
Referat Rovernemndsmøte 8. – 10. september 2017 

Rovernemndsmøtet startet lørdag 25. mars kl. 10.00 i Kopervik kirke. Møtet 

hevet søndag kl. 13.35.  

Tilstede:  

Maren Pernille Indreeide Øvregaard 

Peter Aga Ljoså 

Alfred Mestad Rønnestad 

Markus A Ho-Yen 

Ingvild Reitan 

Amalie Ulevik Bjerk 

 
 

Sak 18/17 Konstituering 

18.1 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent 

18.2 Godkjenning av saksliste 

Sak 26.1 går som sak 23, så forflyttes resten  

Eventuelt inneholder kun én sak. 

18.3 Valg av referent 

Ingvild ble valgt som referent 

 

Sak 19/17 Oppdatering 

19.1 Oppdatering fra kretsene 

  Alle gikk gjennom sine kretser og studentspeiderlag 

19.2 Oppdatering fra nasjonale roverarrangementer 

19.2.1 Roverfemkamp 2017 v/Markus 

   18 påmeldte deltakere, en oppgave og hinderløypa jobbes ennå med, men 

  resten er klart til femkampen.  

 19.2.2 Roverball 2017 v/Ingvild 

Komiteen er kommet langt i planleggingen, men har festmiddag og bestilling 

 av merke igjen.  

 19.2.3 Roverkongress 2018 v/Alfred 

  Lokalkomiteen har kontroll. Oversikt over lokalkomite og stab sendes inn 

  kommende lørdag. Rovernemnda snakker med kongressjef Simmen i løpet av 

  møtehelgen om hvordan han har tenkt å bruke lokalene. 



 19.2.4 Valgkomiteen v/Maren Pernille 

  Komiteen har hatt to møter. Spurt mange og har fått eventuelle kandidater, 

  skal ha nytt møte i oktober. Det ser ut til at volgkomiteen blir representert på 

  Lederkonferansen. 

19.3 Oppdatering fra arrangementer vi har vært på 

 19.3.1 Representantskapsmøte i Spf v/Maren Pernille 

  Maren Pernille orienterte om møtet. 

 19.3.2 Verdenskonferansen til WOSM v/Markus 

  Markus orienterte om verdenskonferansen. 

 

Sak 20/17 Evaluering Roverlandsleir 2017 

20.1 Evaluering 

 Rovernemnda diskuterte og skrev deretter en evaluering av Roverlandsleiren Øst 

 2017. 

 

20.2 Gjennomgang av evaluering fra deltakere og lokalkomité 

 Evaluering av arrangør for roverlandsleiren ordnes til neste nemndsmøte. 

 Rovernemnda gikk gjennom av deltakerevalueringen. 

 

Sak 21/17 Gjennomgang av Rovernemndas tiltaksplan og egne mål 

Rovernemnda gikk gjennom tiltaksplanen og egne mål. 

 

Sak 22/17 Oppdatering av instruks og rammeprogram for nasjonale roverarrangementer 

Rovernemnda vedtok nytt dagsprogram for roverkongress. Samlet gikk man gjennom 

veiledende instruks for roverkontaktsamling og gav tilbakemelding. Rovernemnda begynte 

også å gå gjennom instrukser for Roverfemkamp, Roverball og Roverkongress for å se om de 

trengte revidering. Det ble fordelt ansvar for hvem som skulle gjøre hva til neste møte når det 

gjelder denne revideringen.  

 

Sak 23/17 Planlegging av roverkontaktsamling 

Rovernemnda planla og fordelte oppgaver til roverkontaktsamlingen som blir arrangert 

parallelt med Lederkonferansen. Videre planlegging av sin økt skjer på egenhånd eller med 

den man har ansvar sammen med. 



Sak 24/14 Økonomi 

Amalie utarbeider et forslag sammen med Maren Pernille som vi sender til neste   

Landsstyremøte. 

 

Sak 25/17 Roverekspertoppgåve 

Rovernemnda gikk igjennom nytt forslag til roverekspertoppgave og ga tilbakemelding til 

roverne som hadde kommet med forslaget til deres egen Roverekspertoppgave.  

 

Sak 26/17 Eventuelt 

26.1 Orientering om “feil” i oppdatert versjon for Lover for Roverting og Rovernemnda 

 Maren Pernille orienterte resten av Rovernemnda om at en av endringene som ble 

 vedtatt på Roverting i 2017 ikke er i tråd med resten av lovteksten. Rovernemnda 

 kommer til å være i nær dialog med Landsstyret om hvordan man skal gå frem videre. 

 

  

 

Maren Pernille Indreeide Øvregaard   Ingvild Reitan 

             Rovernemndsleder         Referent

 


