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 Referat rovernemndsmøte 01-04. august 2020 

Rovernemndsmøtet startet lørdag 02. august kl. 1535. Møtet ble 

hevet mandag 03. august kl. 17.21.  

Tilstede:  

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

Saksliste:  

  
Sak 24/20 Konstituering  
24.1 Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Saksliste og innkalling ble godkjent. 

24.2 Valg av referent  

  Nicolai ble valgt som referent 
  

Sak 25/20 Oppdatering  
25.1 Oppdatering fra kretsene 

Ettersom det har vært få speiderleirer i år har det vært lite aktiviteter i 

kretsene i det siste. De fleste kretsene er snart i gang med planlegging for 

høsten. Vi har fått noen spørsmål rundt smittevern, og hva som er lov. Her 

prøver vi å gi gode svar til roverkontaktene, så de kan lage gode og trygge 

arrangementer i kretsene.  

25.2 Oppdatering fra de nasjonale roverarrangementene 

 Både Roverball, Roverkongress og Roverlandsleir er godt i gang med 

planleggingen. Vi holder god kontakt med arrangementlederne og bidrar 

med tilbakemeldinger og hjelp der det trengs. Roverfemkampen i år er 

avlyst grunnet den på pågående Koronasituasjonen. Vi ser frem til å jobbe 

for en felles Roverfemkamp med NSF neste år. 
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25.3 Oppdatering frå studentspeidar-prosjektet 

Studentspeider-prosjektet er godt i gang, med både god kontakt med 

lederne for studentspeiderlagene og en større reklamekampanje på sosiale 

medier.  

 

Sak 26/20 Rovernemndas tiltaksplan  
Vi har gått gjennom tiltaksplanen. Der har vi sett en del på hvordan planene må 

tilpasses ettersom vi er midt i en pandemi, og derfor har få speiderarrangementer.  
  

Sak 27/20 Roverkontaktsamling 
Døgnet før kretsforum er det roverkontaktsamling. Vi har planlagt hvordan denne 

samlingen skal være, og gleder oss til å bli bedre kjent med alle roverkontaktene. 
  

Sak 28/20 Roverkongress instruksen 
Instruksen for roverkongress er utdatert. Derfor har vi oppdatert den. Vi 
har også lagt til og endret en del for å gjøre det lettere å arrangere 
roverkongress, og for å tydeliggjøre hva som er lokalkomiteen og hva som 
er Rovernemndas oppgave under arrangementet. 

 
Sak 29/20 Evaluering etter roverarrangement 
Vi har sett på muligheten for å oppdatere stabsevalueringen til 

roverarrangementer. Ettersom denne er lik for alle forbundets arrangementer skal 

vi snakke med kontoret om hva vi kan gjøre med det. 

 

Sak 14/20 Stab og hjelpere på arrangement 
Vi har i det siste oppdatert instruksene for de nasjonale roverarrangementene. 

Der er det noe uklart hvor stor del av deltageravgiften de ulike medlemmene i 

staben skal betale. Det er også litt uklart hvilken sammensetning staben må ha 

med tanke på alder, speiderforbund og lignende. Vi har funnet en egnet løsning 

for dette, og oppdatert instruksene.  

 
Sak 30/20 Eventuelt  
Ingen saker ble tatt opp som eventuelt saker.  
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Simmen Karoliussen                                             

Rovernemndsleder      

Nicolai Hillestad 

Referent 

 


