har 

betalt deltakeravgift for roverting. Roverting kan gi andre tale- og forslagsrett. 
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     Rovernemnda 

Vedtak 

 Vedtas 

 

 
Rovernemnda ønsker en navneendring på dagens tiltaksplan, da det oppleves at ordet “tiltaksplan” 
ikke beskriver planen godt nok. Rovernemnda mener at handlingsplan dekker bedre innholdet i 
tiltaksplanen og at det er enklere å forstå.  

 
Ordet “tiltaksplan” erstattes med “handlingsplan” i Lover for roverting og rovernemnda. 
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     Rovernemnda 

Vedtak 

 Vedtas 

 

Det er grammatiske skrivefeil i Lover for roverting og rovernemnda. Rovernemnda ønsker derfor å 
rette opp i dette. 

Roverting gir rovernemnda mandat til å redigere grammatiske skrivefeil i Lover for roverting og 
rovernemnda.  
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     Rovernemnda 

Vedtak 

 Legges frem på roverting 

 

Det har de siste årene vært en jevn nedgang i deltakerantall på roverfemkamp. Dette er et 
arrangement med lang tradisjon i organisasjonen vår, og diskusjonen om roverfemkampens 
fremtid skapte stort engasjement på roverkongress 2018. Da ble det vedtatt at rovernemnda skulle 
nedsette en komité som skulle arbeide med tiltak for å øke deltakerantallet på roverfemkamp. 
Komiteen skulle rapportere på arbeidet til roverting 2019.  

 

Med seg i arbeidet har komiteen hatt innspillene fra roverkongress 2018 i tillegg til diskusjoner 
under Futura 2018. Komiteen har gjennom arbeidet kommet frem til tre muligheter for 
videreføring av roverfemkamp som arrangement. 

Forslag 1: 
Fra og med 2020 skal roverball og roverfemkamp arrangeres hvert annet år slik at det i 
partallsår vil være roverfemkamp og i oddetallsår vil være roverball.  
 

Forslag 2: 
Fra og med 2020 skal roverleir og roverfemkamp arrangeres hvert annet år slik at det i 
partallsår vil være roverfemkamp og i oddetallsår vil være roverleir. 
 

Forslag 3: 
Fra og med 2020 skal roverball og roverfemkamp slås sammen til ett årlig arrangement.   
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     Rovernemnda 

Vedtak 

 Vedtas ikke 

 

 På Landsting i 2015 ble det vedtatt ny aldersinndeling av arbeidsgrenene i forbundet. På roverting 
2016 ble det bestemt at roverting skulle sende inn sak til Landsting 2017 om å fjerne den øvre 
aldersgrensen for rovere. Året etter ble det vedtatt av Roverting 2017 om å støtte forslaget fra 2019. 
På Landsting 2017 ble forslaget om å utsette behandlingen av aldersinndelingen utsatt til 
Landsting 2019, der grunngivingen for dette var at evalueringen av det nye programmet ville være 
klart til da. Siden det i år dermed vil komme opp som sak på Landsting i april, må roverting ta 
stilling til om en ønsker å støtte forslaget fra rovertingene i 2016 og 2017 eller om 
aldersinndelingen skal bestå slik den er i dag med en øvre aldersgrense for rovere på 26 år. Siden 
dette er en sak som er utsatt fra Landsting i 2017, er det i denne situasjonen viktig å poengtere at 
det ikke er et spørsmål om saken skal opp på Landsting i det hele tatt, men heller om hva man 
mener om den. 

 

Roverting 2019 støtter vedtaket fra roverting 2016 og roverting 2017 om å fjerne øvre aldersgrensen 

for rovere 
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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 8. februar 
kl. 21.30. 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 3. 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 8. februar kl. 21.30. Valgkomiteen består av 
Ingvild Berge Conradsen (leder), Charlotte Stensbøl, Erik Steinvik og Sverre Almendingen. 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 
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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 Hurdal 4.-8. oktober 2019. 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 2020 

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: 7.- 9. februar 2020 

2.    Roverfemkamp 2019 

Arrangøren er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av arrangementet. 

Dato: 20.-22. september 2019 

3.    Roverball 2019 

Arrangøren er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring i samarbeid med Rovernemnda. 

Dato: 8.-10. november 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: 

 

  

  

  





ROVERLANDSLEIR
SKARRU VÆRRA MED Å BADE? 

2019

Bli med på årets roverlandsleir! Programmet er fullspekket med mye moro, som 
rovertrekamp, haik, bading og mye mer. Les mer på kmspeider.no/roverlandsleir 

Hvem: For alle rovere og roveraspiranter. Født i ‘03 tom 25 år.
Hvor: Vestfold 

Påmelding: På kmspeider.no/roverlandsleir 

Foto: Lars Røraas
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