
Referat Rovernemndsmøte 25. mai 2017 
Rovernemndsmøtet startet torsdag 25. mai kl. 18.30 over Skype. Møtet ble 
hevet kl. 21.20. 

Til stede: 
Maren Pernille Indreeide Øvregaard 
Peter Aga Ljoså 
Alfred Mestad Rønnestad 
Markus A Ho-Yen 
Ingvild Reitan 
Amalie Ulevik Bjerk 
  
  
Sak 10/17: Konstituering 
Sak 10.1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

• Innkalling og saksliste ble godkjent. Punkt 11.3.4 lagt til. 

Sak 10.2 Valg av referent 
• Ingvild Reitan ble valgt til referent 

  
Sak 11/17: Oppdatering 
Sak 11.1 Oppdatering fra kretsene 

• Alle gikk gjennom sine kretser og orienterte de andre. 

Sak 11.2 Oppdatering fra de nasjonale roverarrangementene 
 

11.2.1 Roverlandsleir 2017 v/Amalie 
• Vanskelig å sette sammen program, det blir ikke kurs fra forbundet under leiren. 110 

stk. påmeldte så langt. Alt teknisk i planlegging er i orden. 

11.2.2 Roverfemkamp 2017 v/Markus 
• Første helg i juni skal de starte å bygge opp hinderløypa. Femkampen blir på 

Kløverhytta i Trøndelag. Informasjon vil komme ut i lederforum rett før 
påmeldingsfristen går ut så informasjon må spres godt i andre media før dette. 

11.2.3 Roverball 2017 v/Alfred 
• Ingvild og Alfred bytter slik at Ingvild har ansvar for roverball og Alfred har ansvar 

for kongressen. 
 
11.2.4 Roverkongress 2018 v/Ingvild 
• Overnatting er klart, mangler en del på mat. Dusjmuligheter er sånn halvveis ordnet 

ferdig. Merket er snart laget.	

 
 
 



Sak 11.3 Oppdatering fra arrangementene vi har deltatt på 
 

11.3.1 Landsting 2017 v/Amalie og Maren Pernille 
• Bra landsting. Det ble vedtatt at saken om øvre aldersgrense for rovere blir utsatt til 

Landsting 2018. 

11.3.2 Barne- og ungdomsting 2017 v/Markus 
• Markus deltok sammen med Marta fra Landsstyret. 

11.3.3 Årsmøte for Norsk Friluftsliv 2017 v/Maren Pernille 
• Maren Pernille deltok på årsmøtet for Norsk Friluftsliv sammen med Anders fra 

Landsstyret og Svein Olav. 

11.3.4 Befaring på leirområdet for Futura 2018 v/ Markus 
• Markus var med hovedkomiteen på befaring på leirområdet lørdag 20. mai. 

Leirkomiteen ønsker en fra Rovernemnda i roverprogramkomiteen. Ingvild blir 
Rovernemndas representant inn i komiteen for roverprogram. 

  
Sak 12/17: Gjennomgang av tiltaksplan og egne mål 
●  Rovernemnda gikk gjennom tiltaksplanen punkt for punkt. 

  
Sak 13/17: Rovernemndas bidrag til program på Øst 2017 
● Stratego innføringsversjon på dagen og virkelig spill på natten. Peter ansvarlig for 

leirbålsinnslag og postkassen.  
  
Sak 14/17: Planlegging av roverkontaktsamling på Lederforum 2017 
● Bli kjent leker, som f.eks. speed dating. 
● Innføring i “How to be a roverkontakt” 
● Fokus på innhold, lørdagsprogram, workshops, samarbeid mellom kretsene, 

informasjon om nemnda og ombud osv.  
● Inviterer en fra roverprogramkomite til roverkongress 
● Inviterer en fra Futura 2018 

  
Sak 17/17: Innsendte saker 

• Rovergruppe fra England til landsleir. Markus tar kontakt med gjestekomite. Amalie 
hører med roverlag i Sogn og Fjordane.  

  
 
 

    
 

Maren Pernille Indreeide Øvregaard 
Rovernemndsleder 

Ingvild Reitan 
Referent 

 


