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Hilsen fra nemndslederen

Sammen med Rovernemnda vil jeg ønske deg hjertelig velkommen til Roverkongress, 
denne gang i flotte Bergen by! Vi skal diskutere, lære, reflektere, engasjere, påvirke og ha 
det trivelig sammen. Så gjør deg klar – dette blir knallbra!  

I år har vi hatt en strålende roverleir på Sunnmøre, vi har vært på femkamp i Stavanger og 
nå er vi klare til kongress! Roverkongress er for mange et spenningshøydepunkt. Det skal 
velges nye medlemmer til blant annet Rovernemnda, og vi får endelig vite hvem som skal 
arrangere høstens femkamp, neste års Roverkongress, og ikke minst – roverlandsleiren i 
2015.  La oss gjøre 2014 til et superbra roverår! Det er landsleir i Asker og her har du som 
rover en gyllen mulighet til å gjøre en ekstra innsats på leir og samtidig bli godt kjent med 
nye rovere. Jeg snakker selvsagt om maurleir. På landsleiren blir det også eget 
roverprogram med egne kroer og den tradisjonsrike volleyballturneringen. Vi gleder oss! 

Jeg håper du leser sakspapirene godt, sjekker at du har bestilt flybillett riktig vei og 
stryker speiderskjorta før du vender deg mot Bergen 7.-9. februar.  

Vi sees på kongress! 

Speiderhilsen 

Ingeborg M. K. Skjelmo 
Leder av Rovernemnda 

Øvre rad: Øystein, Ingeborg og Sindre. 
Nedre rad: Torgeir, Elise og Elisabeth
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Program 

Fredag 
18:00  Registrering 

18:30  Kveldsmat 

20:00  Åpning og konstituering 

21:00  Infosaker 

23:00  Ro i sovesaler 

Lørdag 
08:00  Flaggheis  

08:15  Frokost  

09:00  Påvirkningstorg  

10:30  Plenumsdebatt 

12:30  Tur/grilling 

15:30  Presentasjon av de som stiller til valg 

16:00  Workshop økt 1 

17:00  Workshop økt 2 

19:00  Festmiddag  

Nattverdgudstjeneste 

23:00  Ro i sovesaler 

Søndag 
08:00  Flaggheis 

08:15  Frokost  

09:00  Plenumsdebatt 

12:00  Lunsj 

13:00  Valg 

14:00  Info om diverse arrangementer 

14:30  Avslutning  

15:00  Avreise 
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Informasjon fra lokalkomité 
Velkommen så mye til roverkongressen 2014! Vi i lokalkomiteen har gledet oss lenge til 
Bergens gater fylles opp med rovere, og håper at dere får en fantastisk helg i verdens 
fineste by.  
 
Kongressen skal i år være på St. Paul skole.  Adresse: Christies gate 16, 5015 Bergen 
 
TRANSPORT 
Alle har selv ansvar for å komme seg frem til roverkongressen, lokalkomiteen vil ikke bistå 
med kjøring til lokalet. Kongressen starter kl. 20, og vi anbefaler derfor at du ankommer 
Bergen sentrum senest en halvtime tidligere, evt. Flesland senest kl. 19. Registrering og 
kveldsmat starter kl. 18. 
Dersom du ankommer Bergen tidligere på dagen anbefaler vi å legge bagasjen på 
Speidersenteret i Marken, og utforske byen til fots.  
 
Fra Flesland går det jevnlig flybusser til Bergen sentrum, reisen tar normalt 30-40 
minutter, og du går av på Festplassen. Følg hovedveien (Christies gate) opp til skolen, 
konsulter eventuelt vedlagt kart eller lokalkomiteen hvis retningssansen svikter.  
 
Dere som tar tog eller buss vil møte Bergen på togstasjonen (markert med NSB-logo på 
kartet) eller busstasjonen, som hendig nok ligger rett ved siden av hverandre. Gå ut av din 
respektive stasjon, og kryss veien til Lille Lungegårdsvannet. På andre kortside av vannet 
ligger Festplassen, følg veibeskrivelsen for flyreisende videre derfra.  
 
Den billigste og enkleste parkeringen er i bygarasjen, som ligger i samme bygg som 
busstasjonen (i nedre høyre hjørne på kartet). Det er innkjøring fra Fjøsangerveien, som er 
hovedveien inn til Bergen sentrum uansett hvilken retning du kommer fra. Parkeringen 
koster 150 kr for en helg. Det er IKKE mulig å parkere ved skolen, og ikke anbefalt å kjøre 
til skolen. 
 
Hvis du ankommer 
med et annet 
transportmiddel, spør 
de lokale om veien til 
Festplassen. 
 
Speiderhilsen 
Lokalkomiteen 
ved kongressjef  
Vanja Flatberg  
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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 tur 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 - ORDFORKLARING 
 
Banevoktersamling – supersosial samling på Nordtangen med morsomt dugnadsarbeid. 
Arrangeres 01.- 04. mai 2014  
 

Bæærgen – Byen du skal til, som ligger på Vestlandet, i Hordaland fylke. 
 
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 dress/skjørt. 
 

Innlegg – saklig innlegg der man argumenterer for sitt syn i en plenumsdebatt. Et innlegg 
kan ha maks to replikker. Det kan være lurt å ha få og tydelige budskap. Ha de klar før du 
går på talerstolen.  
 
Haikeliga – En turkonkurranse hvor roverlaget kan samle poeng. Sjekk haikeligaen.no! 
 
Innsjekking – skjer på St. Pauls skole fra 18.00 på fredagen. 
 
Konstituering – saken der man bestemmer hvordan Roverting skal foregå og hvem som 
skal gjøre det formelle. 
 
Landsstyret – styret til KFUK-KFUM-speiderne som velges på Landsting. 
 
Landsting – KFUK-KFUM-speidernes øverste beslutningsorgan der alle store ting 
bestemmes, og som velger landsstyret. Holdes annen hvert år. Neste Landsting avholdes i 
2015. 
 
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 
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. 
 
Ordstyrere – styrer diskusjonene når det er plenumsdiskusjoner og valg. Innstilte 
ordstyrere i år er Vemund Ovesen, Erik Ettner Sanne og Synne Lien. 
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Polonese – Pardans under prosesjonen til festmiddagen. Første paret leder an, resten 
følger etter.  
 
Postkasse – legg post, hilsner og kommentarer til Rovernemnda i Rovernemndas 
postkasse. 
 
Protokollunderskrivere – to valgte personer som leser referatet etter Roverting og 
bekrefter at det som står der er korrekt. 
 
Påvirkningstorg – en 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 samt 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. 
 
Roverkontakter – en rover fra hver krets som har kontakt med Rovernemnda og jobber for 
roverarbeidet i kretsen. 
 
Roverhjemmesider – Rovernes helt egne hjemmesider på kmspeider.no/rover 
 
Roverlandsleir – En leir av, med og for rovere, som arrangeres annethvert år mellom 
landsleir og kretsleir. Arrangør for 2015 velges på Roverkongress. 
 
Rovernemnda – Rovernes tillitsvalgte i organisasjonen. Består av seks rovere som velges av 
Roverting og skal ivareta rovernes interesser i forbundet og jobbe for at roverarbeidet blir 
best mulig.  På Roverkongressen i år velges leder, nestleder og to medlemmer samt to 
varaer. 
 
Sakspapirer – dette er sakene vi skal behandle på Roverting, og vi ber deg sette deg godt 
inn i disse på forhånd. Papirene finnes i dette dokumentet. Du får et eksemplar når du 
kommer til kongressen, så du trenger ikke printe dokumentet selv. 
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Stemmeseddel – nummererte lapper som brukes i tilfeller hvor mentometerknapper ikke 
blir brukt.  
 
St. Pauls skole – Stedet du skal tilbringe 7.-9. februar sammen med andre engasjerte 
rovere. 
 
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 best.   
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Lover for Roverting og Rovernemnda  
 
Vedtatt av Roverting 09.02.2013  
Godkjent av landsstyret 15.06.13  

DEL 1: Roverting  
§ 1-1 Rovertingets 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 annendato 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 ansvarlig 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.  
 
§ 1-2 Rovertingets 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. Med rover 
forstås de medlemmer som etter forbundets organisasjonsbestemmelser defineres som 
rovere. 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. Avholdne stemmer teller som avgitte stemmer. 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.  
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Personvalg skal være skriftlig. Andre valg og avstemninger skal være skriftlige dersom 
mer enn 50 prosent av Rovertingets stemmeberettigede deltagere krever det. Ved skriftlig 
avstemning teller blanke stemmer som avgitte stemmer. Forkastede stemmesedler teller 
ikke som avgitte stemmer.  
 
§ 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 fastmedlem må fratre vervet etter ett år, 
velges det ett ordinært medlem av samme kjønn for den resterendedelen 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.  
 
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.  
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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.  
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 fullmakt fra leder eller nestleder.  
 
§ 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 
leggesaken 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 
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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 
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 
ulikekontaktkretsene 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).  
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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, med mindre 
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 nyttlovendringsforslag på påfølgende Roverting. Den 
tidligere lovtekst blir stående inntil Roverting eventuelt treffer nytt endringsvedtak.   
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Forslag til forretningsorden for Roverting 2014  
 
Tegngivning  
Alle deltakere har nummerskilt. Nummerskiltene vises med tallsiden frem når en ønsker å 
holde innlegg. Tallsiden vises med to fingre ved siden for replikk. Saksopplysning vises 
med tallsiden frem og en 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 innenfor dette 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. Etter at dette innlegget er avsluttet, 
er det ikke mulighet til å tegne seg til innlegg. De som allerede er notert vil imidlertid få 
holde sine innlegg.  
 
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 
rekkefølgeendringer 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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Til forretningsorden  
Ber noen om ordet til forretningsorden, er det for å kommentere eller fremme forslag til 
måten møtet blir ledet på. Den som ber om ordet til forretningsorden skal få slippe til rett 
etter pågående innlegg med replikker.  
 
Taletid  
Det kan innføres begrenset taletid på både innlegg og replikker. Alle kan fremme forslag 
om dette. Dersom det er uenighet, skal det voteres over hvorvidt det skal innføres 
begrenset taletid. Taletiden skal respekteres.  
 
Votering og valg  
Ved votering er det to stemmealternativer:  
1) for forslaget  
2) mot forslaget  
Ikke avgitte stemmer protokollføres som avholdne.  
 
Ved to konkurrerende forslag er det to stemmealternativer: 
1) for det ene forslaget  
2) for det andre forslaget  
 
Ved valg og voteringer brukes mentometerknappene dersom ikke annen beskjed blir gitt.  
 
Ved skriftlige valg kan man stemme for en (evt. flere) av kandidatene eller blankt. Man kan 
også velge å ikke levere stemmeseddel.  
 
Med mindre noe annet følger av lover for Roverting og Rovernemnda, fattes vedtak med 
over 50 prosent av de avgitte stemmer.  
 
Ved valg kreves mer enn 50 prosent oppslutning for en kandidat for at vedkommende skal 
anses som valgt. Blanke stemmer teller som avgitte stemmer. Dersom ingen av 
kandidatene får tilstrekkelig oppslutning, strykes den kandidat som fikk færrest stemmer, 
og det foretas så ny valgomgang mellom de gjenværende kandidater. Dersom en eller flere 
kandidater fikk 0 stemmer, skal både disse og den kandidat som for øvrig fikk færrest 
stemmer strykes. Denne prosedyren følges helt til en kandidat har fått den tilstrekkelige 
oppslutning.  
 
Påvirkningstorg  
Sakene til påvirkningstorget blir lagt frem i plenum. Moderatorer (innstilt av 
Rovernemnda) fungerer som ordstyrere på sakene. Det diskuteres i mindre grupper. En 
redaksjonskomite valgt av Roverting redigerer sakene og legger disse fram for et samlet 
Roverting. Forslag fra påvirkningstorget stemmes det over i plenum. 
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Sak 1: Konstituering 
1.1. Godkjenning av innkalling 

Innkalling i Lederforum nr. 4 2013, 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 (s. 17) ligger forslag til forretningsorden for Roverting 2014 

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, Synne Lien og Vemund Ovesen som 

ordstyrere. 

Rovernemndas innstilling: Roverting velger Erik Ettner Sanne, Synne Lien og Vemund 

Ovesen som ordstyrere.  

1.6. Valg av referenter 

Rovernemnda foreslår Kristian Valen og Elise Nordbrønd som referenter. 

Rovernemndas innstilling: Roverting velger Kristian Valen og Elise Nordbrønd 

som referenter. 

1.7. Valg av redaksjonskomité 

Rovernemnda foreslår ordstyrere, referenter samt Sindre Nesse og Øystein Lothe 

Eldholm fra Rovernemnda som redaksjonskomité. 

Rovernemndas innstilling: Roverting velger ordstyrere Erik Ettner Sanne, Synne Lien og 

Vemund Ovesen, referenter Elise Nordbrønd og Kristian Valen samt Sindre Nesse og 

Øystein Lothe Eldholm fra Rovernemnda som redaksjonskomité. 

1.8. Valg av tellekorps 

Rovernemndas innstilling vil bli lagt frem på Roverting 

1.9. Valg av protokollunderskrivere 

Rovernemnda foreslår August Mathisen og Mari Tanke Andersen som 

protokollunderskrivere 

Rovernemndas innstilling: Roverting velger August Mathisen og Mari Tanke Andersen som 

protokollunderskrivere  
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Sak 2:  Årsmelding fra Rovernemnda 2013/2014 

 
Rovernemndas sammensetning: 
Siden Roverkongressen i Mandal 2013 har Rovernemnda hatt følgende sammensetning: 
 

Navn: Gruppe og krets: Funksjon: 
Ingeborg M. K. Skjelmo Elverhøy, Troms Leder 
Sindre Nesse Kopervik, Haugaland Nestleder 

Elisabeth Kristoffersen Vea, Haugaland Medlem 13/14 
Øystein Lothe Eldholm Volda, Sunnmøre Medlem 12/14 
Elise Irene Kjelling Jessheim, Romerike Medlem 13/15 
Torgeir Heldal jr. Grimstad, Agder Medlem 13/15 

Annhild Mortveit Skjold, Haugaland Vara 
Ommund Kolnes Førre, Haugaland Vara 

 
Møtevirksomhet: 
Siden Roverkongressen i 2013 fram til Roverkongressen i 2014 har Rovernemnda hatt 
følgende nemndsmøter: 
 

Dato: Sted: 
4.-7. april 2013 Forbundskontoret og Rolandhytta, Oslo 
28.-1. juli 2013 Kopervik, Karmøy 

20.-22. september 2013 Horve II, Rogaland 
25.-27. oktober 2013 Forbundskontoret, Oslo 
10.-12. januar 2014  Nye forbundskontoret, Oslo 

 
I tillegg har Rovernemnda vært representert på følgende arrangementer: 

 Landsting, 12.-14. april, 2013, Tønsberg 

 Barne- og ungdomstinget i regi av LNU, 28.-29. april 2013, Sundvolden 

 Roverlandsleir 27.-2. august 2013, Sunnmøre 

 Friluftslivets dag, 1. september, Oslo 

 Gruppelederkonferansen, 1.-3. november 2013, Asker 

 The Academy, 29.-3. november 2013, Belgia 
 
Landsstyret: 
Rovernemnda har vært representert ved leder eller nestleder på følgende landsstyremøter: 
 

Dato: Møte: Sted: 
20. februar 2013 Landsstyremøte Over telefon 
15.-17. mars 2013 Landsstyremøte og 

representantskapsmøte i 
Speidernes Fellesorganisasjon 

Nærsnes i Hurum 

14.-16. juni 2013 Landsstyremøte Speiderhytte, Bærumsmarka 
6.-8. september 2013 Landsstyremøte Kløverrabben, Oslo 
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1.-3. november 2013 Landsstyremøte Asker 
3.-5. januar 2014 Landsstyremøte  Ynglingen, Stavanger 

 
Nasjonale roverarrangementer: 
Følgende roverarrangementer har vært avholdt i forbundet denne perioden: 
 

Arrangement: Dato:  Sted: Deltakere: 
Roverkongress  8.-10. februar 2013 Mandal 109/20 
Roverlandsleir 27.-2. august 2013 Gjermundnes, Sunnmøre 222/21 
Roverfemkamp 20.-22. september 2013 Horve II, Rogaland Uavklart 

 
I tillegg har det vært en norsk kontingent på Rover Moot, Canada. Der deltok 28 norske 
rovere hvorav 11 fra Norges KFUK-KFUM-speidere. 
 
Kretser som har blitt besøkt av Rovernemnda i perioden: 

 Agder 

 Haugaland 

 Sunnmøre 

 Rogaland   

 Oslo  

 Bjørgvin  

 Finnmark 
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Rovernemndas tiltaksplan 2013 
Synlighet – Primært satningsområde for året 
 

 Videreføre bruk av diverse informasjonskanaler (nyhetsbrev, speiderprogram, 
Facebook, e-post og hjemmeside).  
Rovernemnda har oppdatert sin Facebook-side jevnlig med informasjon om 
rovernemndsmøter, nasjonale/internasjonale arrangement og annen nyttig 
informasjon. Vi har også økt antall likes fra 627 til 905 per januar 2014. Nyhetsbrev via 
mailchimp har blitt brukt for å få ut informasjon. På våre nettsider på 
kmspeider.no/rover har vi oppdatert kalender, lagt ut relevante artikler og 
informasjon samt publisert alle nemndas referater fra møtene.  

 

 Oppfordre til deltagelse i haikeligaen og prøve å nå målet med 50 registrerte lag 
med poeng for 2012/2013-sesongen. 
I haikeligasesongen 2012/2013 var det i alt 42 registrerte roverlag med poeng. Under 
roverlandsleiren i sommer ble det arrangert en haikeligakonkurranse hvor 10 av disse 
42 registrerte roverlagene ble opprettet. Rovernemnda har også oppfordret 
roverkontakter samt brukt sosiale medier for å oppfordre til deltakelse i Haikeligaen.  

 

 Jobbe for større deltakelse på sentrale roverarrangementer og selv delta aktivt. 
Rovernemnda har jobbet aktivt for å markedsføre sentrale roverarrangementer via 
våre informasjonskanaler: facebook, nettsider, speiderprogram, lederforum og mail. 
Samtlige i Rovernemnda deltok på roverlandsleiren, der vi også hadde aktivitet på 
aktivitetsdagen. Vi gjorde vårt beste for å være synlige på denne leiren ved blant annet 
å lage leir-fres og før-leir-merke og delta med innslag på scenen. brukeovernemnda 
deltok også med innslag på scenen. Rovernemnda deltok også under femkampen og 
roverkongressen. 

  

 Markedsføre aktuelle internasjonale roverarrangement og jobbe for å sende 
rovere dit. 
Rovernemnda har markedsført Explorer belt og verdensspeiderleiren i Japan gjennom 
våre informasjonskanaler.  
 

 Få minst 50 nye abonnenter til Rovernemndas nyhetsbrev.  
Rovernemnda har valgt å gå bort fra nyhetsbrev med påmelding, og sender nå ut mail 
til registrerte rovere gjennom forbundets e-post-system. 
 

 Følge opp eksisterende studentspeiderlag, kontakte aktuelle nye studentbyer. 
Rovernemnda har fulgt opp Gråkallbanen i Trondheim det siste året.  

 

 Jobbe for økt aktivitet blant rovere i verv og komiteer på kretsplan. 
Rovernemnda har arbeidet med støtte og opprettelse av nye roverombud i kretser. Vi 
har også informert roverkontaktene om deres muligheter til å påvirke gjennom 
kretsstyret, samt oppfordret dem til å delta på kretsstyremøter  
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 Bruke forbundets e-postsystem og SMS-system for å formidle informasjon om 
sentrale arrangement.  
Vi har brukt forbundets e-post-systemet til å sende ut informasjon om sentrale 
arrangement og annen informasjon. SMS-systemet har i år ikke blitt brukt ettersom 
det er dyrt i bruk, men dette blir vurdert opp mot arrangementene.  

 

 Legge til rette for godt samarbeid mellom Rovernemnda og kretsene gjennom 
roverkontaktene.  
Det har vært jevnlig kontakt mellom Rovernemnda og roverkontaktene denne 
perioden. Rovernemnda har arbeidet med en helgesamling for roverkontakter for å 
forbedre samarbeidet ytterligere. Roverkontaktene har blitt fulgt opp gjennom 
perioden, i tillegg til svelefrokost med Rovernemnda og roverkontaktene under 
roverlandsleiren på Sunnmøre. 

  

 Opprettholde et godt samarbeid med Programutvalget og 
Ledertreningsutvalget, og jobbe sammen med dem i utviklingen av program for 
rovere.  
I 2013 ble det startet en stor programrevisjon i organisasjonen initiert av Landsstyret. I 
forbindelse med denne har Rovernemnda startet et samarbeid med nyansatt 
programrådgiver, Martin Enstad, hvor Elise Kjelling i nemnda er hans kontaktperson. 
Det tette samarbeidet mellom kontor og nemnda fortsetter og Rovernemnda skal bistå 
videre i revisjonen av blant annet roverprogrammet.  

 

 Rovernemnda skal informere om sine besøk til kretsene i god tid før besøket, og 
være på tilbudssiden med et eventuelt møte med kretsens rovere.  
Rovernemnda har informert tydelig om sine nemndsmøter og tatt kontakt med 
roverkontakter i de eventuelle kretsene. Dette har resultert i to vellykkede 
kretsarrangement: grillkveld med Haugaland krets samt spillkveld med Oslo krets.  

 

 Jobbe for å få innført roverklaffer som en del av draktreglementet igjen, og 
fremme for riktige instanser at man starter opp ny produksjon av klaffer. Dette 
som en motsetning til dagens hylser.  
Klaffene er igjen innført som en del av draktreglementet og er i salg i Speiderbutikken 

 

 Legge til rette for oppstart av nye roverlag, og bistå med råd og hjelp til 
eksisterende roverlag i fare for nedleggelse.  
Ballangen har startet opp nytt roverlag i løpet av denne perioden, og Rovernemnda har 
bidratt i oppstartsfasen. Gjennom sosiale medier har vi også oppfordret rovere til å ta 
kontakt med oss ved behov.  

 
Sak 6.8 Roverhåndbok fra kongress 2013 

 Roverting ber nemnda utvikle en roverhåndbok som passer i skjortelommen, en 
som er på størrelse med merkeboken og en app til smarttelefon.  
Denne perioden er det ikke blitt utarbeidet roverhåndbok eller app. Dette begrunnes 
med den påstartede programrevisjonen som vi i nemnda deltar aktivt i, samt de 
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økonomiske utgiftene dette medfører. Vi har likevel utarbeidet en rekke møte- og 
aktivitetsforslag til rovere som ligger på våre nettsider.   

Sluttkommentar 
 
Synlighet har denne perioden vært satsningsområdet for Rovernemnda. Vi er veldig 
fornøyde med at vi har vært godt representert på nasjonale arrangementer, 
kretsarrangementer og da særlig vår aktive rolle på roverlandsleiren. I tillegg har vi vært 
aktive på sosiale medier denne perioden.  
 
Rovernemnda har i år opprettet et så langt vellykket samarbeid med programrådgiver – 
Martin Enstad, som står i spissen for programrevisjonen. Dette er et prosjekt vi ser fram 
til å arbeide videre med, og har svært stor tro på arbeidet som blir lagt ned og ikke minst 
ser vi fram til sluttresultatet og hvilken innvirkning dette har på rover-Norge.  
 
Denne perioden har det ikke blitt arrangert helgesamling for roverkonktaktene, men vi 
har heldigvis kommet godt i gang med arbeidet mot et nytt og forbedret konsept med mer 
fokus på roverkonktaktene og kretsarbeidet. Søknaden vi har sendt til Landsstyret er 
innvilget, og vi har fått positive tilbakemeldinger fra Landsstyret og forbundskontoret.  
 
Roverlandsleiren var virkelig et rover-høydepunkt! Med flott natur, og en god 
gjennomførelse fra lokalkomiteens side, førte til et vellykket arrangement. Vi er veldig 
fornøyde og gleder oss til ny leir i 2015.  
 
Rovernemnda vil takke alle som har bidratt til et flott roverår, både på nasjonalt, krets- og 
gruppenivå. Vi ser fram til alt det spennende arbeidet som ligger framfor oss i et nytt, 
innholdsrikt år. Takk for at dere har hatt tillit til vårt arbeid, det er fantastisk å møte så 
mange engasjerte rovere rundt om i det norske land.  
 
Speiderhilsen fra Rovernemnda 
 
Ingeborg M.K. Skjelmo 
Leder 

Sindre Nesse 
Nestleder 

Øystein Lothe Eldholm Elise Irene Kjelling 

Elisabeth Kristoffersen Torgeir Heldal Jr. 

 
Rovernemndas innstilling: Rovernemndas årsmelding for 2013/2014 godkjennes.  
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Sak 3: Forslag om felles femkamp 
Fremmet av: Rovernemnda 
 
Høsten 2013 fikk vi i Rovernemnda en forespørsel fra Komité Speiding i NSF om vi kunne 
være interesserte i at forbundene hadde felles femkamp. Grunnlaget for dette var at de 
trodde begge forbunds arrangementer hadde hatt godt av dette. Flere ressurspersoner som 
kan trå til, og flere deltakere som kan bryne seg mot hverandre. Man har jo i flere år 
arrangert NM for begge forbund med stor suksess. 

- Felles regelverk  
o Sindre Nesse og en representant fra Roversambandet har begge sett 

gjennom regelverket, og det er små forskjeller, som ikke er 
uoverkommelige å bli enige om. Disse forskjellene er i hovedsak: 

 Totalsum alder 
 NSFs teori + woodcraft (teori) mot vår teori + valgfri oppgave 

- Er dette noe Rovertinget mener vi bør gå videre med?  
- Bør vi begynne å bruke NSFs teori og woodcraft, og miste en praktisk oppgave, 

eller bør vi få NSF til å enes om vår teori og valgfri oppgave? 
- Blir det for mange lag om vi arrangerer sammen? Får vi tid til alle? 
- Hvordan skal det fordeles med arrangering? 

o Lokalkomité 
o Annet hvert år? 

 Samme år som landsleir/kretsleir eller samme som roverlandsleir? 
o Forbundene har noen hver i lokalkomitéen? 

- Hoveddommer 
o 1 fra arrangørforbund? 
o 1 fra motsatt forbund? 
o 1 fra hvert forbund utgjør en "jury"? 

- Øvre sammenlagt aldersgrense? NSF opererer med: Lagets sammenlagte alder kan 
ikke overskride 60 år. 

- Andre faktorer? 

 
Forslag til vedtak:  
Roverting gir Rovernemnda ansvaret for å arbeide videre med felles femkamp i samarbeid 
med NSF, og ta videre de forslag som vedtas på Roverkongress. 
 
Rovernemndas innstilling: Forslaget om felles femkamp i samarbeid med NSF vedtas.  
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Sak 4: Endring i femkampreglement 
Fremmet av: Even August Bremnes Stokke 

Sakens opphav: Under femkampen i høst ble det stilt spørsmål til rettferdigheten med §7.6 
i reglementet: 

”Dersom skade oppstår under Roverfemkamp og gjør en deltager uskikket til deltagelse i 
en eller flere fysiske øvelser, kan resten av laget likevel gjennomføre disse, men får da et 
tillegg i tid lik differansen mellom gjennomsnittlig og sterkeste løpetid.” 

Vi så på resultatlisten at dette gikk sterkt utover de dette gjaldt. De som egentlig hadde 
klart det ganske bra, som mistet en på laget gjorde at de sleit mye med hindrene og fikk 
mye lengre tid enn de opprinnelig fysisk sett skulle ha klart. Samtidig på den andre siden 
av resultatlisten gjorde det at det klart raskeste laget fikk urettferdig mye tilleggstid. 

Vi ber derfor Rovertinget om å endre §7 avsnitt 6 i femkampreglementet til: 

”Ved en fysisk skade som godkjennes av hoveddommer under femkampen, og gjør 
deltageren uskikket til deltagelse i en eller flere fysiske øvelser, kan resten av laget likevel 
gjennomføre disse, men får da en ”straff”, (Lagets tid + meridiantiden)/2” 

På denne måten vil de som ikke lengre klarer hindre fortsatt være med i konkurransen og 
de som ligger i tet, ikke falle helt til bunns på resultatlisten! 

Forslag til vedtak:  
Rovertinget endrer §7.6 i femkampreglementet til: 
«Ved en fysisk skade som godkjennes av hoveddommer under femkampen, og gjør 
deltageren uskikket til deltagelse i en eller flere fysiske øvelser, kan resten av laget likevel 
gjennomføre disse, men får da en ”straff”, (lagets tid + meridiantiden)/2» 

Rovernemnda har ingen innstilling i denne saken. 
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Sak 5: Programfornyelse 
Fremmet av: Martin Enstad 

Landsstyret har vedtatt at Norges KFUK-KFUM-speidere skal fornye sitt speiderprogram 
fram mot 2016. Fornyelsen ledes av programpatruljen Snøugle.  

Programfornyelsen innebærer også at man skal fornye roverprogrammet. 
Roverkongressen vil med denne saken bli informert om prosessen og få gi innspill til noen 
viktige veivalg. Rovernemnda vil i det videre arbeidet være viktig i utarbeidelsen av et 
fornyet roverprogram.  

Roverundersøkelsen 
Som en viktig del av programfornyelsen sendte man høsten 2013 ut en undersøkelse til alle 
som står registrert som ledere eller assistenter i Norges KFUK-KFUM-speidere. 
Svarandelen fra roverledere var veldig lav. Dette kan ha sammenheng med at noen 
roverlagsledere kanskje ikke står registrert som roverlagsledere i registeret. Man har 
derfor valgt å sende ute en undersøkelse om roverprogrammet til alle medlemmer mellom 
16 og 25 år.  

I skrivende stund er ikke undersøkelsen avsluttet, men allerede nå har 235 rovere svart på 
undersøkelsen. Og den gir grunnlag for noen foreløpige spørsmål som vi ønsker innspill 
på fra roverkongressen.  

I roverundersøkelsen spør vi: 
«Hvilke rolle bør andre ledere ha i forhold til roverlaget? Med «andre ledere» i dette 
spørsmålet mener vi ledere som ikke er med i roverlaget. 

I skrivende stund fordeler svarene seg slik: 

 Ingen rolle, roverlaget skal styre seg selv – 27 %

 Som mentorer som ikke deltar på møter og turer - 29 %

 Som mentorer som deltar aktivt på samlinger og turer – 6 %

 Som mentor for ledere i roverlaget, men ikke dirkete involvert i roverlaget 26 %

 Ingen formening 9 %

Et stort flertall ønsker med andre ord en form for mentor enten for hele laget eller leder. 

Til påvirkningstorget: 
Har noen av kongressens delegater erfaring med slike mentorordninger i roverarbeidet? – 
Fortell. 

Hvilke arbeidsoppgaver kan en slik mentor ta ansvar for, uten å bli den reelle 
roverlagslederen? 
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Kan det tenkes at man deler rover alder i to: Rover 16 – 20, Seniorrover 21 -25. Og at 
seniorrovere stort sett har oppgaven som mentorer? 

Lag ditt eget merke merket 
Roverundersøkelsen viser også at 88 % av respondentene ønsker at man fortsatt skal ha 
egne rovermerker. 33 % ønsker merker som kan ta spå en samling, mens 34 % ønsker 
merker som tas på 2 samlinger. 7 % ønsker merker som tas på tre samlinger og 24 % har 
ingen formening. Over 30 % i roverundersøkelsen svarer at de ikke bruker dagens 
rovermerker.  

På en skala fra 1 – 6 (1 helt uenig og 6 helt enig) så scorer utsagnet «Et jakkemerke for 
rovere bør ha et tydelig og konkret tema» 4, 9. Og utsagnet: «Et jakkemerke for rovere bør 
motivere roverne til å lære noe nytt» scorer 5, 1.  

Programfornyelsen trenger forslag på nye merker, og har som en del av dette lansert «Lag 
ditt eget merke-merket». For mer informasjon om «Lag ditt eget merke-merket»: Se 
vedlagt PDF med artikkel fra Speiderbladet nr 4. 2013.   

Lag ditt eget merke-merket er rovernes mulighet til å lage sitt eget drømmemerke og 
sende la det bli til et nasjonalt speiderprogram.  

Til påvirkningstorget: 
Hvilke tema ønsker du skal bli til et rovermerke? 

Sofasliter, villmann, aktivist eller intenst opptatt av egen navle? 
Roverarbeidet er speidertiden toppunkt. Dette burde være tiden da man virkelig kan dra 
på de lange ekspedisjonene, eller satt i gang de store prosjektene enten i eget 
lokalsamfunn, for å redde verden eller utdype sin egen tro. Likevel kan det synes som det 
blir en del artige prosjekter som å bake kake på bål og kollektivuke. Men få av de store 
prosjektene.  Roverundersøkelsen tyder på at mange rovere synes at de gjennom 
roverarbeidet er en del av «et godt miljø». Og det er jo veldig positivt. Men hvordan 
merker omverden det positive roverarbeidet i KM-speiderne? 

Til påvirkningstorget: 
Sofasliter, villmann, aktivist eller intenst opptatt av egen navle? Eller har du noen andre 
ord på hvordan du ønsker at roverarbeidet skal være? 

Rovernemndas innstilling: Innspillene og signalene i debatten blir tatt i mot og videresendt til 
ansvarlige for programrevisjonen.  
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«LAG DITT EGET  
MERKE-MERKET»
Hvilket speidermerke har du drømt om, men ikke funnet?  
Hvilke merker skulle du ønske fantes? 
du er eksperten på hva slags speiding som du vil drive med.
bli med og lag ditt eget merke-merket! 

TEKST > Martin Enstad //
FOTO > Svein Olav Ekvik //

«LAG DITT EGET merke-merket» er en del av program- 
fornyelsesprosessen for kfuk-kfum-speiderne. dette er 
speidere og ledere sin mulighet til å sende inn forslag på de 
merkene dere skulle ønske fantes. Samtidig er speiding «le-
arning by doing», så for å få «lag ditt eget merke- 
merket», må du også gjennomføre merket. 

DETTE ER ET MERkE for alle arbeidsgrenene. alle som  
driver med speiding i Norge kan lage sitt eget merke, gjen-
nomføre	det,	og	få	merket.		For	oppdagere	og	stifinnere	er	
det naturlig at lederne hjelper speiderne. i vandreralder er 
det ønskelig at patruljene selv bestemmer kravene, og gjen-
nomfører dette på patruljemøtene eller en patruljetur. 

SPEIDERE SoM SkAL på landsleiren asker 2014, kan levere 
sitt evalueringsforlag i «programpatruljen Snøugle sitt 
reir». der vil det bli mulig å lage sitt eget merke som button! 



Dette merket er tenkt for :

oppdagere  Stifinnere 

vandrere Rovere Annet:

Troppen/patruljens navn: 

obLIGAToRISkE kRAv (1–3 obligatoriske krav)

1

2

3

vALGFRIE kRAv

Hvor mange valgfrie krav må man gjennomføre for å få merket?  

(sett ring rundt)    1   2   3   4   5   6   7

Merkets valgfrie krav:

1

2

3

4

5

6

7

Merk av hvilke valgfrie krav dere gjennomførte:     1    2    3    4    5   6   7

var det gøy å ta dette merket?  ja  nei

Hva lærte dere av å ta merket?

Hvor lang tid brukte dere på å ta dette merket? 

Er dette et merke som alle KFUK-KFUM-speidere burde få mulighet til å ta? 

ja           nei

Hvor mange gjennomførte merket?

Andre kommentarer: 

Navn/adresse som merkene skal sendes til: 

SPEIDERBLADET // 4-2013 // 9 

MERKEKRAV

PLANLEGGING
• velg tema for merket. Tema er valgfritt, men det må være 

noe dere har lyst til å jobbe med.
• Kravene skal være mulige å gjennomføre på 1–2 møter, 

eventuelt i løpet av en tur. 
• Merket skal ha 1–3 obligatoriske krav.
• Merket skal ha 2–7 valgfrie krav. Det må fremgå av mer-

kekravet hvor mange valgfrie krav man må gjennomføre 
for å få merket. Dere må lage forslag til flere valgfrie krav 
enn man må ha for å få merket.

• Merkekravene må inneholde både noe man skal lære og 
noe man skal gjøre/oppleve. 

• Gi merket et navn.
• Tegn gjerne et forslag til merke.

GJENNoMFØRING
• Patruljen gjennomfører merket på 1–2 møter eller en tur.

EvALuERING
• Evaluer merket ved å bruke skjemaet til høyre.
• Send evalueringen til: 

Programpatruljen Snøugle v/ Martin PEFF, 
c/o KFUK-KFUM-speiderne, 
PB 6810 St. Olavs plass, 
0130 Oslo
eller send det på epost: martin@kmspeider.no.

Alle som gjennomfører merket, og sender inn evalueringen 
sin, vil få tilsendt «Lag ditt eget merke-merket» fra forbunds-
kontoret. 

OBS! innsendte forslag vil kunne bli publisert i Speiderbladet, 
på våre nettsider eller i andre sammenhenger i forbindelse med 
programfornyelsen. 

E v A L U E R I N G S -
S K j E M A

Her kan du tegne inn merket ditt. Tar du den med på lands- 
leiren, kan du få laget merket ditt på en button.  NB! Tegn innen-

for den stiplede linjen, men klipp ut hele den store sirkelen.  

Slik ser merket ut! Synes du det er rart at det er i bare svart 
og hvitt? Det er fordi det er speiderne selv som skal fylle 

programmet og speidingen med farge, motiver og liv!  

Tar du utfordringen? 

MERkETS NAvN:
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Sak 6: Endring av tidspunkt for valg på Roverkongress. 
Fremmet av: Sara Kristine Eide Strand 

Vi som bor helt øverst i landet (Finnmark) har som oftest lang reisevei til og fra 
kongressen. Når høydepunktet (for mange), nemlig valget, er såpass sent på programmet 
på søndagen, kan det være vanskelig for oss nordboere å få med oss hele prosessen, for så å 
kunne komme oss helt hjem i løpet av søndagen. Det er kipt å måtte dra midt i den viktige 
valgprosessen for å måtte rekke et fly! 

Hadde det vært mulig om valget fant sted en halvtime (eller time) før det det gjør pr. dags 
dato? 

Forslag til vedtak:  
”Roverting beslutter at tidspunkt for valg flyttes en time før det avholdes per dags dato" 

Rovernemnda har ingen innstilling i denne saken. 
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Sak 7: Roveralder på Roverkongress 
Fremmet av: Rovernemnda 
 
Rovere er en aldersbestemt gren innenfor speideren, og er bestemt til å avløse 
vandrergrenen. Dette vil da si i klasseskiftet mellom 10. klasse grunnskolen og 1. klasse 
videregående. Aspiranttiden varierer i dag fra roverlag til roverlag. Noen starter 
aspiranttiden når man begynner i 10. klasse, noen etter jul i 10. klasse, noen blir aspiranter 
når de begynner på vg1 og noen er aldri aspiranter i det hele tatt. 
 
I organisasjonsbestemmelsene står det at en rover har fullført 10. klasse. Frem til da er 
man vandrer. Det står samtidig at man kan være roveraspirant fra julen 10. klasse.  
 
I desember 2013 ble roverundersøkelsen sendt ut til alle medlemmer mellom 16 og 25 år, og 
de som er registrert som rovere i medlemsregisteret til Norges KFUK-KFUM-speidere. I 
denne undersøkelsen svarte over 30 % at 10. klassinger ikke bør få delta på nasjonale 
arrangement, mens under 10 % svarte at de helt klart burde få delta.  
 
Historisk ser vi at det i:  

- 2013 var 2 deltakere på Roverkongress som fremdeles gikk i 10. klasse. 

- 2012 var det 1 deltaker på Roverkongress som gikk i 10. klasse. 

- 2011 var det ingen deltakere som gikk i 10. klasse. 

- 2010 var det ingen deltakere som gikk i 10. klasse. 

Skal roveraspiranter som ikke har begynt på videregående få delta på Roverkongress? 
 
Rovernemnda har ingen innstilling i denne saken.  
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Sak 8: Endringer i «Lover for Roverting og Rovernemnda» 
Roverting skal i følge Lover for Roverting og Rovernemnda behandle forslag til endringer i 
Lover for Roverting og Rovernemnda 
 

8.1 Endringer i ”Avholdne stemmer” 
Fremmet av Vemund Ovesen 
 
Aktuell tekst fra §1-3 
Vedtak fattes med alminnelig flertall (over 50 prosent) av de avgitte stemmer hvis ikke annet er 
fastsatt i disse lover. Avholdne stemmer teller som avgitte stemmer. 
 
§ 1-3 regulerer voteringer og valg på Roverting, det er her det slås fast at vedtak må ha 50 % 
flertall av avgitte stemmer for å kunne fattes. Videre står det at avholdne stemmer regnes 
som avgitte stemmer. 
 
Å stemme avholdent er som regel noe man gjør fordi man ikke kan eller vil ta stilling i en 
sak, og man stemmer avholdent for å markere dette. Utfordringen er at med dagens 
regelverk blir en avholden stemme i praksis blir å fungere som en stemme i mot, da et 
vedtak må få flere stemmer enn stemmer i mot og avholdne stemmer tilsammen for å 
kunne fattes. 
 
Forslagsstiller finner det rimeligere at avholdnes stemmer telles og protokollføres, men 
ikke regnes for avgitte stemmer. De som stemmer for eller i mot som utgjør antall avgitte 
stemmer. Hvis man ønsker å påvirke utfallet av en votering må man altså ta stilling til om 
man er for eller imot. Samtidig kan de som ønsker å forholde seg nøytrale i en sak gjøre 
dette uten å påvirke resultatet. Det finns flere praktiske løsninger som sikrer at avholdne 
stemmer protokollføres uten å telles som avgitte, men Lover for Roverting og 
Rovernemnda er ikke rette plassen for slike detaljer. 
 
Landsting har for øvrig ingen entydige retningslinjer for hvordan avholdne stemmer skal 
håndteres, verken i forbundets vedtekter eller i forslag til forretningsorden de siste 8 
årene. Det er ikke uvanlig, generelt, at spørsmålet om avholdne stemmer avklares i 
forretningsorden, og ikke i organisasjonens vedtekter, noe forslagstiller synes er en 
smidigere løsning. 
 
Forslag til vedtak: 
Andre setning i andre avsnitt av § 1-3, "Avholdne stemmer telles avgitte stemmer.", 
strykes 
 
Rovernemndas innstilling vil bli lagt frem på Roverkongress 
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8.2 Endringer i ”Jevnlig kontakt kretskontakter og studentspeiderlag” 
Fremmet av Martin Grønfjell 
 
Aktuell tekst fra § 2-1 Generelt  
Rovernemnda skal:  
b) ha jevnlig kontakt med og bistå kretskontaktene.  
 

Forslag til vedtak:  
Lover for Roverting og Rovernemnda §2-1b endres til "Ha jevnlig kontakt med og bistå 
kretskontaktene og studentspeiderlagene. 
 
Rovernemndas innstilling: Roverting vedtar forslag om endring i ”Lover for Roverting og 
Rovernemnda” 
 

8.3 Endringer i ”Anonyme valg” 
Fremmet av Rovernemnda 
 
Aktuell tekst fra §1-3 
Personvalg skal være skriftlig. Andre valg og avstemninger skal være skriftlige dersom mer enn 50 
prosent av Rovertingets stemmeberettigede deltagere krever det. Ved skriftlig avstemning teller 
blanke stemmer som avgitte stemmer. Forkastede stemmesedler teller ikke som avgitte stemmer.  
 
§1-3 avsnitt fire endres til “Personvalg skal være anonyme. Andre valg og avstemninger 
skal være anonyme dersom mer enn 50 prosent av Rovertings stemmeberettigede 
deltagere krever det. Ved anonyme avstemning teller blanke stemmer som avgitte 
stemmer.  
 
Forslaget går ut på å endre skriftlige til anonyme. Tidligere var skriftlig eneste måte å 
sikre anonyme valg. Med nye muligheter, mentometersystemet, foreslås det nå å endre 
teksten til å omtale hensikten, fremfor teknikken. 
 
Forslag til vedtak: 
§1-3 fjerde avsnitt, alle henvisninger til skriftlige strykes, og erstattes med anonyme. Siste 
setning om forkastede stemmesedler strykes. 
 
Rovernemndas innstilling: Roverting vedtar forslag om endring i ”Lover for Roverting og 
Rovernemnda” 
 

8.4 Endringer i ”Uttale seg på vegne Rovernemnda” 
Fremmet av Rovernemnda 
 
Aktuell tekst fra §2-1 
Leder og nestleder kan uttale seg på vegne av Rovernemnda. Andre medlemmer kan uttale seg på 
vegne av nemnda i konkrete saker etter fullmakt fra leder eller nestleder.  
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§2-1 avsnitt tre endres til “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.” 
 
Forslag til vedtak: 
§2-1 tredje avsnitt, andre setning endres til: ”Andre medlemmer kan uttale seg på vegne av 
nemnda i konkrete saker etter godkjennelse fra leder eller nestleder.” 
 
Rovernemndas innstilling: Roverting vedtar forslag om endring i ”Lover for Roverting og 
Rovernemnda” 
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Sak 9:  Tiltaksplan for Rovernemnda 2014 
Fremmet av Rovernemnda 
 
Tiltak:  

 Jobbe for større deltakelse på sentrale roverarrangementer og selv delta aktivt. 

 Markedsføre aktuelle internasjonale roverarrangement og jobbe for å sende rovere 

dit. 

 Følge opp eksisterende studentspeiderlag. 

 Legge til rette for godt samarbeid mellom Rovernemnda og kretsene gjennom 

roverkontaktene og arbeide videre med utviklingen av roverkontaktsamlinger. 

 Legge til rette for oppstart av nye roverlag, og bistå med råd og hjelp til 

eksisterende roverlag i fare for nedleggelse 

 Rovernemnda skal informere om sine besøk i kretsene i god tid før besøket og være 

på tilbudssiden ved et eventuelt møte med kretsens rovere.  

 Opprettholde et godt samarbeid med programrevisjonskomiteen 

 Videreføre bruk av diverse informasjonskanaler (E-post, Facebook, nettsider, 

speiderprogram) 

 
Forslag til vedtak:  
Tiltaksplanen for 2014 blir vedtatt 
 
Rovernemndas innstilling: Tiltaksplanen for 2014 vedtas 
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Sak 10: 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 10 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 ordstyrere oppmerksom på dette så tidlig som mulig. 
Det må også påberegnes en frist for innmelding av nye saker. Sakene behandles i plenum 
på søndag.  
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Sak 11: 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 7. 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 23. 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 Bergen.  
 
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 torsdag 30. 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 7. Februar kl. 21.00.  
 
Valgkomiteen består av Ragnhild Stokke Lundetræ, Even August Bremnes Stokke, Kristin 
Lothe Eldholm og Bjørn Dahler. 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 2 år, 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  
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.  
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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 på Fredtun folkehøyskole i Stavern 26.-30. september 
2014. Kandidater bør vite at de har mulighet til å reise når de stiller til valg.  

Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling fremlegges på Roverting. 

C) 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 2015
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: 13.-15. februar 2015 

2. Roverfemkamp 2014
Arrangøren er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av arrangementet.

Dato: 19.-21. September 2014 

3. Roverlandsleir 2015
Arrangøren er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arrangementet.

Dato: Bestemmes av arrangør i samarbeid med forbundskontoret. Skal avholdes 
sommeren 2015.  

Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling legges frem på Roverting. 

D) 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 2014 

Rovernemndas innstilling: Rovernemndas innstilling legges frem på Roverting. 



Speider - Outdoor  
USA/Mexico

En unik folkehøyskolelinje som ikke 
finnes andre steder i Norge, med 
opplevelser som gir deg uforglemmelige 
utfordringer og opplevelser både mentalt 
og fysisk. Du vil også få flere gode og 
nyttige kurs underveis. På våre reiser vil 
du også få delta i verdens største 
speiderbevegelser, Florida Sea Base med 
Boy Scouts of America. I Mexico besøker 
vi WAGGGS speidersenter Our Cabana.   

Søk på vintereventyr.no nå! 




