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Hilsen fra Rovernemndsleder 

Jeg vil sammen med Rovernemnda ønske velkommen til Roverkongress i bartebyen Trondheim. 
Siden forrige kongress har vi i nemnda jobbet hardt med å iverksette de tiltak som ble vedtatt for 
snart et år siden. 2014 har vært et stort år for oss, vi har fått være med på landsleir i Asker, 
femkamp på Horve II og nå på nyåret roverball i Bergen.  

For meg står fremdeles Roverkongressen som arrangement i en særstilling. Vi driver med 
demokratiopplæring, og får alle være med på å peke ut kursen for roverarbeidet i organisasjonen. 
Formålsparagrafen vår sier at: "Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid 
for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, 
samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi". Selv om vi nå er 
langt borte fra skogens ro, så er kanskje dette det arrangementet som best hjelper oss rovere i 
oppnåelse av formålet til organisasjonen. Etter en roverkongress skal vi dra styrket som 
enkeltmennesker, roverlag og organisasjon. Og kanskje med litt mer ansvar og tillit enn når vi 
kom.  

Når du nå leser sakspapirene håper jeg det kribler litt i tungen, for nå er det på tide å gjøre seg klar 
for en helg med gode diskusjoner, refleksjon, interessante workshops, men også med nye venner, 
et godt og trygt fellesskap og masse latter!  

Jeg gleder meg til kongress, og håper at akkurat du tar deg tid til å prate med meg! 

Speiderhilsen 

Sindre Nesse 

Leder av Rovernemnda 
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Program 

Fredag 
17:30 Registrering 
18:00 Kveldsmat 
19:30 Åpning, konstituering og infosaker  
21:00 JAKTEN PÅ DEN GYLDNE MELKESJOKOLADE (Bli kjent) 
23:00 Kveldsavslutning ved jaktens ende 
23:30 Ro på sovesal 

Lørdag 
07:30 Stå opp 
08:00 Flaggheis 
08:15 Frokost 
09:00 Plenumsdebatt 
10:30 Påvirkningstorg 
13:00 Globalløp på Tiller 
14:30 Grilling ved skolen 
15:30 Presentasjon av de som stiller til valg 
16:00 Workshops 
17:00 Workshops 
18:30 Festmiddag med innslag fra YPP 
20:30 Buss til Nidarosdomen 
21:00 Nattverdgudstjeneste i Nidarosdomen 
22.00 Buss tilbake til Tiller 
22.30 Kake  
23:30 Ro på sovesal 

Søndag 
07:30 Stå opp 
08:00 Flaggheis 
08:00 Frokost 
09:00 Plenumsdebatt 
12:00 Lunsj (Husk å smøre deg matpakke om du trenger) 
13:00 Valg, info og avslutning 
15:00 Utsjekk og avreise 
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Info fra lokalkomiteen 

Fredag kveld står Jakten på den gylne melkesjokolade på plakaten. Ta med en melkesjokolade som 
«innsats» og bli med på jakten!  

Lørdag formiddag blir det globalløp. Vi løper til inntekt for KM-Global, så finn deg sponsorer 
allerede i dag.  

Veibeskrivelse:  
Roverkongressen arrangeres i 2015 på Kristen Videregående i Trøndelag (KVT), skolens adresse er: 

Østre Rosten 35 

Vi oppfordrer alle til å velge miljøvennlige transportmidler og reise kollektivt. 

Reisebeskrivelse til Trondheim Sentrum:  

Dette er de alternative reisemåtene til Trondheim:  

Tog: Det går daglige togavganger på Nordlandsbanen, Dovrebanen, Trønderbanen, Rørosbanen 
og Raumabanen til Trondheim Sentralstasjon. 

Buss: Det går daglige bussavganger fra Oslo, Molde, Bergen, Ålesund og flere andre steder på 
disse strekningene til Trondheim Sentrum.  

Bil: Det er også mulig å komme seg til Trondheim med bil, merk at det kan være begrenset med 
parkeringsmuligheter i tillegg til bompunkter inn mot Trondheim 

Fly: For de som ikke kan benytte de andre transportmetodene kan også fly benyttes. 
Trondheim Lufthavn Værnes ligger ca. 45 minutter fra Trondheim Sentrum med flybuss. 
Flybussen stopper på Trondheim Sentralstasjon, fra derfra går linje 46 mot KVT. 

Fra Trondheim Sentrum til KVT: 

Fra Trondheim Sentrum til KVT er det en ca. 20 minutter lang busstur. Linje 46 mot Tiller har 
flere avganger og kan tas helt til skolen, rutetider for denne finnes her:  
https://www.atb.no/getfile.php/Filer/Rutetabeller/Host2014/AtB_rute_46.pdf 

Kommer du tidlig til Trondheim?  
Skolen åpner ikke før 18:00, men dersom du vil utforske Trondheim sentrum kan du enten låse inn 
bagasje på togstasjonen mot betaling, eller du kan komme opp i sentrum og låse inn i 
speiderkontoret vårt i Prinsens Gate 10a. Speiderkontoret er åpent mellom 08:00 og 17:00. 
Speiderkontoret ligger rett ved busstopp hvor man kan ta buss mot KVT.  
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Pakkeliste 
- Speiderskjorte og speiderskjerf.  
- Skrivesaker.  
- Mye av roverkongressen foregår innendørs. Du må likevel ha med deg varme nok klær og 

sko til å være ute i, da det blir en uteøkt med grilling og globalløp på lørdag. 
- Du må ha med sovepose og liggeunderlag. Det blir soving på gulvet på klasserom. 
- Drikkeflaske er alltid fint å ha med, samt kopp til lørdag. 
- Ellers kan det være godt å ha med innesko, tøfler eller ullsokker.  
- Pent antrekk til festmiddagen på lørdag. Speiderskjorta er fin nok, men ha gjerne med ei 

fin bukse eller skjørt.  
- Ta med toalettsaker, medisiner og det du ellers trenger for en helg hjemmefra. 
- Skolen har garderober der du kan dusje. Håndkle kan være greit å ha med. 
- Minnepinne – dersom du har ting som skal vises på storskjerm (infosaker, 

saksopplysninger, reklame for arrangementer o.l.).  
- Kortstokk – fint å ha, alltid.  
- Penger til flybuss/buss.  
- Og selvfølgelig, ditt gode humør, vennlige innstilling og flotte engasjement! 
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ABC – Ordforklaringer  
 
Akklamasjon – velge (vedta) ved akklamasjon, ved at forsamlingen klapper, uten votering.   
 
Banevoktersamling – supersosial samling på Nordtangen med morsomt dugnadsarbeid. 
Arrangeres 01.-03. mai 2015.  
 
Facebook – Lik Rovernemnda på facebook, sjekk at alle i roverlaget har gjort det samme! 
Her vil du finne mange nyttige og interessante oppdateringer fra Rovernemnda. 
 
Festmiddag – tradisjonsrik kongressmiddag med polonese (se polonese) og taler. Antrekk: 
Speiderskjorte og dressbukse/skjørt. 
 
Global – KFUK-KFUM Global er KM-speiderens bistandsorganisasjon. Det er Global som 
forvalter pengene som blir samlet inn under Globalaksjonen. 
 
Haikeliga – Haikeligaen er KFUK-KFUM-speidernes turkonkurranse, hvor de som er mest 
på tur vinner. I Friluftslivets år 2015 inviteres hele Norge til å delta i Haikeligaen (for mer 
informasjon se Haikeligaen.no).  
 
Innlegg – saklig innlegg der man argumenterer for sitt syn i en plenumsdebatt. Et innlegg 
kan ha maks to replikker. Budskapet i innlegget bør være konkret og kortfattet, vær 
forberedt før du går på talerstolen.  
 
Innsjekk – skjer på KVT (se KVT) fra klokken 17:30 på fredagen. 
 
Jakten på den gyldne melkesjokolade – bli med på den store sjokoladejakten. Innsats for å 
delta er en 200-grams sjokoladeplate. Vinneren stikker av med all sjokoladen.  
 
KMspeider.no/rover – rovernes egne nettsider. Her legges det blant annet ut 
arrangementsinformasjon, referater fra nemndsmøter og annen relevant informasjon.  
 
Konstituering – saken der man bestemmer hvordan Roverting skal foregå og hvem som 
skal gjøre det formelle. 
Landsstyret – styret til KM-speiderne som velges på Landsting. 
 
KVT – står for kristen videregående skole Trøndelag, lokalet til årets kongress.  

Landsting – KM-speidernes øverste beslutningsorgan. Her velges det blant annet nytt 
landsstyre, og det blir fattet vedtak i viktige saker. Landsting holdes annenhvert år, i år 
blir det holdt 17.-19. april i Bergen.  
 
Lokalkomité – På hvert arrangement er det en lokal stab som sitter med hovedansvaret. De 
får sine ansvarsområder fra Rovernemnda, men jobber selvstendig med Rovernemnda 
som støtteapparat. Kunne ditt roverlag/din krets/din gruppe tenke seg å arrangere et 
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arrangement? Lokalkomité velges hvert år på Roverkongress og kan gjerne stille med 
bilder/film/presentasjon for å fremme sitt kandidatur. 

Mentometerknapper – Teknologiske duppeditter som brukes til votering (se votering) av 
saker. 

Moderatorer – miniordstyrere på hver stasjon under påvirkningstorget. Disse er nøytrale 
og styrer diskusjonene. 

Nattverdgudstjeneste – en gudstjeneste etter festmiddagen på lørdag med nattverd. 

Nidarosdomen – kirken vi skal ha nattverdsgudstjeneste i. Olav den Hellige er gravlagt 
her, den betraktes også som Norges nasjonalhelligdom og som kroningskirke.  

Nyhetsbrev – Rovernemnda sender ut nyhetsbrev til roverne i KFUK-KFUM-speideren. 
Mottar du ikke nyhetsbrev, ta kontakt med rover@kmspeider.no 

Ordstyrere – styrer diskusjonene når det er plenumsdiskusjoner og valg. Innstilte 
ordstyrere i år Erik Ettner Sanne og Oda Maria Irgens Hokstad. 

Polonese – Pardans under prosesjonen til festmiddagen. Første paret leder an, resten 
følger etter.  

Programrevisjon – prosessen bak revidering av et program. KFUK-KFUM-speiderne har en 
egen patrule kalt Snøugle som arbeider med programrevisjon.  

Protokollunderskrivere – to valgte personer som leser referatet etter Roverting og 
bekrefter at det som står der er sant. 

Påvirkningstorg – en ny og inkluderende måte å organisere Roverting på. Sakene blir 
diskutert i mindre grupper ledet av moderatorer. Kommentarer og forslag blir skrevet 
ned. 

Redaksjonskomité – setter sammen forslagene som kommer frem på påvirkningstorg til 
de forslagene vi stemmer over på søndag. 

Referenter – skriver ned momenter fra plenumsdiskusjonen pluss valgresultatene. 

Replikk – kort kommentar til et innlegg, eller et spørsmål til innlegg. Det er ikke lov med 
mer enn to replikker på et innlegg. 

Roverfemkamp – roverkonkurranse tredje helg i september der man i lag på tre rovere 
konkurrerer i fem grener: praktisk oppgave, dag- og nattorientering, teori, hinderløype og 
hemmelig oppgave. Arrangør velges på Roverkongressen. 
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Roverkontakter – en rover fra hver krets som har kontakt med Rovernemnda og jobber for 
roverarbeidet i kretsen. 
 
Roverlandsleir – En leir av, med og for rovere, som arrangeres annethvert år mellom 
landsleir og kretsleir. I år arrangeres roverleiren 11.-18 juli på Rennesøy, Rogaland.  
 
Rovernemnda – seks rovere som velges av Roverting som skal ivareta rovernes interesser i 
forbundet og jobbe for at roverarbeidet blir best mulig.  På Roverkongressen i år velges 
leder, nestleder og to medlemmer. 
 
Rovernemndas postkasse – postkassen der rovere kan legge igjen post, hilsener og 
kommentarer til Rovernemnda. 
 
Sakspapirer – dette er sakene som vi skal behandle på Roverting, og som vi ber deg sette 
deg godt inn i på forhånd. Papirene finnes i dette dokumentet. Du får et eksemplar når du 
kommer til kongressen. 
 
SpF – Speidernes fellesorganisasjon. En paraplyorganisasjon for de to 
speiderorganisasjonene, NSF og KFUM-KFUM-speiderne, i Norge.  
 
Stemmeseddel – nummererte lapper som brukes ved personvalg. Disse brukes kun hvis 
mentometerknappene streiker. 
 
Trondheim – byen der Roverkongressen arrangeres i år. Tidligere ble byen kalt Nidaros. 
 
Valgkomité – finner kandidater til Rovernemnda, UKM og arrangører av 
roverarrangementer. 
 
Votering – fancy ord for å avgi stemme. 
 
Workshop – Workshop er en økt som skal gi inspirasjon, skape engasjement som du kan 
ta med deg videre i speiderarbeidet. På kongressen blir det flere økter å velge mellom, 
dermed kan du finne en økt som passer deg. 
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Lover for 
Roverting og Rovernemnda 

 
Vedtatt av Roverting 07.-09.02.2014 

Godkjent av landsstyret 05.03.2014 

DEL 1: Roverting 

 

§ 1-1 Rovertings formål og ramme 

Roverting er rovernes øverste organ, og arbeider innenfor de rammer som følger av 
Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og organisasjonsbestemmelser. 

 

Roverting avholdes årlig andre helg i februar, dersom ikke en annen dato blir vedtatt på 
foregående Roverting. Dersom det mellom to Roverting inntrer særlige forhold som 
medfører at den kommende Roverkongress ikke kan avholdes på fastsatte dato, kan 
Rovernemnda vedta å flytte Rovertinget til en annen helg samme måned. 

 

Rovernemnda er ansvarlige for gjennomføring av forhandlingene under Roverting, og 
skal sende ut innkalling minst 8 uker før tinget. Saker til Roverting skal være sendt senest 
4 uker før tinget. Saksliste med sakspapirer skal være sendt alle påmeldte senest to uker 
før tinget. Roverting kan med 2/3 flertall vedta å behandle en sak som fremmes under 
tinget. 
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§ 1-2 Rovertings oppgaver 

På Roverting behandles: 

a) Rovernemndas årsmelding for foregående periode. 

b) Rovernemndas tiltaksplan for kommende periode. 

c) Forslag til endringer i «Lover for Roverting og Rovernemnda». 

d) Valg av medlemmer til Rovernemnda og valgkomité, samt delegater til landsting. 

e) Saker som Rovernemnda framlegger. 

f) Valg av roverarrangør til sentrale roverarrangementer. 

g) Andre innsendte saker og forslag. 

 

§ 1-3 Tale-, forslags- og stemmerett 

Alle rovere i Norges KFUK-KFUM-speidere har tale-, forslags-  

og stemmerett. Roveraspiranter har tale og forslagsrett. Med rover forstås de medlemmer 
som etter forbundets organisasjonsbestemmelser defineres som 

rover.  

For å kunne utøve disse rettigheter er det en forutsetning at man har betalt 
medlemskontingent og deltakeravgift for Roverting. 

Roverting kan gi andre tale-og forslagsrett. 

 

Vedtak fattes med alminnelig flertall (over 50 prosent) av de avgitte stemmer hvis ikke 
annet er fastsatt i disse lover. Ved 

stemmelikhet debatteres det på nytt for å få fram flere argumenter. Er det stemmelikhet 
også etter en ny avstemning, avgjør stemmene fra den sittende Rovernemnda utfallet. Er 
det stemmelikhet også innen Rovernemnda, avgjør sittende leder av Rovernemnda saken. 

Personvalg skal være anonyme. Andre valg og avstemninger skal være skriftlige anonyme 
dersom mer enn 50 prosent av Rovertings stemmeberettigede deltagere krever det. Ved 
skriftlig valg teller blanke stemmer som avgitte stemmer. Forkastede stemmesedler teller 
ikke som avgitte stemmer. 
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§ 1-4 Valg av medlemmer til Rovernemnda 

Rovernemnda består av 8 personer: 

Leder 

Nestleder 

2 medlemmer av hvert kjønn 

1 varamedlem av hvert kjønn 

 

Leder og nestleder skal være av motsatt kjønn og må være godkjente ledere i Norges KFUK-
KFUM-speidere. Leder og nestleder velges for ett år. Ingen medlemmer kan sitte mer enn 4 
år 

sammenhengende i Rovernemnda, uavhengig av hvilke verv medlemmet har hatt. 

 

De ordinære medlemmene velges for to år om gangen, slik at det hvert år velges et nytt 
ordinært medlem av hvert kjønn. Dersom et fast medlem må fratre vervet etter ett år, 

velges det ett ordinært medlem av samme kjønn for den resterende delen av perioden. 

 

§ 1-5 Valgkomité 

Valgkomiteen består av 2 medlemmer av hvert kjønn. Medlemmene velges på Roverting 
etter innstilling fra Rovernemnda. Alle medlemmer velges for ett år. Medlemmer av 
Rovernemnda, herunder varamedlemmer, kan ikke være medlemmer av valgkomiteen. 

 

Valgkomiteen konstituerer seg selv, og velger en leder. Valgkomiteen og Rovernemnda 
skal ha jevnlig kontakt. 

 

Valgkomiteen har som hovedoppgave å finne fram til aktuelle kandidater til ny 
Rovernemnd. Liste over kandidater og valgkomiteens innstilling legges fram på 
Roverting. 
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Valgkomiteen har også som oppgave å finne aktuelle kandidater til å være 
roverrepresentanter på landsting, samt aktuelle roverarrangører til sentrale 
roverarrangementer. Ved alle valg kan det fremmes benkeforslag under Roverting innen 
en frist som Roverting fastsetter. 

 

§ 1-6 Landstingsrepresentanter 

I år hvor det arrangeres landsting, skal Roverting velge tre roverrepresentanter. Disse skal 
i tillegg til leder av Rovernemnda representere Roverting under landsting. En av de tre 
roverrepresentantene skal være av samme kjønn som leder av Rovernemnda, mens de to 
andre skal være av motsatt kjønn. 

Roverting kan velge vararepresentanter for de tre roverrepresentantene, eller gi 
Rovernemnda myndighet til å oppnevne vararepresentanter ved behov. Må leder for 
Rovernemnda melde forfall til landsting, skal et annet medlem av Rovernemnda overta, 
primært nestleder. 

DEL 2: Rovernemnda 

§ 2-1 Generelt 

Rovernemnda skal: 

a) jobbe aktivt for å fremme roveres interesser i forbundet. 

b) ha jevnlig kontakt med og bistå kretskontaktene og studentspeiderlagene. 

c) følge opp Tiltaksplan for rovernemnda og andre vedtak fattet av Roverting. 

d) ha jevnlig kontakt med landsstyret og forbundskontoret. 

e) arbeide for ekspansjon og profilering av speiderarbeidet generelt og roverarbeidet 
spesielt. 

f) representere forbundet utad etter avtaler med Landsstyret, og/eller forbundskontoret. 

Nemndas medlemmer skal utøve sine verv innenfor de rammer som er satt av Roverting 
og Norges KFUK-KFUM-speidere sentralt. 

Leder og nestleder kan uttale seg på vegne av Rovernemnda. Andre medlemmer kan uttale 
seg på vegne av nemnda i konkrete saker etter godkjennelse fra leder eller nestleder. 
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§ 2-2 Leder og nestleder 

Leder av Rovernemnda har det øverste ansvar for all virksomhet i rovernemnda, og for at 
nemndas oppgaver fordeles på en hensiktsmessig måte. Leder kan på egenhånd fatte 
avgjørelser av administrativ karakter og mindre saker dersom det ikke er tid til å legge 
saken fram i møte i Rovernemnda. I saker av sistnevnte karakter skal leder så fremt det er 
mulig konsultere nestleder og øvrige medlemmer før det fattes beslutning. 

Lederen eller nestleder møter i Landsstyret for Norges KFUK-KFUM-speidere i henhold til 
forbundets organisasjonsbestemmelser. 

Leder skal ha månedlig kontakt med nemndas øvrige medlemmer. 

Lederen skal delegere en del av sine oppgaver til nestleder i samråd med denne. 

Det bør tilstrebes en noenlunde lik arbeidsfordeling. 

§ 2-3 Møter i Rovernemnda 

Rovernemnda skal i løpet av en valgperiode ha minst fem møter. Leder har ansvar for at 
det sendes ut innkalling med saksliste og sakspapirer senest 10 dager før et møte. 

Leder, nestleder og ordinære medlemmer har møte- og stemmerett i Rovernemnda. Ved 
varig forfall av ordinære medlemmer i Rovernemnda, tiltrer varamedlemmet av samme 

kjønn i det aktuelle vervet. Det samme gjelder for forfall ved enkeltmøter. Ved 
stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Ved leders fravær overtar nestleder lederens 
dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

Det skal skrives referat fra alle møter, og dette skal underskrives av referent og leder eller 
nestleder. Referater skal gjøres tilgjengelig på Internett. 

Nemnda fastsetter selv nærmere saksbehandlingsrutiner på første møtet i valgperioden. 

§ 2-4 Sentrale roverangementer 

Rovernemnda har det overordnede ansvaret for alle sentrale roverarrangementer, samt 
instrukser for disse. I forbindelse med alle slike roverarrangementer skal nemnda 
oppnevne et medlem til kontaktperson for lokalkomiteen.  

Kontaktpersonen har ansvaret for den jevnlige kommunikasjon med lokalkomiteen, for å 
skaffe informasjon og for å bistå lokalkomiteen på andre måter. 

§ 2-5 Kretskontakter 

På første møte i en valgperiode skal nemndas ordinære medlemmer fordele kontaktkretser 
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mellom seg. Leder og nestleder kan ha kontaktkretser dersom de ønsker det. 

Nemndas medlemmer skal ha jevnlig kontakt med sine kontaktkretser, og bistå med 
informasjonsformidling og andre former for bistand etter beste evne i tråd med 
kontaktkretsen ønsker. 

Ved slutten av en valgperiode skal nemndas medlemmer lage en kort oversikt over 
situasjonen i sine kontaktkretser. Dette tas med i avtroppende leders fratredelsesrapport 
(se § 2-6). 

§ 2-6 Fratredelsesrapport 

Ved endt valgperiode skal avtroppende leder skrive fratredelsesrapport. Denne rapporten 
skal gi en oversikt over Rovernemndas virksomhet i perioden, status for de ulike 
kontaktkretsene og andre emner som anses relevante for framtiden. 

Fratredelsesrapporten skal oversendes alle nemndas sittende og avtroppende medlemmer, 
forbundskontoret og Landsstyret. 

§ 2-7 Arkivering 

Leder og nestleder skal ha hvert sitt arkiv som inneholder sakslister og referater fra alle 
Roverting og møter i Rovernemnda, samt tidligere lederes fratredelsesrapporter. De 
nevnte dokumenter skal også inngå i forbundskontorets arkiver. 

DEL 3: ENDRINGER 

§ 3-1 Endring og godkjenning 

Roverting har myndighet til å endre «Lover for Roverting og Rovernemnda.» Endringer i 
lovens første og tredje del krever 2/3 flertall, mens endringer av andre del krever 
alminnelig flertall (over 50 prosent). 

Alle endringer i «Lover for Roverting og Rovernemnda» skal oversendes landsstyret for 
godkjennelse. Rovernemnda har ansvar for å implementere endringene i lovverket. 

Endringer trer i kraft umiddelbart etter godkjennelse fra Landsstyret, medmindre 
Roverting vedtar et senere ikrafttredelsestidspunkt. 

Dersom et endringsvedtak ikke blir godkjent av Landsstyret, blir den tidligere lovtekst 
stående. Finner Landsstyret kun delvis å kunne godkjenne en lovendring, legger 
Rovernemnda dette fram som et nytt lovendringsforslag på påfølgende Roverting. Den 
tidligere lovtekst blir stående inntil Roverting eventuelt treffer nytt endringsvedtak. 
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Forslag til forretningsorden for Roverting 2015 
 

Tegngivning 

Alle deltakere har nummerskilt. Nummerskiltene vises med tallsiden frem når en ønsker å holde 
innlegg. Tallsiden vises frem, med to fingre ved siden for replikk. Saksopplysning vises med 
tallsiden frem, og en flat hånd oppå skiltet. Ønsker man innlegg til dagsorden eller 
forretningsorden, vises tallsiden bak frem. 

Forslag 

Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer. Forslag skal være underskrevet. Det kan ikke fremmes 
forslag etter at det er satt strek for å tegne seg til innlegg. Forslag til dagsorden/forretningsorden 
fremlegges muntlig, og kan også fremsettes etter at det er satt strek for å tegne seg til innlegg. Alle 
forslag må ligge innenfor rammene av den sak som behandles. 

Innlegg 

Et innlegg er en ytring av meningen til en sak. Innlegg må holdes innenfor den aktuelle saken, men 
kan inneholde nye momenter i saken. Når man melder seg til innlegg blir dette notert av ordstyrer. 
De som har tegnet seg til innlegg får komme til ordet i den rekkefølgen de er registrert av 
ordstyrer. Det kan vedtas at det skal settes strek etter et innlegg. De som allerede er notert vil 
imidlertid få holde sine innlegg. Det er mulig å tegne seg til innlegg før strek inntreffer.  

Dersom noen er imot at det skal settes strek, må vedkommende be om innlegg til 
forretningsorden. Det voteres i så fall om hvorvidt det skal settes strek. Også etter at strek er satt, 
kan strek oppheves etter samme prosedyre. 

Replikk 

Ber noen om ordet til replikk, er det for å oppklare misforståelser, svare på spørsmål eller komme 
med korte kommentarer til forrige innlegg. Replikken skal være kortfattet, og det er ikke 
anledning til å trekke inn momenter som ikke er berørt i innlegget. Replikk til et innlegg må 
tegnes mens innlegget pågår. Ordstyrer kan begrense antall replikker per innlegg. Etter at alle 
replikker til et innlegg er ferdige, har den som holdt innlegget mulighet til å tegne seg til 
svarreplikk. Det er ikke mulig for andre deltagere å tegne seg til replikk på replikk.  

Til dagsorden 

Dersom noen ber om ordet til dagsorden, er det for å kommentere eller foreslå endringer på 
rekkefølgen i den vedtatte dagsorden. Den som ber om ordet til dagsorden skal få slippe til rett 
etter pågående innlegg med replikker. 
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Sak 1: Konstituering 
 

1.1. Godkjenning av innkalling 

Innkalling til Roverting ble sendt ut på e-post 12.12.2014, samt på 
speiderprogram.no/kalender. 

Rovernemndas innstilling: Innkallingen til Roverting godkjennes. 

 

1.2. Godkjenning av saksliste 

Se vedlagt forslag til saksliste 

Rovernemndas innstilling: Sakslisten godkjennes 

 

1.3. Godkjenning av forretningsorden 

Vedlagt på side 17 ligger forslag til forretningsorden for Roverting 2015 

Rovernemndas innstilling: Forslag til forretningsorden godkjennes 

 

1.4. Opprop av Rovertingets deltakere 

I henhold til deltakerlisten registreres antall tale-, forslags- og stemmeberettigede 

deltakere på Roverting. 

 

1.5. Valg av ordstyrere 

Rovernemnda foreslår Erik Ettner Sanne og Oda Maria Irgens Hokstad som 

ordstyrere. 

Rovernemndas innstilling: Roverting velger Erik Ettner Sanne og Oda Maria Irgens 
Hokstadsom ordstyrere. 

 

1.6. Valg av referenter 
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Rovernemnda foreslår Ole-Jonny Lomme og Ragnhild Stokke Lundetræ som referenter. 

Rovernemndas innstilling: Roverting velger Ole-Jonny Lomme og Ragnhild Stokke Lundetræ 
som referenter. 

1.7. Valg av redaksjonskomité 

Rovernemnda foreslår ordstyrere, referenter samt Martin Grønfjell og Marta Nagel-Alne 
fra Rovernemnda som redaksjonskomité. 

Rovernemndas innstilling: Roverting velger ordstyrere Erik Ettner Sanne og Oda Maria Irgens 
Hokstad, referenter Ole-Jonny Lomme og Ragnhild Stokke Lundetræ samt Martin Grønfjell og 
Marta Nagel-Alne fra Rovernemnda som redaksjonskomité. 

 

1.8. Valg av tellekorps 

Rovernemndas innstilling vil bli lagt frem på Roverting 

 

1.9. Valg av protokollunderskrivere 

Rovernemnda foreslår Cathrine Breidablikk og Lars Grønfjell som 

protokollunderskrivere 

Rovernemndas innstilling: Roverting velger Cathrine Breidablikk og Lars Grønfjell som 

protokollunderskrivere 

  

Side 19 av 37 
 



Sak 2: Årsmelding fra Rovernemnda 2014/2015 
 

Innsendt av: Rovernemnda 

Rovernemndas sammensetning: 

Siden Roverkongressen i Bergen 2014 har Rovernemnda hatt følgende sammensetning: 

 

Navn: Gruppe og krets: Funksjon: 
Sindre Nesse Kopervik, Haugaland Leder 
Elisabeth Kristoffersen Vea, Haugaland Nestleder 
Torgeir Heldal jr. Grimstad, Agder Medlem 13/15 
Elise Irene Kjeling Jessheim, Romerike Medlem 13/15 
Martin Grønfjell Mo, Helgeland Medlem 14/16 
Marta Nagel-Alne Ålgård, Rogaland Medlem 14/16 
Birger Langebro Ålgård, Rogaland Vara 
Elise Vik Nordbrønd Larsgården, Sunnmøre Vara 

 

Møtevirksomet: 

Siden Roverkongressen i 2014 fram til Roverkongressen 2015 har Rovernemnda hatt 
følgende nemndsmøter: 

Dato: Sted: 
27. – 2. mars 2014 Forbundskontoret, Oslo 
30. – 1. juni 2014 Ynglingen, Stavanger 
12. – 14. september 2014 Forbundskontoret, Oslo 
31. – 2. november 2014 Kretskontoret, Trondheim 
16. – 18. januar 2015 Forbundskontoret, Oslo 

 

I tillegg har Rovernemnda vært representert på følgende arrangementer: 

• LNUs Barne- og ungdomsting, 25. – 26. april 2014, Sundvolden 
• Landsleir 2014, 2. – 9. august, Asker 
• Rovernet 2014, 18. – 21. september, Island 
• Roverfemkamp 2014, 19. – 21. september, Horve II 
• Kretsforum 2014, 24. – 26. oktober, Gran 
• Roverball 2015, 9. – 11. januar, Bergen 
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Landsstyret: 

Rovernemnda har ved leder eller nestleder vært representert på følgende landsstyremøter: 

Dato Møte: Sted: 
12. mars Landsstyremøte Skype 
4. – 5. april Landsstyremøte og SPF-møte Strandheim 
13. – 15. juni Landsstyremøte og 

Globalseminar 
Forbundskontoret og 
Asker 

8. september Landsstyremøte Skype 
26. – 28. september Landsstyremøte Sandvika 
14. – 16. november Landsstyremøte Fetsund 
13. januar 2015 Landsstyremøte Skype 

 

Nasjonale arrangement:  

Følgende roverarrangement har vært avholdt i forbundet denne perioden: 

Arrangement: Dato: Sted: Deltakere: 
Roverkongress 7. – 9. februar 2014 Bergen 138/33 
Roverfemkamp 19. – 21. september 2014 Horve II, 

Rogaland 
109/5 

Roverball 9. – 11. januar 2015 Bergen 48/16 
 

I tillegg har det vært 3 rovere fra Norges KFUK-KFUM-speidere i Romania på Explorer Belt.  

Kretser som har blitt besøkt av Rovernemnda i perioden: 

• Oslo 
• Rogaland 
• Trøndelag 
• Asker og Bærum 
• Bjørgvin 

Rovernemndas tiltaksplan 2014 

Vekst – primært satsningsområde for året 

Jobbe for større deltakelse på sentrale roverarrangementer og selv delta aktivt. 
Rovernemnda har i året som har gått brukt sine informasjonskanaler til å aktivt 
promotere roverarrangementene. Det har blant annet resultert i flere deltakere på 
roverfemkamp. Rovernemnda har vært delaktige på roverkongress, landsleir, 
roverfemkamp og roverball.  
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Markedsføre aktuelle internasjonale roverarrangement og jobbe for å sende rovere 
dit. 
Det har i år ikke vært påmelding til noen større roverarrangement, men vi har startet 
prosessen med å få flest mulig til å dra på Roverway 2016 i Frankrike og Moot 2017 på 
Island.  
  
Følge opp eksisterende studentspeiderlag og hjelpe til med oppstart av nye  
studentspeiderlag, og arbeide for et aktivt samarbeid mellom studentspeiderne og 
de lokale gruppene. 
Vi har i løpet av året hatt god kontakt med Gråkallbanen studentspeiderlag. Det har også i 
løpet av året blitt startet studentspeiderlag i både Kristiansand og Bergen med god 
aktivitet. Bybanen studentspeiderlag har etter initiativ fra nemndsmedlemmer dratt i 
gang en ordning hvor grupper i kretsen kan hyre inn studentene til å holde enkeltmøter, 
være med på turer o.l. Det har også vært en samling for studentspeidere på Ås.  
 
Legge til rette for et godt samarbeid mellom Rovernemnda og kretsene gjennom 
roverkontaktene, promotere disse, og arbeide videre med utviklingen av 
roverkontaktsamlinger. 
Rovernemnda har gjennom året hatt jevnlig kontakt med roverkontaktene. Under 
kretsforum ble det av Rovernemnda arrangert en samling for alle kretskontaktene med 
forskjellige spennende økter, som blant annet gikk på rollen som roverkontakt, og 
samspillet mellom nemnda og kontaktene.  
 
Legge til rette for oppstart av nye roverlag, og bistå med råd og hjelp til eksisterende 
roverlag i fare for nedleggelse. 
Vi har gjennom sosiale medier oppfordret til å ta kontakt om vi kan bistå med noe.  
 
Rovernemnda skal informere om sine besøk i kretsene i god tid før besøket og være 
på tilbudssiden ved et eventuelt møte med kretsen og de nærliggende kretsene. 
Rovernemnda har informert om sine besøk. Dette har dessverre ikke resultert i sosiale 
arrangementer med lokale speidere. Dette både på grunn av Rovernemndas tidvis veldig 
tette møteprogram, eller at roverombudet (eller andre) dessverre ikke hadde anledning når 
Rovernemnda var på gitt sted.  
 
Opprettholde et godt samarbeid med programrevisjonskomiteen i revideringen av 
roverprogrammet. 
Rovernemnda har gjennom året hatt et tett samarbeid med programrevisjonskomiteen. Vi 
har blitt forespurt om både speiderstigen, og hva vi ønsker av merker. Enkeltmedlemmer 
av Rovernemnda har også sendt inn forslag, som har resultert i ferdige merker.  
 
Videreføre bruk av diverse informasjonskanaler (E-post, Facebook, nettsider, 
speiderprogram) 
Gjennom perioden som har gått har Rovernemnda vært aktive på flere plattformer. Vi har 
økt antallet likes på Facebook til 1140 (pr. januar 2015), og når stadig ut til flere og flere. Vi 
har også gjennom året sendt ut sporadiske nyhetsbrev med informasjon, og vi har sendt 
ut e-poster for å minne om de nasjonale arrangementene.  
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Sende ut egne arrangementsinvitasjoner på e-post i tillegg til informasjonsbrev i 
nyhetsbrev.  
Se overforstående.  
 
Jobbe for å få til jule-/nyttårsball nasjonalt. 
9. – 11. januar 2015 ble det arrangert nasjonalt roverball i Bergen. Ballet hadde rundt 50 
deltakere pluss stab, hvorav 4 fra Rovernemnda.  
 
Rovernemnda skal jobbe for å arrangere KM Roverløft i 2015 (ref. 
NSF) 
På grunn av manglende kunnskap om Roverløft ønsket Rovernemnda å sende et medlem 
på årets arrangement. Når dette ble avlyst valgte vi å heller styrke resterende arrangement, 
fremfor å jobbe med noe og mot noe som vi ikke visste nok om. 

 

 

Sluttkommentar 

I begynnelsen av valgperioden satte vi vekst som vårt fokusområde. Det er dessverre ikke 
mulig å måle medlemsutvikling i valgperioden i medlemstall, da vi ikke har en øvre 
aldersgrense for rovere, og veksten sannsynligvis ikke ville være nye medlemmer. Men, vi 
har sett økt aktivitet og deltakelse. På landsleiren i sommer var der nesten 1400 påmeldte 
mellom 16 og 25 år, vi hadde femkamp i høst med over 110 deltakere, vi har hatt oppstart av 
flere nye studentspeiderlag og vi har hatt ett nytt nasjonalt roverarrangement med rundt 
50 deltakere. Vi tror vi trygt kan si at vi i løpet av året har sett vekst i roverseksjonen i 
forbundet.  

Rovernemnda har i løpet av året hatt et veldig godt forhold til kontoret og Landsstyret, 
blant annet har leder fått være med i høringsgruppe om revidert strategi for forbundet og 
vi opplever at vår stemme blir tydelig hørt. Roverarbeidet er viktig, og dette tydeliggjøres i 
hele organisasjonen.  

Sommerens høydepunkt for Rovernemnda var definitivt landsleir i Asker. Nemnda deltok 
selv aktivt som stab og maur, og vi ble varme om hjertet av å se alle roverne som lagde liv i 
leirgater, på leirbål og på roverkro! 

Høsten 2014 arrangerte Rovernemnda en helgesamling for roverkontaktene parallelt med 
Kretsforum. Innholdet på samlingen var et resultat av arbeid over to valgperioder om et 
nytt konsept til kontaktsamlingene.  

Rovernemnda vil takke alle som har bidratt til at 2014 ble nok et fantastisk roverår. Vi ser 
resultatene av arbeid som har blitt lagt ned på krets- og gruppenivå, og ikke minst det som 
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har blitt gjort av lokalkomiteer til alle roverarrangement i løpet av året som har gått. Det 
er alltid like givende å treffe engasjerte rovere rundt i det ganske land, og vi takker for 
tilliten som dere har gitt oss. 

 

Speiderhilsen fra Rovernemnda 

Sindre Nesse  Elisabeth Kristoffersen 
Leder  Nestleder 

Elise Irene Kjelling  Torgeir Heldal jr. 
Martin Grønfjell  Marta Nagel-Alne 

 

Rovernemndas innstilling:  

Årsmelding for 2014 godkjennes.  
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Sak 3: Tiltaksplan for Rovernemnda 2015 

Innsendt av: Rovernemnda 

Tiltak: 

• Jobba for større deltaking på sentrale roverarrangement og sjølv delta aktivt.  
• Marknadsføra aktuelle internasjonale roverarrangement og arbeida for å senda roverar dit.  
• Rovernemnda skal aktivt leggja til rette for og oppfordra til deltaking i Friluftslivets År 

2015, og fremma Haikeligaen som ein del av roverarbeidet.  
• Leggja til rette for godt samarbeid mellom Rovernemnda og kretsane gjennom 

roverkontaktane, og arbeida for gjennomføring av roverkontaktsamling.  
• Leggja til rette for oppstart av nye rover- og studentspeidarlag, og bidra med hjelp og råd 

til lag.  
• Rovernemnda skal informera om sine besøk i kretsane i god tid før besøket, slik at nemnda 

kan få moglegheit til å møta roverane i kretsen og dei nærliggande kretsane.  
• Oppretthalda eit godt samarbeid med programrevisjonskomiteen, og arbeida vidare med 

innspel frå Roverting angåande roverekspert. 
• Vidareføra bruk av diverse informasjonskanalar (E-post, Facebook og nettsider). 

 

 

Forslag til vedtak: 
Tiltaksplanen for 2015 blir vedtatt.  

 

Rovernemndas innstilling: Tiltaksplanen for 2015 blir vedtatt.  
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Sak 4: Speiderloven (Landstingssak) 
Innsendt av: Rovernemnda 

Forslagsstillers begrunnelse: 

Våren 2014 kom det inn svar fra høringsforslaget til endring av speiderloven. Dette resulterte i 7 
nye paragrafer som skal voteres over ved Landsting 17.04 -19.04 2015.  NSF har også votert over 
dette på sitt speiderting 31.10 -2.11 2014, de valgte å endre §1, men beholde §2-10 som de er. Et 
endelig vedtak vil bli gjort på et representantskapsmøte i Speidernes Fellesorganisasjon i juni 2015. 
For å få et endelig vedtak for SpF må loven godkjennes på to slike møter med representanter fra 
begge forbundene. Saken skal opp til behandling på Landsting i april.  

Roverting 2014 vedtok å støtte speiderlovskomiteens høringsforslag om speiderloven. Roverting 
2014 og speiderlovskomiteens forslag er som følger: 

Forslaget til ny speiderlov: 

§1 : 

En speider søker sin tro og respekterer andres 

Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si 

§2: 

En speider er en god venn 

Ein speidar er ein god ven 

§3: 

En speider kjenner og tar vare på naturen 

Ein speidar kjenner og tar vare på naturen 

§4: 

En speider er til å stole på 

Ein speidar er til å stole på 

§5: 

En speider er nøysom 

Ein speidar er nøysam 

§6: 

En speider arbeider for fred 
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Ein speidar arbeider for fred 

§7: 

En speider tar ansvar og viser vei 

Ein speidar tar ansvar og viser veg 

Behandling av saken: 

Gjennom diskusjon på påvirkningstorget er det mulighet for å fremme alternative vedtaksforslag 
og tilleggsforslag, som voteres over i plenum søndag.  

Det er verdt å merke seg at jo flere endringer og tillegg som gjøres, jo vanskeligere vil det bli å få 
det vedtatt på landsting.  

 

Forslag til vedtak: 

Rovertinget støtter vedtak fra Roverting 2014, og ber landstingsdelegatene ta dette med inn i 
diskusjonen på landsting.   

 

Rovernemndas innstilling: Roverting ber om at delegatene tar med seg innspill fra tinget, og fremmer 
disse.  
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Sak 5: Roverball 
Innsendt av: Rovernemnda 

 

På fjorårets kongress i Bergen vedtok Roverting 2014 et nytt punkt på Rovermndas tiltaksplan om å 
arbeide med å få til et nasjonalt roverball. Nemnda fulgte opp vedtaket og 9.-11. januar 2015 ble det 
arrangert ball i Åsane kirke, i Bergen. Totalt var det rundt 60 rovere som deltok på arrangementet, 
inkludert stab.  

Vi ønsker å finne ut hva roverne egentlig ønsker med tanke på et eventuelt ball. Vil Roverting at 
dette skal bli et årlig nasjonalt arrangement, eller blir ball i januar konkurrerende med 
Roverkongress?  

Hva skal et ball eventuelt inneholde av program? Hvilken type aktiviteter vil vi ha? Skal 
Roverballet fortsette, men arrangeres på annet tidspunkt? 

 

Forslag til vedtak:  

Roverting sender Rovernemnda innspillene fra påvirkningstorg, og gir nemnda ansvar for å jobbe 
videre med tingets ønsker for Roverball.  

 

Rovernemndas innstilling:Roverting sender de innspill som kom inn gjennom diskusjonen på 
påvirkningstorg til Rovernemnda, som jobber videre med tingets ønsker for Roverball. 
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Sak 6: Roveralder (Landstingssak) 
 
Innsendt av: Rovernemnda  
 
Innledning:  
I KFUK-KFUM Speiderne er det ingen øvre aldersgrense for å være rover, man kan være 
rover så lenge man ønsker. Programrevisjonskomiteen har sendt inn sak til Landsting, 
hvor man ønsker å endre på dette. 

Følgenede utdrag er hentet fra Landstingssak: Endring av organisasjonsbestemmelsene § 
9.2.1 aldersindeling: 

Vi ser det som viktig at rovertiden får en avslutning. Aldergruppen 16 – 25 år er en gruppe med et 
enormt spenn i modning og livsfase. Det kommende roverprogrammet utvikles primært for 
aldersgruppen i videregående skole (16 – 19 år). Rovere som er eldre enn dette vil ha viktige 
oppgaver og utviklingsmuligheter knyttet til det å være lagleder, engasjert i kretsens roverarbeid, 
rovernemda, rover 5 – kamp og på nordiske og andre internasjonale roverarenaer. Det er ønskelig at 
rovertiden får en slutt. Aldergrensen for å delta på Rover Moot er til og med 25 år, og det er naturlig 
at dette da også blir den øverste aldergrensen for rovere. Når man er 25 år er tiden kommet for å gå 
over i lederrekkene. Programrevisjonen arbeider med å utvikle en rolle som mentor for roverlagene. 
Dette vil være ledere/voksne som ikke er en del av roverlaget som kan ha en funksjon som 
støttespillere, praktiske tilretteleggere og rådgivere for laget eller laglederen. Dette vil ikke kreve 
endringer av grunnreglene, men er noe Landstinget bør være klar over når de behandler saken.  

 

 

Forslag til vedtak fra programrevisjonen: 
Det foreslås at §9.2.1 i organisasjonsbestemmelsene endres til følgende:  

§ 9.2.1 ALDERSINNDELING  

Forbundets arbeidsgrener har følgende inndeling: 0 år - 6 år 
1. - 2. trinn 
3. - 4. trinn  
5. – 10. trinn  
Fra fullført 10. trinn – til og med 25 år  

Overgang til ny aldersgruppe skjer etter skolens sommerferie hvert år. Medlemmer i 10. trinn kan 
etter nyttår være aspiranter i eldste arbeidsgren.  

Ut fra lokale forhold kan gruppetinget avvike fra denne inndelingen.  

I tillegg drives i henhold til retningslinjer og program fastsatt av landsstyret: Konfirmantspeiding 
Studentspeiding 
Speiderarbeid for voksne  
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Rovernemnda støtter forslaget til programrevisjonskomiteen om å sette en øvre 
aldersgrense for rovere. Nemnda mener at en øvre aldersgrense for rovere vil gjøre det 
lettere å jobbe målrettet innenfor aldersgruppen. Samtidig ønsker vi ikke å støte noen ut 
fra forbundet. Nemnda støtter forslaget om at engasjerte speidere over 25år får mulighet 
til å delta i roverarbeidet på lokalt, regionalt og nasjonalt plan som ressurspersoner. Dette 
for å sørge for kontinuitet i roverarbeidet.   

 
Forslag til vedtak:  
Rovertinget støtter Landstingssak: Endring av organisasjonsbestemmelsene § 9.2.1 
aldersinndeling, om ny aldersinndeling av rovere. Rovertingets delegater til landsting blir 
gitt bundet mandat til å stemme for, og fremme rovertingets meninger om roveralder i 
landstingssak: Endring av organisasjonsbestemmelsene § 9.2.1 aldersinndeling. 
 
Rovernemndas innstilling:  
Roverting støtter endring av organisasjonsbestemmelsene §9.2.1 Aldersinndeling, og Rovertingets 
landstingsdelegater får bundet mandat til å fremme og stemme for endring av §9.2.1 
Aldersinndeling. 
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Sak 7: Roverekspert 
 

Innsendt av: Rovernemnda 
 

Programrevisjone har i lang tid jobbet med revidering av programmet og vi har mulighet for å 
påvirke prosessen rundt utforming av en evt ny roverekspert. Programrevisjonen skal i januar 2016 
legge fram et helhetlig roverprogram derfor ønsker Rovernemnda innspill fra Roverting om en evt. 
ny roverekspert.  
 
Dagens roverekspert består av to deler, hvor første del strekker seg over et år med krav til 
jakkemerker, turer, ferdigheter, bibellesing o.l., mens del to er en prosjektoppgave gitt av 
Rovernemnda. Det har kun vært én rover som har klart rovereksperten. Noen har prøvd seg, men 
fikk ikke godkjent prosjektoppgaven. Nemnda stiller spørsmål ved omfang og for høye krav som 
har gitt lite deltakelse samt lite promotering av roverekspert.  
 
I mange andre land er rovertiden preget av et prosjektarbeid som strekker seg over lang tid hvor 
man gjennomfører frivillig arbeid. Det er få land som har så mye "lek og moro" som Norge. Skal 
rovertiden brukes til noe mer konstruktivt eller er det nå man skal få tid til å være litt mindre 
seriøs og fokusere mer på godt samhold?  
 
Vil Roverting ha en helt ny roverekspert? Hvor høyt skal den henge? Er den i dag vanskelig å 
gjennomføre med tanke på økonomiske forhold (krav for utenlandstur osv.)? Er den i dag 
vanskelig å gjennomføre pga. høye merkekrav fra gammelt program? Hvor stor valgfrihet skal det 
være med tanke på innhold? Skal vi implementere Scout Of The World Award som vår 
roverekspert?  
 
 
Forslag til vedtak: Rovernemnda overbringer Rovertings forslag fra påvikrningstorget til 
programrevisjonskomiteen.  
 

Rovernemndas innstilling:  

Forslag fra påvirkningstorg sendes programrevisjonskomiteen. 
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Sak 8: Endring i Organisasjonsbestemmelsene. 
Innsendt av: Rovernemnda 

 

Forslagsstillers begrunnelse: 

I §3.1.2  i Organisasjonsbestemmelsene står det hva landsting skal behandle,  og det som 
praktiseres i dag er at landsting behandler saker fra Roverting og Patruljeførerting. Dette vil vi at 
skal stå eksplisitt i Organisasjonsbestemmelsene, og ønsker derfor å tilføre et nytt kulepunkt som 
gir uttrykk for dette. Vi ønsker at saken sendes med Roverting som avsender. 

Paragraf 3.1.2 tillegges et nytt kulepunkt med følgende ordlyd: «Landsting behandler saker fra 
Roverting og Patruljeførerting.» 

Vedlegg: Forslag til sak til Landsting.  

Forslag til vedtak: 

Saken blir sendt til Landsting med avsender Roverting. 

 

Rovernemndas innstilling: 

Saken blir sendt til Landsting med avsender Roverting. 
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Vedlegg sak 8: 

 

Forslagsstiller: Roverting 2015 

 

I §3.1.2  i Organisasjonsbestemmelsene står det hva landsting skal behandle,  og det som 
praktiseres i dag er at landsting behandler saker fra Roverting og Patruljeførerting. Dette vil vi at 
skal stå eksplisitt i Organisasjonsbestemmelsene, og ønsker derfor å tilføre et nytt kulepunkt som 
gir uttrykk for dette. Vi ønsker at saken sendes med Roverting som avsender. 

 

I Organisasjonsbestemmelsene §3.1.2 blir det nevnt hva landsting skal behandle. Praksis har vært 
at saker fra Roverting og Patruljeførerting har blitt behandlet på landsting, men vi ønsker at dette 
står i Organisasjonsbestemmelsene for å fjerne all tvil for fremtiden.  

Vi foreslår å tilføre nytt kulepunkt til §3.1.2: 

Landsting behandler: 

• Saker sendt inn fra Roverting og Patruljeførerting. 
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Sak 9: Saker fremmet av Roverting  
I følge ”Lover for Roverting og Rovernemnda” er det mulig å fremme saker under selve Roverting 
dersom 2/3 av Roverting ønsker å behandle saken. Sak 9 gir mulighet for behandling av slike saker. 
Rovernemnda oppfordrer de som eventuelt ønsker å benytte anledningen til å fremme saker under 
Roverting, til å gjøre ordstyrer oppmerksom på dette så tidlig som mulig. Det må også påberegnes 
en frist for innmelding av nye saker. Sakene behandles i plenum på søndag. 

  

Side 34 av 37 
 



Sak 10: Valg 
Valgkomiteen vil legge fram sine kandidater og innstilling på Roverkongress. Det vil bli mulighet 
for å melde sitt kandidatur i løpet av Roverkongressen, innen fredag 13. februar kl. 21.00. Alle 
kandidater vil få mulighet til å presentere seg selv. 

Har du lyst til å stille til valg, meld din interesse til valgkomiteen innen 31. januar. Da får komiteen 
tid til å jobbe før kongressen. Som nevnt over er det mulig å stille under kongressen, men det er 
ønskelig å ha flest mulig kandidater klare før vi møtes i Trondheim. 

På Roverkongress henges det opp valgplakater. Disse er til for at kandidater skal kunne skrive litt 
om seg selv og hva de vil bidra med i vervet sitt. På denne måten får man promotert seg selv, 
samtidig som kongressen allerede på fredag får se hvem som stiller til valg. Frist for å levere bilde 
og tekst til valgplakat er fredag 6. januar. Meld derfor din interesse til valgkomiteen før dette for å 
få mal til valgplakat. Valgplakater kan også fylles ut for hånd på Roverkongress dersom du stiller 
før fristen fredag 13. Februar kl. 21.00. 

Valgkomiteen består av Maren Pernille Indreeide Øvregaard, Even August Bremnes Stokke, Kaja 
Marie Leversund og Bjarte Aarstad. Ønsker du kontakt med komiteen sender du en e-post til 
rovervalgkomite@kmspeider.no. 

 

På årets Roverting skal det velges: 

A) Medlemmer til Rovernemnda 

1. Leder for 1 år* 

2. Nestleder for 1 år *, motsatt kjønn av leder 

3. 1 medlem for 2år, jente 

4. 1 medlem for 2 år, gutt 

5. 1 varamedlem for 1 år, jente 

6. 1 varamedlem for 1 år, gutt 

 

*For å kunne velges til vervet som leder og nestleder kreves det at man er godkjent leder i Norges 
KFUK-KFUM-speidere, eventuelt at man oppfyller kravene til dette og er villige til å skrive under 
på ledererklæring etter å ha blitt valgt. 

Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling legges frem på Roverting. 

B) Valg av representant til Ungdommens kirkemøte  
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Ungdommens kirkemøte arrangeres en gang årlig av Kirkerådet og nemnd for ungdomsspørsmål i 
Den norske kirke. På Ungdommens kirkemøte stiller to valgte representanter under 30 år fra hvert 
bispedømme, pluss samiske delegater. I tillegg møter ungdomsrepresentanter fra 
bispedømmerådene og en representant fra hver ungdomsorganisasjon tilknyttet Den norske kirke. 

På Ungdommens kirkemøte diskuteres spesielt saker som angår ungdom i Kirken, men det tas 
også opp andre spørsmål som angår Kirken. Ungdommens kirkemøte kan fremme forslag for 
Kirkemøtet, som er Kirkens øverste organ, og det blir også valgt delegater fra Ungdommens 
kirkemøte til det ordinære Kirkemøtet. Den som reiser bør ha litt erfaring fra menighets- og 
kirkeliv, og bør helst være 16-20 år. Delegaten vil få mer informasjon og oppfølging fra 
forbundskontoret. Den som blir valgt må kunne representere organisasjonen. 

Ungdommens kirkemøte avholdes i Bodø 2. – 6. oktober 2015. Kandidater bør vite at de har 
mulighet til å reise når de stiller til valg. 

 

Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling legges frem på Roverting. 

 

C) Delegater til Landsting 

Til Landsting 2015 skal det velges fire delegater fra Roverting. Det er Rovernemndsleder pluss tre 
andre. En av samme kjønn og to av motsatt. 

Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling legges frem på Roverting. 

 

D) Arrangører til sentrale roverarrangementer 

Alle arrangører av sentrale roverarrangement skal ha jevnlig kontakt med Rovernemnda. De 
plikter også å følge retningslinjer og instrukser gitt av sentrale organer i forbundet. 

1. Roverkongress 2016 

Lokalkomiteen vil ha ansvaret for den praktiske tilretteleggingen og den sosiale delen av 
roverkongressen. Forhandlingene under Roverting er det Rovernemnda som har ansvaret for. 

Dato: 12.- 14. februar 2016 

2. Roverfemkamp 2015 

Arrangøren er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av arrangementet. 

Dato: 18. - 20. September 2015 

3. Roverball 2015/16 

Arrangøren er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring i samarbeid med Rovernemnda. 
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Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling legges frem på Roverting. 

 

E) Valgkomité  

Det skal velges en valgkomité på fire personer (to av hvert kjønn), som alle velges for ett år. 
Valgkomiteens oppgave er å finne fram til aktuelle kandidater til person- og arrangørvalg under 
Roverting 2016. 

Rovernemndas innstilling: Rovernemndas innstilling legges frem på Roverting. 
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Registrer  
roverlaget  

ditt nå! 
Del turen på 

haikeligaen.no  

God tur!

 
Sportegn og 

dyrespor  

Månedsoppdrag  

februar: 
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