
 Rovernemndas oppstartshelg 3.-6. mars 

 Referat rovernemndas oppstarthelg 3. -6. mars 
 Møtet startet 5. Mars 10:56 og ble hevet 6. Mars 
 13:00 

 Sak 4/22  Kons�tuering 
 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Godkjenner innkalling og saksliste 
 1.2 Valg av referent 
 Veronica Lona er referent 

 Sak 5/22  Frivillighetsavtale 
 Leder legger fram det som står i frivillighetsavtalen og alle i nemnda er enig og 
 skriver under på den 

 Sak 6/22  Fordeling av ansvar 
 2.1 Fordeling av kretser og studentspeiderlag 
 Aksel- Studentspeiderlagene 
 Veronica- Oslo, Asker og Bærum og Buskerud 
 Deborah- Haugaland, Innlandet, Øs�old og Trøndelag 
 Oddbjørn- Rogaland, Agder, Nord-Hålogaland og Telemark 
 Fredrik- Sunnmøre, Romerike, Nordmøre og Romsdal og Nordre Nordland 
 Malin- Bjørgvin, Ves�old, Sogn og Fjordane og Helgeland 
 2.2 Fordeling av arrangement 
 Roverlandsleir- Deborah 
 Roverball- Oddbjørn 
 Roverkongress- Veronica og Fredrik 
 Roverfemkamp- Aksel og Malin 
 2.3 Nyhetsbrev, lederforum, SoMe 
 Nyhetsbrev- Vurderer vi om vi ønsker å sende ut når det blir nødvendig 
 Lederforum- Fordeling utse�es �l et senere møte. Neste lederforum er 
 introduksjon �l nemnda. 



 Sak 7/22  Rovernemndas �ltaksplan 
 Vi gikk gjennom �ltaksplanen og finner konkrete �ltak og ak�viteter �l punktene 
 og frister �l når punktene skal være ferdig 
 Til konstrast fra i �or, hvor nemnda jobbet mot roverne i gruppene vil nemndas 
 store prosjekt i år være å styrke arrangementsdeltakelsen og kvaliteten på 
 arrangementene og de�e vil vi gjøre ved å revidere instrukser for å inkludere 
 bedre ru�ner for rapport og inkludering av nye rovere. 

 Sak 8/22  Budsje� 
 Vi se�er opp et budsje� for året. Kongressen kostet mer enn forventet og derfor 
 er det vanskelig å se�e et budsje� som ikke går i underskudd. Vi må søke midler �l 
 RK-samling og muligheten for studietur. 

 Sak 9/22  Møteplan 
 Vi har sa� opp en plan for årets møter og hvor de skal være. Vi skal ha totalt 7 
 møter med oppstartsmøte, med et digitalt før RK-samling 

 Sak 10/22  Landsleir�lstedeværelse 
 Vi er ønsket på scenen på Gnist, men vi har ikke råd slik budsje�et ser ut i dag �l å 
 bidra med noe profilar�kler, så det må avklares med Gnist om de�e er noe de kan 
 dekke. Malin og Deborah tar seg av finne på bra merch. Vi planlegger videre på 
 neste møte 

 Eventuelt 
 Nemndagensere 
 Vi ser på ny leverandør fordi kontrakten med den gamle er utløpt 
 Roverway 
 Nemnda  er  bedt  om  å  ha  en  rådgivende  rolle  �l  Roverway.  De�e 
 sier vi ja �l 



 Reprensentasjon på BUT og unge talspersoner 
 Vi  kommer  �l  å  sende  en  representant.  Vi  må  undersøke  om  hvem 
 som dekker eventuelt reise 
 Noen av oss er interessert i å dra på unge talsperosner 

 Aksel Holmsen  Veronica Lona 
 Rovernemndsleder  Referent 


