
Referat rovernemndsmøte 11.-13. juni 2020

Rovernemndsmøtet startet fredag 11. juni kl. 15.10. Møtet ble

hevet søndag kl. 11.29.

Tilstede:
Hannah Andersen

Elias Borge-Ilseth

Aksel Holmsen

Oddbjørn Mestad Rønnestad

Veronica Lona

Fredrik Korsvik-Alnes

Deborah Ognøy

Sak 16/21 Konstituering
31.1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkallingen og sakslisten godkjennes uten endringer.

31.2 Valg av referent

Veronica Lona er valgt til referent

Sak 17/21 Status fra kretser og arrangementer
17.1 Status fra kretsene

Vi oppdaterer hverandre på hvordan det går i kretsene. Det har vært
generelt lite aktivitet, men har trua på mer aktivitet til høsten.

17.2 Oppdatering fra nasjonale arrangementer

Vi oppdaterer hverandre på hvordan det går med arrangementene. Ligger
godt ann på alle arrangementer.

Sak 18/21 Arbeide med veileder for aspiranttid
18.1 Vi går igjennom undersøkelsen og tar med oss dette i videre arbeid av
veilederen

Vi ser gjennom svarene på undersøkelsen og diskuterte svarene og tar
med svar og innspill videre i arbeidet med aspirantveileder

18.2 Fortsetter arbeidet med å lage en veileder

Hva skal være med i veilederen?

● Innledning
● Hvem er en roveraspirant?
● Hva vil aspirantiden si?



● Om selve roveropptaket
● Retningslinjer
● Forslag til hvordan opptak kan løses
● Vedlegg- “min aspiranttid”

Vi setter oss i grupper og jobber med punktene i grupper, deretter går vi
gjennom det vi har skrevet i fellesskap.

Regner med å blir ferdig med denne på neste møte i september.

Sak 19/21 Instruks for valgkomite
Fullfører en utgave av valgkommiteen sin instruks

Vi setter oss i grupper og jobber med punktene “innhente kandidater”,
“innstilling av kandidater” og “valgbarhet”. Vi jobber med instruksen og
bearbeider og feridgstiller den i fellesskap. Instruks sendes til valgkomite og
kontoret.

Sak 20/21 Økonomiske rammer rundt lederkonferansen
20.1 Se på rovernemnda sin økonomi, og finne ut om vi har midler til å støtte
ulike verv sin deltakelse på lederkonferansen.

Vi diskuterte og ble enige om at vi ønsker å støtte lederne av

studentspeiderlagene slik at de kan dra på lederkonferansen

Landsstyret gir oss penger til RK-samling. Gi beskjed til RK/kretsleder at de får

dekke torsdag-fredag. Navnerude på RK.

Hannah sender melding i “Norges roverkontakter” om å legge til nye

roverkontakter og om at vi skal arrangere roverkontaktsamling

20.2 Send mail til alle kretsledere med en oppfordring om å støtte roverkontakt
økonomisk på lederkonferansen.

Alle sender mail til sine kretser sine kretsledere om å støtte lederkonferansen til
kretsens roverkonatkt

Sak 21/21 Pefftival (fredag)
Diskutere hva slags rolle rovernemnda skal ha på Pefftival.

Aksel orienterer om Pefftival og mail fra Madeleine om nemnda ønsker å

ha arrangement-ansvar eller stab-ansvar. Vi diskuterer muligheten for at

en i nemnda tar ansvaret som arrangementsansvarlig eller stabsansvarlig.



Vår viktigste jobb er å snakke med deltakerne og få dem til å bli rovere,

men at vi ønsker  ha kurs med staben (grenser og gråsoner og ung

leder?). Helga etter er det også femkamp som vi har ansvar for.

Sak 22/21 Roverlandsleir
22.1 Gjennomgå programmet

Vi ser gjennom programmet og godkjenner programmet, i tillegg til at vi spør

Siren i landsstyret og Halvard og alfred i landsstyret om de ønsker å holde kurs

på tirsdag i leiren.

Siren bekrefter at hun kan ha kurs om grenseoverskridende atferd på leir.

Vi diskuterer merch og hva vi ønsker og hvordan vi ønsker å ha det. Vi

diskuterte om vi ønsker å presse selv, bestille eller sy på. Vi skal ha litt forskjellig

merch. Vi skal ha en konkurranse om hvem som sender den beste posten får

den posten på t-skjorte.

De som sender inn post til konkurranse er med trekning om konkurransen

Sak 23/21 Eventuelt
Vi har fått besøk av Halvard og Alfred fra landsstyret. vi snakker om hvilken rolle

nemnda har i organisasjonen, hvilken rolle vi har som nemndsmedlemmer og

hvordan kulturen skal være i nemnda.

Hannah Andersen

Rovernemndsleder

Veronica   Lona

Referent


