
Referat rovernemndsmøte 9. Mai 2020 

Rovernemndsmøtet startet lørdag 9. Mai kl. 10.00. Møtet ble 

hevet kl 13.30. 

Tilstede:  
Simmen Karoliussen 

Silje Voergaard Blindheim 
Nicolai Hillestad 
Hannah Andersen 
Guro Fuglestad 
Elias Borge-Ilseth 
 

Sak 17/20: Konstituering                 

Sak 16.1 Godkjenning av innkalling og saksliste     

Sak 16.2 Valg av referent 

Nicolai Hillestad valt til referent 

Sak 18/20: Oppdatering 

18.1 Oppdatering fra kretsene 

Flere kretser har hatt roverarrangementer til tross for coronatiltak som har forhindret 

mye vanlig speiderarbeid. Det har blant annet vært mekrtaking, kahooter, leirbål, 

matlagning og andre møter over internett. 

18.2 Oppdatering fra de nasjonale roverarrangementene 

 18.2.1 Roverfemkamp 2020 

Samarbeidet med NSF er godt i gang. På grunn av coronasituasjonen er det 

usikkert om det blir Roverfemkamp i 2020 

 18.2.2 Roverball 2020 

Informasjon til nettsidene er på vei ut. Hovedkomiteen er satt sammen og klare 

for å lage et bra Roverball. Fremover skal de jobbe med å finne kule aktiviteter i 

Oslo. 

 

 18.2.3 Roverkongress 2021 

Lokalkomiteen er godt i gang med planleggingen av Roverkongress 2020. Det skal 

arrangeres i Ålesund, hvor det har blitt arrangert før. Dette blir bra! 

 

 18.2.4 Roverlandsleir 2021 



Hovedkomiteen er satt opp med de ulike rollene man trenger å ha på en 

roverlandsleir. Lokalkomiteen er en ivrig gruppe som er klare for å lage en 

skikkelig kul roverlandsleir. 

 

Sak 13/20 KUD – studentspeider  

Vi har fått midler til studentspeiderlag, og ser på hvordan disse midlene kan brukes best 

mulig. Etter ny informasjon har vi laget et nytt budsjett og laget en plan for hvordan 

midlene til studentspeiderlag skal brukes utover året. 

 

Sak 19/20 Rovernemndas tiltaksplan  

Vi har gått gjennom tiltaksplanen. En del av tiltaksplanen handler om arrangementer, noe som 

ikke har vært helt aktuelt enda grunnet corona-situasjonen. Vi ligger godt an, og har blant annet 

gjort en god jobb med arbeidet om å styrke studentspeiderlagene, og jobbe for en grønnere 

speiderkvardag. 

 

Sak 20/20 Valg av ny delegat til Ungdommens Kirke Møte (UKM) 

Vi legger ut et innlegg om at vi trenger en delegat til Ungdommens kirkemøte. Der ber vi de som 

er interesserte i å stille som delegat ta kontakt med oss.  

 

Sak 21/20 Roverlandsleirsinstruks 

Roverlandsleirinstruksen er jobbet mye med det siste halvåret. Den legger blant annet vekt på 

bruk av lederstien og tydeliggjøre roller og oppgaver i hovedkomiteen. Roverlandsleirinstruksen 

er godkjent av Rovernemnda. Etter kontoret fisker på den grafiske fremstillingen blir instruksen 

lagt ut 

 

Sak 22/20 Roverball instruks 

Roverballinstruksen er godkjent med nye frister, men vurderes å jobbe mer med senere. 

 

Sak 12/20 Veiledning for sosiale medier 

Vi går gjennom dette ved en senere anledning 

 

Sak 14/20 Stab og hjelpere på arrangement 

Vi går gjennom dette ved en senere anledning 

Sak 23/20 Eventuelt  

Rovernemnda ser på mulighetene for å møtes i sommer.  

 

 

 



 
   

Simmen Karoliussen      Nicolai Hillestad 

Nemndsleder       Referent 


