
 Referat rovernemndsmøte 12. – 13. Mars 2021 

 Rovernemndsmøtet startet fredag 12. mars kl. 17:30. 
 Møtet ble hevet lørdag 13. mars kl. 14.31. 

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

 Sak 1/21  Konstituering 
 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Innkalling og saksliste ble godkjent 
 1.2 Val av referent 
 Aksel Holmsen valgt til referent 

 Sak 2/21  Fordeling av ansvar 
 2.1 Fordeling av kretser og studentspeiderlag 

 Trøndelag, Innlandet, Sunnmøre, Haugaland - Deborah 
 Telemark, Helgeland, Vestfold, Østfold - Elias 
 Rogaland, Sogn og Fjordane, Agder og Troms - Oddbjørn 
 Asker og Bærum, Buskerud, Oslo, Bjørgvin - Veronica 
 Nordre Nordland, Romerike, Finnmark, Nordmøre og  Romsdal - 

 Aksel 
 Studentspeiderlag - Bybanen, Gråkallbanen, Svevebanen,  Ringen 

 - Hannah 
 Sak 2.2  Fordeling av arrangement 

 Roverball - Veronica 
 Roverkongress - Aksel og Hannah 
 Roverlandsleir - Elias 

 Sak 2.3  Nyhetsbrev, lederforum, SoMe og hjemmesider 
 Instagram  Alle (Hannah tar promoteringsforespørsler) 
 Rovernytt! (hjemmesider)  Elias 
 rover@kmspeider.no  Hannah 

mailto:rover@kmspeider.no


 Facebook  Elias 
 Speiderbladet  Aksel 

 Sak 3/21  Rovernemndas tiltaksplan 
 Vi gikk gjennom tiltaksplanen, satt forslag til aktiviteter  og spesifikasjoner 
 for disse. 

 Sak 4/21  Evaluering av roverkongress 2021 
 4.1 Evaluerer roverkongressen 
 Det skal lages en evaluering av kongressen, men grunnet  at kongressen 
 var digital har vi ikke send ut deltakerevaluering.  Rovernemnda vil ta 
 med muligheten for å delta digital til neste kongress. 

 Sak 5/21  Budsjett 
 5.1 Lage et budsjett for året og eventuelt om vi vil  søke penger til noe. 
 Vi satte opp et førsteutkast til budsjett i påvente  av avklaring for om 
 avlyst Nordtangen booking for oppstartsmøte vil koste  oss noe. 

 Sak 6/21  Pefftival 
 (10.-12.  september)  Hvilken  rolle  skal  rovernemnda  ha  for  pefftival. 
 Vi  spiller  en  rolle  for  å  rekruttere  kommende  rovere.  Være  tilstede 
 og  vise  oss  frem.  Evt.  ordne  buttons  med  tekst  typ.  “jeg  skal  bli 
 rover”.  Vi  kjenner  til  at  staben  omtrent  fullt  består  av  rovere  og  at 
 arrangementet  drives  av  rovere.  Vi  ønsker  å  gjennomføre  en  form 
 for  informasjonsrunde  dvs.  kurs  ol.  om  gråsoner  og 
 lederavklaringer.  Nemnda  ønsker  litt  statsansvar  og  Hannah  gir 
 beskjed om at nemnda vil representert  minst én dag. 

 Sak 7/21  RK- samling 
 Vi  ønsker  å  få  til  helg  hvor  dette  kan  avholdes  en  gang  etter 
 sommeren.  Tenker  en  hel  dag  i  forkant  av  lederkonferansen.  Fra 
 torsdag  ettermiddag/kveld.Vi  ønsker  å  søke  penger  fra  landsstyret 
 til  dette  og  skal  ha  gjort  det  før  før  sommeren.  Vi  får  da  tid  til  å 
 tenke  nytt,  om  det  blir  avslått.  Rovernemnda  støtter  opphold 
 Torsdag  til  Fredag  men  deltakere  betale  for  lederkonferansen. 
 Mulig  kretser  kan  dekke  deler  av  dette.  Vi  ønsker  å  ha  med  en 
 representant  fra  hvert  ombud.  Kan  ikke  den  faktiske 
 roverkontanten må ombud gjerne sende en annen i dens  person. 

 Sak 8/21  Eventuelt 



 Hannah Andersen  Aksel Holmsen 
 Rovernemndsleder  Referent 


