
 Rovernemndsmøte 2.-4. September 

 Referat 

 Sak 22/22  Kons�tuering 
 22.1 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Godkjenner innkalling og saksliste 
 22.2 Valg av referent 
 Malin Nikøy Hammersland ble valgt �l referent 

 Sak 23/22  Oppdatering på kretser og arrangementer 
 23.1 Godkjenne HK for roverlandsleir 
 Vi godkjenner hovedkomiteen og noterer oss noen små avvik fra standard 
 organisasjonskart. Viseleirsjef tar økonomi og lerisjef stø�er på informasjon. 
 23.2 Øvrige arrangementer 
 Vi har få� en oppdatering fra roverfekamp, roverball og  roverkongress. 

 Vi har gå� gjennom hvordan det står �l med roverkontaktene, og 
 studentspeiderlagene i de ulike kretsene. 

 Sak 24/22  Debrief av forrige møte 
 24.1 Gjennomgå og fullføre forefallende fra sist 
 Vi hadde en gjennomgang av forrige møte 

 Sak 25/22  Leir 
 Vi samler �lbakemeldinger og tanker fra rovere på leir og tar det �l e�erretning 
 Roveromsorgs lokaler var ikke så ideelt. Noen rovere mente det var lite program 
 på kroene. Ellers var det bra! 

 Sak 26/22  Revidering og arbeid med arrangementsinstrukser 
 - Fokus på rapportering 



 Det er laget i en form av en side for evaluering for arrrangement, som skal legges i 
 slu�en av alle instrukser. 
 - Fokus på inkludering av nye rovere 
 Vi har kontaktet roverball, og oppfordret dem �l å prøve en form for 
 fadderordning, for å se hvordan det fungerer. 

 Roverball- og kongressinstruksen er oppdatert og lagt i mappen �l arrangør samt 
 på ne�. Den på ne� var veldig utdatert før de�e. 

 Sak 27/22  Lage fadderordningplan 
 Se på og utarbeide et kort skriv som oversendes ansvarlige for arrangementene, 
 med oppfordring om å prøve ut en fadderordning i år. 

 Vi har kontaktet roverball, og oppfordret dem �l å prøve en form for 
 fadderordning, for å se hvordan det fungerer. 

 Sak 28/22  Studentspeiding 
 Profil. Rydde i ne�sidene for studentspeiderlag. Tenke på om vi vil lage mer 
 reklame re�et mot studenter. 
 Det er vanskelig å få sparket studentlag i gang før kon�genten er senket. 
 Aksel fikser små�ng 

 29/22  Roverkontaktsamling 
 Begynne arbeidet mot roverkontaktsamling. Dialog med kontoret om overna�ng 
 må på plass. Ta kontakt med kretser og varsle om at det blir. Få arrangement ut på 
 ne�. Varsle generelt i messengergruppen for alle roverkontakter. 

 Sak 30/22  Se på om reels-videoer 
 Videoer som skal engasjere �l å ta merker, og som viser nemnda som gjør 
 morsomme/absurde �ng i speidersammenheng. Vurdere hvorvidt vi kan holde på 
 med de�e. Vi har en reel klar, usikker på om vi skal publisere den nå, og usikker på 
 om vi skal lage flere. 



 Sak 31/22  Gjennomgå �ltaksplan 
 Vi gikk gjennom �ltaksplanen 

 Vi har diskutert ekstra rundt �lre�elegging og universal u�orming, og mener 
 forbundet fokuserer på feil områder og jobber ineffek�vt. 

 Refleksjonen har gå� i at det er unødvendig å jobbe mot alle behov, som 
 funksjonsnedse�elser, sykdommer og annet å streve med for hvert eneste 
 arrangement. Det er enklere å spørre ved påmelding om noen har spesielle 
 behov for �lre�elegging, og umiddelbart sende et skjema �l de som huker 
 av for de�e, hvor man spør nøyak�g hvilken �lre�elegging som trengs. 
 Et enkelt �ltak på alle arrangement er også et s�llerom for avslappning der 
 man kan komme uanse� hvem og hva. 

 Sak 32/22  Status fra roverway 
 Vi fikk en orientering av leirsjef Simmen søndag morgen på google meet. 

 Sak 33/22  Saker �l Landsstyret 
 33.1 Billigere kon�ngent for studentspeidere 

 tar det på neste landsstyremøte Aksel Holmsen

 Sak 33/22  Møteplan 
 Ser på om noe må gjøres med møteplanen. 

 Det blir digitalt møte for å planlegge rk-samling 6. Okt kl. 18.30 

 Aksel Holmsen  Malin Hammersland 
 Rovernemndsleder  Referent 
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