
Referat   rovernemndsmøte   08.   –   09.   mai   2021     

Rovernemndsmøtet   startet   lørdag   08.   mai   kl.   10:00.   
Møtet   ble   hevet   søndag   09.   mai   kl.   12.37.     

Tilstede:     
Hannah   Andersen   
Elias   Borge-Ilseth   
Aksel   Holmsen   (lørdag)   
Oddbjørn   Mestad   Rønnestad     
Veronica   Lona   
Fredrik   Korsvik-Alnes   
Deborah   Ognøy   
  

Sak   9/21    Kons�tuering     
1.1   Godkjenning   av   innkalling   og   saksliste     
Innkalling   og   saksliste   ble   godkjent   
1.2   Val   av   referent     
Aksel   Holmsen   valgt   �l   referent   
Oddbjørn   på   søndag     
    

Sak   10/21    oppdatering   av   kretser   og   studentlag     
Vi   orienterte   rundt   oppfølging   av   kretsene.     
Vi   merker   oss   noen   sammenslåinger   av   kretser   som   vil   påvirke   våre   papirer,   slik   
at   li�   må   omrokkeres.   Gjelder   hver�all   Troms   og   Finnmark.   

  
Vi   har   jobbet   for   felles   femkamp   med   NSF,   og   de�e   skjer   i   Trøndelag.   Erik   ved   
KM   og   K/Caroline   ved   NSF   er   kontaktene   for   de�e.   Reglementene   har   slå�   seg   
delvis   sammen   og   det   er   funnet   en   løsning.   Tidsplan   er   på   plass.   Merk   at   de�e   
er   et   prøveprosjekt,   men   vi   er   stolte   av   første   felles   arrangement   i   denne   
klassen,   med   NSF.   

  

Sak   11/21    Rovernemndas   �ltaksplan   
Fortse�er   arbeidet   med   �ltaksplanen   og   legger   �l   enkelte   
ak�viteter/ansvarsoppgaver   som   skal   gjøres.     

  
Hovedpunktet   vi   diskuterte   var   “Utarbeide   en   nasjonal/generell   veileder   for   
hvordan   perioden   som   roveraspirant   skal   fungere   og   hva   en   skal   gjennom”.   



De�e   ble   en   li�   stor   sak   ved   lands�ng,   og   det   ble   vedta�   at   landsstyret   skulle   
oversende   og   følge   opp   nemndas   arbeid   med   veilederen.     
Det   er   vik�g   for   oss   å   formulere   en   hensikt   med   roveraspirantperioden.     
Oddbjørn   med   li�   hovedansvar   tar   notater.     
Vi   lager   en   ar�kkel   på   ne�siden,   som   vi   tenker   å   dele,   med   budskapet   at   
veileder   er   på   vei,   og   at   planlagte   opptak   frem   �l   den   �d,   må   ta   vare   på   
aspirantene   sine,   ikke   kjøre   de   for   hardt,   og   ikke   behandle   noen   dri�.     

Under   følger   notater   og   innspill   fra   lands�ng-breakoutrom   ref.   de�e   temaet:   
Det   er   en   drakamp   mellom   roveraspiranttiden,   og   rollen   til   roveraspiranten   som   peff.   At   
viktige   peff-ressurser   kan   forsvinne   til   fulltids-aspirant.   Kan   dette   gjøres   noe   med?     

Det   kan   forventes   at   man   skal   gjøre   dobbelt   opp.   Være   seg   selv   og   ha   det   gøy,   men   også   
være   leder.   noen   har   løst   dette   ved   at   man   f.eks   først   er   leder   på   et   møte,   så   være   igjen   som   
rover   etter   møtet   er   slutt.     
Tydelig   at   det   er   veileder   og   ikke   obligatorisk.     
Verdier,   opplevelser,   og   tanker   man   skal   få   igjen   etter   et   opptak.     
Noen   kretser   som   sliter   med   aktivitet   på   tvers   av   grupper.   Lite   roveraktivtet.     

Vi   lager   også   facebook-gruppen   Rovere   i   Norges   KFUK-KFUM   speidere   under  
møtet.    facebook.com/groups/rovernorge   

Samt   så   tar   vi   en   runde   på   profilar�kler.   Vi   vil   lage   caps,   t-skjorte,   mulig   mer.   
Samt   klistremerker.   Temaet   blir   postkassa,   og   “make   postkassa   great   again”   for   
capsen.   Tanken   er   å   selge   ut   i   begrenset   opplag   på   leir   og/eller   andre   
arrangementer.   Vi   hører   med   kontoret   med   tanke   på   hvor   stort   opplag   og   
kostnad   rundt   de�e.   Det   produseres   færrest   t-skjorter,   men   ar�kler   som   
klistremerker   kan   vi   ha   mye   av.   Vi   avholder   en   konkurranse   hvor   folk   kan   sende   
inn   “quotes”   gjennom   post,   hvor   det   beste   bidraget   blir   trykket   på   produktene.   
Legger   ut   konkurranse   fortløpende.     

  

Sak   12/21    Roverlandsleir   
Gikk   gjennom   status   på   leir.   Nemnda   står   som   ansvarlig   for   arrangementene.   Vi   
må   være   de�e   ansvaret   bevisst.   De   fleste   i   nemnda   ha   planer   om   å   dra.     

    
Sak   13/21    Endringer   av   møteplan   
Vi   planlegger   et   ny�   fysisk   møte   helgen   uke   23.   
Foreløpig   beholder   vi   datoene   for   allerede   planlagte   møter   frem   i   �d.     

  

Sak   14/21    Gjennomgang   og   oppdatering   av   hjemmesider   

https://www.facebook.com/groups/rovernorge


Får  inn  bildet  av  alle  på  hjemmesiden  og  noter  endringer  vi  ønsker  på               
hjemmesiden.     
Vi   ønsker   en   ak�vitetsbank   med   filter   for   kun   roveropplegg,   på   våre   
roverne�sider,   typ   hyperkobling   �l   den   fak�ske   ak�vitetsbanken.   
Hva   faner   kalles   over   hele   siden   må   samsvare.   Vi   må   ta   en   finsjekk   på   de�e.   
“Rovernemndas   medlemmer”   blir   kalt   “om   rovernemnda”   et   sted   f.eks.     
Studen�anene   må   fullføres.     
Mye   småpirk,   og   �ng   vi   vil   endre.   Vi   tar   oppfølging   og   utbedring   av   feil,   
gjennom   et   dokument   i   drive.     

Sak   15/21    Eventuelt   

15.1   Gjennomgang   av   program   �l   lederkonferanse   

Det   er   sa�   av   penger   �l   roverlounge.   Ønske   om   et   kurs   som   er   relevant   for   
rovere   i   hver   økt.   det   må   være   en   god   forklaring   da   �tlene   kan   virke   “tørre”.   
Rovernemnda   kan   ha   om   å   starte   roverlag/   hvordan   bruke   av   rovere   som   drop   
in   ak�vitet.     

15.2   Rk-samling     

funker   å   ha   det   en   dag   før,   tar   ikke   fra   �den   på   lederkonferansen.   Rovernemnda   
dekker   oppholdet   første   na�en,   Vi   ønsker   at   kretsen   betaler   resten   for   
roverkontaktene.   

15.3   Digitalt   Leirbål     

Prøver   å   gjennomføre   28.   mai,   de   i   oslo   arrangerer.     

  

  

  

  
Hannah   Andersen Aksel   Holmsen   
Rovernemndsleder Referent   


