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Da var vi her igjen, årets høydepunkt – roverkongress. Kanskje det viktigste 

arrangementet vi har, hvor utøvende demokrati og ungdomsengasjement er nøkkelord 

for hva vi gjør og driver med. Her har alle mulighet til å uttrykke hvilken vei de ønsker at 

roverarbeidet skal ta, og hva rovernemnda skal fokusere på den kommende perioden.  

 

Det siste året har flydd forbi, men med gode nasjonale arrangement som roverball, 

roverfemkamp og roverlandsleir, har speiderminnene fått satt seg. Lokalkomitéene har 

gjort en strålende innsats for sine respektive arrangement, tusen takk! Uten engasjerte 

rovere rundt omkring i landet blir det ikke noe av de kjente og kjære arrangementene. 

Dette er noe rovernemnda har lyst til å jobbe videre med i den kommende perioden også, 

samarbeid, dialog og bedre veiledning til arrangørene.  

 

I løpet av perioden har lederstien blitt presentert for ledere og rovere i hele forbundet vårt. 

Dette er noe vi anbefaler alle å bruke, også rovere som entrer lederrekkene i gruppen eller 

kretsen. Her får man en god avklaring på hva man vil gjøre, hvordan man gjør det og hvor 

lenge. Hva skal til for at du skal få en god lederopplevelse i speiderbevegelsen? Ved hjelp 

av lederstien tror vi at flere rovere kan bli ledere på deres egne premisser, noe som på sikt 

kan gi oss flere gode, engasjerte ledere etter endt roverperiode.  

 

På landsting i april ble den nye strategien presentert, og økt fokus på  klima og miljø ble 

satt inn i strategien etter påvirkning fra delegatene. I november dro vi på strategisamling 

i lag med de andre utvalgene og komiteene i forbundet, der diskuterte vi 

operasjonaliseringen av strategiplanen. Dette er noe vi ønsker å se mer på igjennom 

denne kongressen, hva er det vi kan gjøre for å få en tydelig klima- og miljøprofil og for å 

delta aktivt for et bedre klima lokalt og globalt. Alle forslag tas imot med takk!  

 

Så håper jeg at dere gleder dere like mye som meg og resten av 

rovernemnda, og er klar for å rope ut hva du syns er viktig. Sees på 

kongress!  

 

Speiderhilsen  

Amalie Ulevik Bjerk 

Rovernemndsleder  
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  Rovernemnda 

Vedtak 

 Vedtas 

 

1.1 Godkjenning av innkalling 

Innkalling til roverting er blitt gjort gjennom kmspeider.no, Facebook-sidene, på mail 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 2020. 

 

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. 
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1.5 Valg av ordstyrere 

Rovernemnda foreslår Sandra Ulsmåg og Åsmund Bergo Aarvik som ordstyrere. 

 

Rovernemndas innstilling: Roverting velger Sandra Ulsmåg og Åsmund Bergo Aarvik som 

ordstyrere. 

 

1.6 Valg av referenter 

Rovernemnda foreslår Oddbjørn Horn og Veronica Lona som referenter. 

 

 

Rovernemndas innstilling: Roverting velger Oddbjørn Horn og Veronica Lona som 

referenter. 

 

1.7 Valg av redaksjonskomité 

Rovernemnda foreslår ordstyrere, referenter samt Halvard Strømme Wersland og Silje 

Øderud som redaksjonskomité. 

 

Rovernemndas innstilling: Roverting velger ordstyrere, referenter samt Halvard Strømme 

Wersland og Silje Øderud som redaksjonskomité. 

 

1.8 Valg av tellekorps 

Rovernemndas innstilling vil bli lagt frem på roverting. 

 

1.9 Valg av protokollunderskrivere 

Rovernemnda foreslår Even H. Stangeland og Ingeborg Aarbø som 

protokollunderskrivere. 

 

Rovernemndas innstilling: Roverting velger Even H. Stangeland og Ingeborg Aarbø som 

protokollunderskrivere. 
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Vedlegg: Forslag til forretningsorden for roverting 2020 

 
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 

 Vedtas 

BAKGRUNN 

Årsmeldinga inneheld ei utgreiing om kva rovernemnda har gjennomført i perioden 

mellom to roverting. 

 

Samansetning av rovernemnda sidan rovertinget i Asker i 2019: 

Funksjon:  Navn:    Krets: 

Leiar 19/20  Amalie Ulevik Bjerk  Bjørgvin 

Nestleiar 19/20 Simmen Karoliussen  Troms og Finnmark 

Medlem 19/21  Silje Voergaard Blindheim Sunnmøre 

Medlem 19/21  Nicolai Hillestad  Oslo 

Medlem 19/20  Heidrun Sunde Stokke Sunnmøre 

Medlem 19/20  Magnus Gullbrå  Bjørgvin 

Vara 19/20  Hannah Andersen*  Romerike 

Vara 19/20  Even Stangeland  Rogaland 

 

*Hannah Andersen har sidan lederkonferansen møtt på alle møter og arrangement for 

forskjellige medlemmer av rovernemnda.   
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I perioden har rovernemnda hatt følgjande møter: 

Dato:     Sted: 

14.-17. Mars 2019   Oslo 

30.juni 2019    Larvik 

30.august-1. September 2019 Tromsø 

15.-17. November 2019  Sørmarka 

10.-12.januar 2020   Trondheim 

 

Rovernemnda har i perioden ved leiar eller andre medlemmer vore representert 

på følgjande møter: 

Dato: Møte: Stad: 

7. april 2019 Landsstyremøte Sola  

26. april 2019 LNUs Barne- og Ungdomsting (BUT) Røde kors 

konferansesenter, 

Oslo 

11. juni 2019 Innspillsmøte “voksen i 2015 - 

lavutslippssamfunnet og veien dit”  

Sentralen, Oslo 

14.-16. juni. 2019 Landsstyremøte og 

representantskapsmøte i SpF 

Skien, Telemark  
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27.-29. september 2019  Landsstyremøte  Hadeland 

15.-17. november Strategisamling  
 Sørmarka 

konferansehotell, 

Akershus 

 

Rovernemnda har vore representert pa ̊ følgjande arrangement dette året: 

Dato: Arrangement: 
 Sted: 

14.-19 februar Eventyr utland London London, England 

8.-10. mars 2019 Peffting Nordtangen, Hedmark og 

Oppland 

5.-7. april 2019 Landsting 2019 Sola, Rogaland 

12.-17 april 2019 Vinter Roland Utsikten, Odda 

13.-17 april 2019 Påskeleir Trondheim, Trøndelag  

9.-12. mai 2019 Rovernet  Zagreb, Kroatia  
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15.-19. mai 2019 Sharing is caring, verktøy 

for WAGGGS 

Milano, Italia 

7.-10 juni 2019 KILT Nordtangen, Hedmark og 

Oppland 

14.-16. juni 2019 NM i speiding  Skien, Telemark 

22.-29 juni 2019 Roland 133 Horve 2, Rogaland  

30. juni-6. juli 2019 Roverlandsleir  Larvik, Vestfold  

22. juli - 2. august 2019 Verdensspeiderleir West-Virginia, USA 

24.-28. august 2019 Europakonferanse  Split, Kroatia  

13.-15 september 2019 Banevoktersamling  Nordtangen, Hedmark og 

Oppland  

27.-29. september 2019  Pefftival  Nordtangen, Hedmark og 

Oppland  

27.-29. oktober 2019 Lederkonferansen 
Lillehammer, Hedmark og 

Oppland  

8.-10. november 2019 Roverball 
Jessheim, Romerike   
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7.-9. februar 2020 Roverkongress 
 Kristiansand, Agder  

 

Deltakartal (inkl. stab) på roverarrangement i 2019 

Dato: Møte Sted: Deltakarar/

stab 

8.-10. februar 2019 Roverkongress Asker 110/18 

30. mai - 02. juni 2019 Banevoktersamling Nordtangen 12/3 

29. juni-6.juli Roverlandsleir Larvik, 

Vestfold 

204/18 

13.-15. september 

2019 

Banevoktersamling Nordtangen 15/1 

14.-16. september 

2018 

Roverfemkamp Sunnmøre 26/6 

16.-18. november 2018 Roverball Jessheim 90/6 
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Rovernemndas tiltaksplan 2019/2020 

Gjennom valgperioden 2019/2020 har rovernemnda arbeida med: 

At erfaringar og kunnskap mellom tidlegare og nye arrangørar av 

roverarrangement vidareformidlast.   

Rovernemnda har snakka med tidlegare leiarar for arrangementar for hente inn erfaring 

og kontaktinformasjon. Erfaringa er brukt aktivt i utarbeiding av nye instruksar til 

roverarrangementa, samtidig som det er utfora ei oversikt over tidlegare arrangørar som 

kan kontaktast av kommande arrangørar. 

Å fremje roversamarbeidet nasjonalt og internasjonalt. Det har lenge vert eit sterkt 

ynskje om å auke samarbeide med NSF, samt andre speidarforbund i norden. Me har ein 

løpande dialog med NSF, kor blant anna samarbeid om roverfemkamp diskuterast. På 

Rovernet i Zagreb og på WAGGGS samling «Sharing is caring» delte me kordan me jobbar 

og fekk fleire innspel frå organisasjonen frå heile verda. WAGGGS har brukt måten me 

jobbar med roverarbeidet, som eit godt eksempel på korleis roverarbeidet kan 

gjennomførast og organiserast. Videre har me snakka med Finland, Island, Sverige og 

Danmark om erfaringsutveksling på eit felles møte med deira «Rovernemnd». 

Å auke synlegheita av kristen fostring på roverarrangementa. Auke synlegheita av 

kristent fostring på roverarrangement. Rovernemnda har ved flere anledningar lagt ut eit 

bibelvers på Instagram som ord for dagen. Vi har også vert tydelege på at dei nasjonale 

arrangementa skal ha kristent innhald. I tillegg til dette har vi arbeida med tips og triks til 

modernisering av det kristne innhaldet slik at det appellera betre til roverane. 

Ei auke av leiarar som er i roveralder. I løpet av perioda har vi hatt dette tiltaket som 

hovudfokus. Vi hadde ledersamtale på roverlandsleiren som mange benytta seg av. 

Deltakerantallet på medlem under 26 på lederkonferansen var svært høgt, noko som visar 

ein interesse for å være rover og leiar. I løpet av perioda har også 43 roverar blitt registrert 

som leiarar. Rovernemnda har også jobba med å få ut meir informasjon om korleis det er å 

være leiar på nettsidene og i sosiale medier. 

Ei tydeleggjering av tidsfristar i planleggingsprosessen for dei nasjonale 

roverarrangementa. Vi har hatt kontakt med lokalkomiteane frå start og informert om 

tidsfristar. Undervegs i planlegginga har vi hatt jevn kontakt med dei som arrangera og 

mint dei på aktuelle fristar. I tillegg har rovernemnda fornya fristane til dei nasjonale 

roverarrangementa.  
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Meir is og søt bakst på rovernemndmøte. Type vassis, fløteis, sorbetis, bollar, eller 

kaker.Dette skal dokumenterast. Dokumentasjon blir lagd ved årsmeldingen. 

Gjennom perioden 19/20 har Rovernemnda ete is eller søt bakst på alle møta. Dette har 

vorte dokumentert på instagramstory, og lagra som eit eige «høgdepunkt» på 

Rovernemndas instagramprofil. Vedlagt ligger link til instagramprofilen til 

rovernemnda: https://www.instagram.com/rovernemnda/ 

 

Å halde på og ta vare på dei eldre roverane, både på nasjonalt, regionalt og lokalt 

nivå. Rovernemnda har søkt om pengar frå Landsrådet for Norges barne- og 

ungdomsorganisasjoner (LNU) til å jobbe med dei eldre rovere. Dette fikk vi avslag på. Vi 

hadde rover-lounge på lederkonferansen for alle rovere, noko som var stor suksess. Har 

tydeliggjort at det er studentspeiderlag, og satt i gong prosessen med å gjere oppstart av 

dette enklare. Vi har søkt om pengar for å betre stidentspeidarlags tilboda. På 

roverlansleir var det tilbud om ledersamtale.  

 

Å jobbe for ei aktiv rekruttering av nye roverar. for å oppnå dette er det viktig å 

ikkje berre reklamere for friluftsliv, men også det sosiale aspektet. Rovernemnda 

har i denne perioden oppfordret rovere til og dra på lederkonferansen og kor vi hadde ein 

rover-lounge. Vi har informertet om stabs muligheter på pefftival og andre nasjonale 

arrangementer, hvor det sosiale har vært i fokus. På instragam har vi jevnlig hatt Q&A for 

å svare på spørsmål og vise litt hvordan speiderhverdangen faktisk er.  

 

Å senke lista for å kome på nasjonale arrangement, blant anna ved å senke 

kursavgifta og gjere det lettare med transport. Gjennom perioden har Rovernemnda 

vore tydeleg på at lokalkomiteane til dei nasjonale roverarrangementa må dela tydeleg 

informasjon om reisemoglegheiter. Arrangørane har vorte anbefalte å jobba for ei låg 

deltakaravgift, og legga til rette for ein enklast mogleg reiseveg for eksempel ved å legge 

arrangementet mest mogleg sentralt. Til dømes ved roverfemkamp låg arrangementet 

ikkje sentralt, men lokalkomiteen sto til rådigheit med transport 

Å veilede kretsene med gjennomføring av kretsarrangement, samt gi informasjon 

om mulighet for deltakelse på arrangement på tvers av kretser. Gjennom perioden 

har Rovernemnda stilt seg til disposisjon for å hjelpa roverkontaktane ved behov. Om det 

blir arrangert roverarrangement for fleire kretsar kan vi legga dei på nettsidene våre. 

 

Sluttkommentar 

Denne perioden har vore prega av mange prosessar. Rovernemnda har jobba mykje med 

samarbeid på tvers av forbunda, instruksane til dei nasjonale roverarrangementa, ungt 

leiarskap og sosiale medier. Året som har gått har ikkje hatt like mykje fest som året før, 

https://www.instagram.com/rovernemnda/
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det har likevel vore eit svært produktivt år for rovernemnda (med mykje kake, is og 

snacks).Den nye strategiplanen har vore eit tema vi i rovernemnda har diskutert mykje. 

Det kan ein også sjå i sakspapira når vi på roverting 2020 skal snakke om ein grøn 

speidarkvardag. Rovernemnda takkar for ein fint periode, og takkar for tilliten vi fekk for 

eit år sidan.  

 

 

 

 

 

Amalie Ulevik Bjerk       Simmen Karoliussen 

 

 

 

      

  

   Silje Blindheim       Heidrun Sunde Stokke 

 

 

      
Nicolai Hillestad                     Magnus Gullbrå 
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   Rovernemnda 

Vedtak 

 Vedtas 

 

Hvert år legger rovernemnda frem en tiltaksplan over hvilke saker de ønsker å jobbe med i 

den kommende perioden. Nytt i år er at sakene nå kan gå over flere år. Et av punktene kan 

gå over tre år, to punkt kan gå over to år og resten går over ett år. Når rovernemnda har 

fått vedtatt sin tiltaksplan vil de på oppstartsmøte finne ut hva de kan gjøre for å oppnå de 

forskjellige målene i tiltaksplanen. Rovernemnda har også mulighet til å prioritere de 

forskjellige punktene, og velger selv hvor mye de velger å gjøre under hvert tiltak.  

3 års sak 

Jobbe for medlemsvekst i roveralder  

2 års-saker 

Bedre kontakten med roverkontakter og arrangører av nasjonale arrangement  

Vise vei til et mer miljøbevisst speiderarbeid og legge til rette for det 

1 års-saker 

Utarbeide bedre verktøy for formidling av kristendommen  

Gjøre det lettere å arrangere nasjonale arrangement 

Bruke sosiale medier mer aktivt 
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  Rovernemnda 

Vedtak 

 Vedtas 

 

I løpet av perioden har oppklaringer og enklere prosesser vært et fokus. Noe de fleste 

rovere ikke kommer til å legge noe særlig merke til, men det vil blant annet være enklere å 

arrangere nasjonale roverarrangement igjennom oppdaterte instrukser. Disse ligger på 

rovernettsidene og kan også brukes av kretser og roverlag om det er ønskelig. Derfor 

ønsker rovernemnda også at det skal stå i reglementet at de skal bistå arrangørene av de 

nasjonale roverarrangementene. Ved å tilføre denne delen i reglene er det en klarhet i hva 

arrangørene skal kunne forvente seg av rovernemnda, og rovernemnda har det på papiret 

hva det er de skal gjøre i løpet av perioden sin.  

 

 

Gammel tekst:  

§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 e ́n 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. 

 

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

roverting og Norges KFUK-KFUM-speidere sentralt. 
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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. 

 

 

 

Ny tekst med endring i kursiv:  

§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 e ́n 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. 

i) bistå arrangørene av de nasjonale roverarrangementene.  

 

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. 
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  Rovernemnda 

Vedtak 

 Roverting 2020 gir Rovernemnda mandat til å 
arrangere femkamp sammen med NSF i 2020 og 2021 

 Vedtas 

 

Helt siden roverfemkampen 2014 har man sett et synkende deltakerantall på 

roverfemkampen. De siste årene har det vært stabilt på under 30 deltakere.  

 

Antall deltakere på roverfemkamp 2014-2019 

 

Arrangementene som blir holdt i vårt forbund vil fortsette å bli arrangert så lenge det 

kommer nok deltakere til at arrangementet klarer seg selv rent økonomisk, i tillegg til 

engasjementet rundt. Når man ikke så en økning etter iherdig innsats fra 

kommunikasjons og sosiale medieransvarlig ble det i 2018 satt ned en komite som skulle 

se på roverfemkampens fremtid.  
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Det resulterte i tre forskjellige 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.  

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  

3.     Fra og med 2020 skal roverball og roverfemkamp slås sammen til et årlig 

arrangement  

  

Det kom under behandling av saken og påvirkningstorg sendt inn flere nye forslag til 

vedtak om roverfemkampens fremtid. Det resulterte i et helt nytt vedtak, nemlig:  

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. Rovernemnda vil i 

oddetallsår jobbe for en invitasjon til NSF sin femkamp med mulighet for deltagelse [i] 

tradisjonell klasse.  

  

Siden roverting 2019 har rovernemnda vært i jevnlig kontakt med Norges speiderforbund, 

både komite speiding og speiderstyret. Etter flere samtaler har det vist seg at det er stor 

interesse fra begge forbund for et felles arrangement hvor begge forbund stiller likt, både 

som arrangør og som deltagere. Det har i løpet av perioden kommet inn to rovere i komite 

speiding som skal ha ansvar fra NSF sine roverarrangement. Tidligere problematikk som 

at arrangementet må legges til som et SpF-arrangement (speidernes fellesforbund), slik 

som NM i speiding. Dette er noe man potensielt må se på senere. Hvis man klarer å 

samarbeide godt uten SpF er det ikke noe grunnlag for at arrangementet må legges der. 

Dette er noe man vil se på etter endt prøveperiode.  

  

Derfor vil rovernemnda be om å få et mandat til å arrangere roverfemkamp i lag med NSF 

allerede fra 2020 som strekker seg over to perioder. I 2020 skal det etter nåværende vedtak 

arrangeres roverfemkamp, mens det i 2021 ikke skal arrangeres roverfemkamp men be om 

invitasjon til tradisjonell klasse hos NSF. Rovernemnda mener at samtalene med NSF kan 

bære frukter i form av en felles femkamp i 2020 og i 2021.  

  

Forslag til vedtak: Roverting 2020 gir rovernemnda mandat til å arrangere femkamp 

sammen med NSF i 2020 og 2021.  

Rovernemndas innstiling: Forslaget vedtas  
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  Rovernemnda 

Diskusjon 

 Rovernemnda tar med seg innspillene fra 
påvirkningstorget på roverkongress 2020 videre i arbeidet 
sitt. 

 Vedtas 

 

 

På landsting 2019 ble den nye strategien for 2020-2025 presentert. Under landsting ble det 

uttrykt misnøye på bakgrunn av det manglende klimafokuset. Det resulterte i en endring 

hvor klima og miljø ble mer tydelig i  den nye strategien. Før landsting 2019 var det bare 

billigste og mest hensiktsmessige reisemetode som ble dekket, nå er det endret slik at 

man kan velge den mer miljøvennlige reisemetoden selv om den kan være dyrere. Det 

betyr at man kan ta toget selv om det er dyrere enn å fly (i de fleste tilfeller for 

langdistanser). 

  

 I november 2019 var rovernemnda med på strategisamling hvor vi diskuterte 

operasjonaliseringen av strategien. Her kom det frem mange gode poeng. Miljøaspektet i 

strategiplanen er noe rovernemnda ønsker å høre rovertingets mening om. Hvordan kan 

speiderarbeidet bli mer miljøvennlig. Hva skal til for at du som rover tar grønnere valg i 

hverdagen og i speiderarbeidet, og hva kan du og vi gjøre for en grønnere 

speiderhverdag?  
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  Halvard Strømme Wersland 

Vedtak 

 Rovernemnda skal sende inn sak til Landsting 2021 
med denne fremleggelsen som utgangspunkt 

 Vedtas 

 

Roverting 2020 fremmer en sak til Landsting 2021 om en endring i grunnreglene § 8.2 

Landsting. Grunnen til at dette bør fremmes allerede nå er at det skal rekke å komme med 

i første utsendelse av sakspapirer til Landsting og at flest mulig av kretsene kan få 

behandlet og diskutert saken på sine kretsting. 

 

På Landsting i 2019 ble det diskusjon rundt hvem som kunne møte som delegater på 

vegne av kretsene, og da med utgangspunkt i grunnreglene § 8.2 femte avsnitt. Her er 

ordlyden "...minst 1/3 av tilleggsrepresentantene [skal] være 26 år eller yngre ved utgangen 

av det kalenderåret landstinget møtes". Det har kommet en praksis på å tolke regel som at 

nesten 1/3 skal være 26 år eller yngre, i og med at man har pleid å runde ned ved 

desimaltall. Tolker man regelen slik den står skal en krets med fem tilleggsrepresentanter 

ha minst to representanter som er 26 år eller yngre, men slik det blir praktisert nå skal den 

bare ha én. Dette er en alvorlig feiltolking av grunnreglene våre, og det svekker 

ungdomsrepresentasjonen i organisasjonen vår.  

 

Norges KFUK-KFUM-speidere er en av de frivillige organisasjonene i landet med best 

fungerende demokrati, og dette kan man takke fokuset på ungdomsdeltakelse. I KM-

speiderne har man ikke ungdomsalibier, men ekte ungdomsinvolvering og -engasjement. 

Dette er noe vi må ta vare på, og iallefall ikke svekke ved å se bort fra grunnreglene.  

 

Selv om man mot formodning ønsker å fortsette å feiltolke reglene må man gjøre en 

endring i grunnreglene for å oppdatere til dagens praksis. Derfor vil jeg at 

Roverkongressen fremmer et forslag til Landsting om å endre ordlyden i grunnreglene § 

8.2 femte avsnitt til "...nesten 1/3 av tilleggsrepresentantene...", med det håp om at dette 

blir nedstemt. Dette er for å understreke at tolkningen av regelen helt tydelig svekker 

ungdomsdeltakelsen og at man skal følge reglene slik de står skrevet.   
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  Ingvild og Ragnhild Sunde Stokke 

Vedtak 

 Roverting 2020 gir Rovernemnda ansvar for å kome 
med ei betre løysing for poengrekning som er meir rettferdig 
og som er klar for Roverfemkampen 2020 

 Vedtas ikke 

 

Poengsystemet ved teorioppgåva på roverfemkampen er urettferdig då det favoriserer det 

å ikkje kunne svaret. 

Dagens poengsystem ser slik ut: 

 

Skjermdump frå reglementet for roverfemkampen, som ein finn her: https://rover.kmspeider.no/getfile.php/1341032-

1475258686/Kretser%20og%20grupper/Rover/Nettsidebilder/Reglement%20for%20Roverfemkamp.pdf 

I oppgåva vert det gitt fem svaralternativ til kvart spørsmål, i alt er det 60 spørsmål. Det 

vil seie at ved å tippe er vil ein sannsynlegvis få 1 av 5 spørsmål rette, altså 12 rette. Dette 

ville gitt 180 poeng.  

https://rover.kmspeider.no/getfile.php/1341032-1475258686/Kretser%20og%20grupper/Rover/Nettsidebilder/Reglement%20for%20Roverfemkamp.pdf
https://rover.kmspeider.no/getfile.php/1341032-1475258686/Kretser%20og%20grupper/Rover/Nettsidebilder/Reglement%20for%20Roverfemkamp.pdf
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Reglane seier derimot at ein kan krysse av tre svar. Dersom eit av desse er rette får ein 7 

poeng. Sett at ein krysser av tre svar på kvar oppgåve. I tillegg er ein ganske heldig og får 

rett på alle oppgåvene (altså 7 poeng per oppgåve). Dette gir 420 poeng.  

Ved å berre krysse av eit svaralternativ kan ein max. få 900 poeng om ein har alt rett.  

Dette vil altså seie at dersom ein kryssar av tre svaralternativ for kvar oppgåve så kan ein 

få nesten halvparten så mange poeng som ein som berre kryssar av eit alternativ og har alt 

rett.  

Skal ein kunne få halvparten av full pott når ein ikkje veit svaret? 

Derfor bør poengsystemet for teorioppgåva på roverfemkampen endrast til eit som ikkje 

favoriserer det å ikkje kunne svaret.  
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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 7. 

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 2. 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 7. februar kl. 21.30. Valgkomiteen består av Arvid Halleland (leder), Ingvild Berge 

Conradsen, Alfred Mestad Rønnestad og  Mathilde Johannessen. 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. 
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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. 

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 2021 

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: 12.- 14. februar 2021 

2.    Roverfemkamp 2020 

Arrangøren er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av arrangementet. 

Dato: 18.-20. september 2020 

3.    Roverball 2020 

Arrangøren er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring i samarbeid med 

Rovernemnda. 

Dato: 13.-15. november 2020 

4. Roverlandsleir 2021 

Arrangøren er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring i samarbeid med 

Rovernemnda. 

Dato: Sommeren 2021 

  

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 2021. 
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Forslaget er fremmet av:  

  

Navn: ______________________________________  

  

Telefonnummer: __________________________  

  

Forslaget gjelder:  

  

Tillegg  

    

Endring   

  

Fjerning  

   

Forslag: 
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Med forbehold om endringer. 

Fredag: 

17.30 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 Kveldsavslutning 

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 

10.30 Påvirkningstorg nr. 1 

11.30 Informasjon  

12:00 Lunsj (redaksjonskomiteen jobber med innkomne forslag) 

12.45 Strek saker  

12:45 Plenumsdebatt 

14:15 Frukt og kaffipause  

14:30 Plenumsdebatt 

16:40 Frukt og kaffipause 

16:55 Plenumsdebatt   

17:00 Valg 

18.00 Fritid 

18.45 Oppstilling til festmiddag 

19.00 Festmiddag 

20.30 Fritid 

21:00  Kveldssamling 

23.30 Ro i sovesal 
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Søndag: 

07.30 Vekking og pakking 

07.45 Frokost 

08.45 Flaggheis og ord for dagen 

09.00 Roverting (plenumsdebatt m/votering) 

11.00 Lunsj  

11.45 Roverting m/ votering 

13:00 Info, taler og avslutning 

14.30 Utsjekk og avreise 

 

 

Helgen blir fordelt mellom to forskjellige bygg ca 5 minutter fra hverandre; 

• Kongresslokalet (Valvigsveien 21) 

• Sovelokalet (Odderhei 1)  

 

Husk å registrer deg ut/inn ved bytte av bygg.  

 

Sovebygget er under forhandlingene.  

 

Kontaktinformasjon: 

 

Leder lokalkomité: 468 96 533 

Rovernemnda: 41455436 

Kontakt forbundskontoret: 95473369 

Beredskapstelefon (ikke sms): 91516612 

 


