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Velkommen til Mandal og roverkongressen 2013  

Det er roverne i Agder som tar imot engasjerte rovere fra resten av landet til kongress i 

februar. De har gjort sitt for at du skal få en god opplevelse fra du kommer fredag 

ettermiddag til du drar på søndagen.  

Du forbinder kanskje Sørlandet med sommer og men vinter i Mandal kan også være fint. 

 

Transport 

Alle har ansvar for å komme seg helt fram til kongresslokalene på egen hånd. Her er noen 

råd på veien:  

På fredag må du senest ta bussen som går fra Kristiansand rutebilstasjon kl.19:15. De som 

kommer med fly til Kjevik må ta flybussen til Kristiansand senest 18:30. Flybussen tar 25 

minutter. De som kommer med tog må reise via Kristiansand, der ligger togstasjonen like 

ved rutebilstasjonen. Ta så buss til Mandal som beskrevet over.   

Søndag blir det fellestransport. VIKTIG: grunnet forhandlinger og valg er det tidligste man 

kan fly på søndag kl. 17:30. Bussen går fra forhandlingslokalene 15.00 og er på 

rutebilstasjonen i Kristiansand ca. 15:45 og på ca. Kjevik 16:30.    
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Rutetider for buss kan søkes i på 177-agder.no, da søker man med Mandal rb. st. som 

reisemål. Derfra er det ca. 10 min å gå til lokalene.  

Dersom bussen du sitter på går videre til Flekkefjord eller Farsund, går den rett forbi 

skolen. Be sjåføren stoppe ved Mandal videregående skole. Busstoppet heter 

«Speidertomta».   

Veibeskrivelse fra rutebilstasjonen til Mandal videregående skole: 

 

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 på lørdag.  

 Du trenger også kopp, tallerken og bestikk. 

 Du må ha med sovepose og liggeunderlag. Det blir soving på gulv.  

 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! 

Programmet finner du på kmspeider.no/rover  

http://177-agder.no/
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Rovernemnda 2012/2013 

Hei og velkommen til Roverkongress 2013!  

  

På vegne av Rovernemnda vil jeg gjerne ønske akkurat deg velkommen til Mandal. Vi har 
nå jobbet tett og godt sammen siden forrige Kongress for å gjøre roverarbeidet i vår 
organisasjon best mulig for flest mulig! Noe av det du kanskje har merket best er den store 
oppussingen hjemmesiden vår har fått. Her finner du nå informasjon om både stort og 
smått, så sjekk ut kmspeider.no/rover!  Husk også å følge oss på Facebook, og signer deg 
på nyhetsbrevet vårt, da er du alltid oppdatert på det siste som skjer.  

Du og roverlaget ditt har kanskje deltatt i Haikeligaen i løpet av det siste året? Eller vært 
med på femkamp? Kanskje dere dro på kretsleir eller til Danmark i sommer? Uansett 
håper jeg at du har hatt mange gode speideropplevelser i løpet av året som har gått. I løpet 
av helgen kommer vi til å diskutere saker som kan gi oss flere gode opplevelser i året som 
kommer. En kan allerede begynne å glede seg til sommerens vakreste eventyr blir uten tvil 
den grensesprengende roverlandsleiren på Gjermundnes på Sunnmøre, sett av datoen (27. 
juli - 2. august) allerede nå! Og i september kommer jo som kjent høydepunktet for mange 
eventyrlystne rovere, nemlig femkampen. Men først kommer en helg med hygge, kos og 
gode samtaler!  

  

God Kongress! 

  

Speiderhilsen 

Øyvind T. Øygarden,  
leder av Rovernemnda 
  

http://kmspeider.no/rover
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ABC 
 
Banevoktersamling – supersosial samling på Nordtangen med morsomt dugnadsarbeid. 
 
Facebook – Lik Rovernemnda på facebook, sjekk at alle i roverlaget har gjort det samme! 
 
Festmiddag – tradisjonsrik kongressmiddag med polynese og taler. Antrekk: 
Speiderskjorte og dress/skjørt. 
 
Global – KFUK-KFUM Global er KM-speiderens bistandsorganisasjon. Det er Global som 
forvalter pengene som blir samlet inn under Globalaksjonen. 
 
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 Mandal videregående 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 KM-speiderne som velges på Landsting. 
 
Landsting – KM-speidernes øverste beslutningsorgan der alle store ting bestemmes, og 
som velger landsstyret. Holdes annen hvert år. Neste er i april 2013. 
 
Lokalkomité – flotte mennesker som arrangerer roverarrangementer. Det er lov å gi dem 
ros! 
 
Mandal – Byen du skal til, som ligger i Norges sørligste kommune. 
 
Mandal videregående skole – Stedet du skal tilbringe 8.-10. februar sammen med andre 
engasjerte rovere. 
 
Mentometerknapper – Teknologiske duppeditter som brukes til votering (stemming) av 
saker.  
 
Moderatorer – miniordstyrere på hver stasjon under påvirkningstorget. Disse er nøytrale 
og styrer diskusjonene. 
 
Nattverdgudstjeneste – en fin tradisjon som holdes lørdag kveld. 
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Nyhetsbrev – Meld deg på rovernemndas nyhetsbrev og motta nyheter om lite og stort. 
 
Ordstyrere – styrer diskusjonene når det er plenumsdiskusjoner og valg. Innstilte 
ordstyrere i år er Vemund Ovesen og Synne Lien. 
 
Postkasse – legg post, hilsener og kommentarer til rovernemnda i rovernemndas lilla 
postkasse på kongressen! 
 
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, ny info 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. I år arrangeres den på Gjermundnes på 
Sunnmøre 27. juli-2. august. Vi sees der! 
 
Rovernemnda – seks rovere som velges av Roverting som skal ivareta rovernes interesser i 
forbundet og jobbe for at roverarbeidet blir best mulig. 
 
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.  
 
Stemmeseddel – nummererte lapper som brukes ved personvalg. Husk og kun bruke den 
lappen ordstyrerne ber deg bruke. 
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Valgkomité – finner kandidater til Rovernemnda og arrangører av roverarrangementer. 
 
Votering – fancy ord for å avgi stemme. 
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Lover for roverting og rovernemnda 
 
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 kongress 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. 
 
§ 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. 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. 
 
Personvalg skal være skriftlig. Andre valg og avstemninger skal være skriftlige dersom 
mer enn 50 prosent av rovertings stemmeberettigede deltagere krever det. Ved skriftlig 
avstemning 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 forespurte 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. 
 
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. 
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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 legge 
saken fram i møte i rovernemnda. I saker av sistnevnte karakter skal leder så vidt 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. 
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§ 2-4 Sentrale roverangementer 
Rovernemnda har det overordnede ansvaret for alle sentrale roverarrangementer. 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 nemndas 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. 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 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 2013 

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 tre alternative stemmealternativer  
1) for forslaget  
2) mot forslaget  
3) avholden (verken for eller mot)  
 
Ved to konkurrerende forslag er det tre stemmealternativer  
1) for det ene forslaget  
2) for det andre forslaget  
3) avholden (verken for eller mot) 
 
Ved valg og voteringer brukes mentometerknappene dersom ikke annen beskjed blir gitt. 

Ved åpne valg kan man stemme for en av kandidatene eller være avholden.  

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. Avholdne stemmer teller som avgitte. Dette gjelder 
likevel ikke ved votering mellom konkurrerende forslag.  

Ved valg kreves mer enn 50 prosent oppslutning for en kandidat for at vedkommende skal 
anses som valgt. Blanke/avholdne 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 fram 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 2012 og på speiderprogram.no/kalender  

Rovernemndas innstilling: Innkallingen til Roverting 2013 godkjennes.  

1.2. Godkjenning av saksliste  

Se vedlagt forslag til saksliste. 

Rovernemndas innstilling: Sakslisten godkjennes.  

1.3. Godkjenning av forretningsorden  

Vedlagt (s. 12-13) ligger forslag til forretningsorden for Roverting 2013.  

Rovernemndas innstilling: Forslaget 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 ordstyrer og viseordstyrer  

Rovernemnda foreslår Vemund Ovesen som ordstyrer og Synne Lien som viseordstyrer. 

Rovernemndas innstilling: Roverting velger Vemund Ovesen som ordstyrer og Synne Lien som 
viseordstyrer.  

1.6. Valg av referenter  

Det skal velges to referenter. Rovernemnda foreslår Sara Strand og August Mathisen.  

Rovernemndas innstilling: Roverting velger Sara Strand og August Mathisen som referenter.  

1.7. Valg av redaksjonskomite.  

Rovernemndas innstilling blir lagt fram på Roverting.  

1.8. Valg av tellekorps.  

Rovernemndas innstilling blir lagt fram på Roverting.  

1.9. Valg av protokollunderskrivere  

Rovernemndas innstilling blir lagt fram på Roverting. 
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Sak 2: Årsmelding for Rovernemnda 2012 

Rovernemndas sammensetning 

Siden kongressen i Ålesund 2012 har rovernemnda hatt følgende sammensetning: 

Navn Gruppe, Krets Funksjon 
Øyvind T. Øygarden 25. Stavanger, Rogaland Leder 
Anne-Line E. Dahlen Holmen, Asker og Bærum Nestleder 
Øystein Lothe Eldholm Volda, Sunnmøre Medlem 12/14 

Ingeborg Kristiansen 
Skjelmo 

Elverhøy, Troms Medlem 12/14 

Peter Munch-Ellingsen Elverhøy, Troms Medlem 11/13 
Sigrid Michaelsen Alta, Finnmark Medlem 11/13 

Kristin Lothe Eldholm Volda, Sunnmøre Vara  
Sindre Nesse Kopervik, Haugaland Vara 
 

Møtevirksomhet 

Fra kongressen i 2012 til kongressen i 2013 har rovernemnda hatt følgende møter: 

Dato: Sted: 
9.-11. mars 2012 Forbundskontoret, Oslo 
15.-17. juni 2012 Forbundskontoret, Oslo 
28.-30. september 2012 Forbundskontoret, Oslo 

9.-11. november 2012 Elverhøy, Tromsø 
11.-13. januar 2013 Forbundskontoret, Oslo 
 

I tillegg har rovernemnda vært representert på følgende: 

 17.-20. mai: Nordisk speiderkonferanse, Åbo/Turku 

Landsstyret 

Rovernemnda har vært representert på samtlige landsstyremøter i valgperioden. 

Arrangementer 

Følgende roverarrangementer har vært avholdt i forbundet. 

Arrangement: Dato: Sted: Ant. 
Deltagere/stab 

Roverkongress 2012 10.-12. februar Ålesund 80/23 

Roverfemkamp 21.-23. september Nordtangen 46+32/13 
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I tillegg har det vært en norsk kontingent på Roverway, Finland. Der deltok 35 KM-
speidere. 2 av disse var i stab.  

Sommeren 2012 ble det arrangert flere kretsleirer hvor det har vært roveraktivitet. Flere av 
kretsleirene benyttet seg av kretsleirprogrammet som ble utarbeidet av rovernemnda i 
samarbeid med PLU og deltagerne på kretsforum 2011.  

 

Rovernemndas tiltaksplan 2012 

OPPLEVELSER – Primært satsningsområde for året. 
LEDERE – Sekundært satsingsområde for året (planlagt satsning for 2012). 
 

“Jobbe for gode opplevelser for gamle og nye rovere.” 
 
Tiltak: 

 Rovernemnda skal delta aktivt på roverarrangementene som blir arrangert. 
Rovernemnda har deltatt på samtlige roverarrangement i forbundets regi. 

 

 Besøke kretser som ikke har blitt besøkt på en stund og prioritere kretser 
med lav roveraktivitet. 
Grunnet økonomiske og praktiske årsaker har disse kretsene blitt besøkt i denne 
perioden.  

o Finnmark 
o Troms 
o Rogaland 

o Oslo 
o Sunnmøre 

 

 Videreutvikle roverkontaktordningen, i form av 
superduperroverkontaktprogrammet. 
Rovernemnda har videreutviklet superduperroverkontaktordningen. Vi har gått 
videre fra å lage alle punktene selv til å lage de sammen med kontaktene. Dermed 
har vi hatt et godt samarbeid med roverkontaktene, og de har kunnet formet deres 
egne krav. Vi har også laget en roverkontakt-ABC. Denne er blitt sendt ut til alle 
kretsledere i forbundet. 
 

 Jobbe for økt aktivitet blant rovere i verv og komiteer på kretsplan. 
Rovernemnda har oppfordret roverkontaktene til deltagelse på kretsstyremøtene. 

 

 Jobbe videre med revidering av instrukser for roverkongress basert på 
innspill fra påvirkningstorget. 
Rovernemnda har revidert og vedtatt instruks for roverkongress. Dette ligger nå 
ute på kmspider.no/rover 
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 Rekruttere flere abonnenter til Rovernemndas nyhetsbrev. 
Vi har brukt facebook og hjemmesiden som en rekrutteringsmetode. Vi har sendt 
ut totalt 6 nyhetsbrev siden kongressen 2012 og vi har 180 som mottar brevet. 
 

 Markedsføre aktuelle internasjonale roverarrangement, promotere og jobbe 
for å sende rovere dit. 
Rovernemnda har jobbet aktivt med markedsføring av internasjonale 
arrangementer. Vi har sendt ut eget nyhetsbrev for World Scout Moot i Canada, 
samt oppdatert hjemmesider og facebook-sider med relevant info.  Det ble også 
informert om Moot på kretsforum for alle roverkontaktene, som ble oppfordret til 
å spre informasjonen videre. Roverway ble også fulgt opp av nemnda, og relevant 
informasjon ble publisert på kmspeider.no/rover og Rovernemndas facebook-
sider.  
 

 Jobbe med synlighet blant ungdommer. Vise at en kan bli rover uten å ha 
vært speider først. Jobbe med rekruttering.  
Vi har blant annet godkjent to søknader om roverekspert og delt ut oppgaver til 
disse som omhandler synlighet og rekruttering på offentlige steder der det finnes 
ikke-speidere. 
 

 Videreføre og utvikle den aktive bruken av sosiale medier, henvise til 
rovernes nettsider. 
Vi har foreløpig over 600 likes på facebook. Rovernemnda bruker facebook, twitter 
og nyhetsbrev aktivt. 
 

 Jobbe for gode opplevelser for gamle og nye rovere. 
Det ble det gjennomført et rovertreff på femkampen. I tillegg ble det i samarbeid 
med PLU lagd et kretsleirmerke som alle kunne gjennomføre selv på internasjonale 
leirer. 
 

 Følge opp eksisterende studentspeiderlag, og arbeide for å opprette flere. 
Rovernemnda har fulgt opp Gråkallbanen i Trondheim. 

 

 Oppfordre rovere og roverlag til bruk av speiderprogrammet, og deretter vise 
resultatene på nettsider, sosiale medier og Lederforum/Speiderbladet. 
Vi har hatt relevante artikler/roverstoff i hvert Lederforum/Speiderblad som enten 
er innsendt av rovere eller skrevet av rovernemnda. 
 

 Sørge for at kmspeider.no/rover blir synlig fra kmspeider.no. Legge ut 
dokumenter som referat, protokoll, reglement og instrukser på relevant 
synlig sted. 
Rovernemnda har jobbet aktivt for å oppdatere og ikke minst gjøre siden mer 
synlig. Vi har fått egen plass på kmspeider.no med direkte link inn til sidene. Vi har 
lagt ut alle møtereferater og alt annet relevant stoff.  
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 Fremme haikeligaen og prøve å nå målet med 50 registrerte lag med poeng 
for 2012. 
I året 2012 har det vært totalt 27 Registrerende lag med poeng. 

 

Sluttkommentar 

Opplevelser var satsningsområdet for rovernemnda i perioden som var. Dette er noe vi i 
nemnda føler vi har klart. Vi har brukt mye tid på nettsidene slik at det nå er oversiktlig og 
lett for speidere/rovere å finne fram på sidene og legge ut artikler og eventuelt bildeserier.  

Vi lagde i samarbeid med PLU og kretskontaktene et merke på kretsforum som ble 
realisert under kretsleirene sommeren 2012. Dessverre ble det ikke så stor oppslutning 
som vi hadde håpet, men det var et godt prosjekt.  

Roverkontaktordningen har fått en liten vri, der roverkontaktene selv er med på å lage sine 
egne krav, tilpasset deres krets. Dette er noe vi i nemnda tror kan fremme engasjement og 
opplevelser innad i kretsene og videre nasjonalt.  

Femkampen på Nordtangen var et vellykket arrangement hvor det møtte opp 46 deltagere 
(+32 på rovertreff). Det var til og med internasjonale speidere fra New Zealand på 
femkampen. Et godt eksempel på at vi ønsker gode opplevelser med utenlandske speidere.  

Rovernemnda vil takke alle som har vært med å bidra til et fantastisk roverår i 2012 og vi 
ser fram til et nytt og spennende roverår som vil resultere i nye opplevelser og ikke minst 
mye aktivitet på kretsplan. Vårt nye satsningsområde er ledere, og vi håper dermed at det 
både innad i kretsene og nasjonalt blir et stort fokus på både ledertrening, lederomsorg og 
lederutvikling.  

 

Speiderhilsen  

Øyvind T. Øygarden, leder 

Peter Munch-Ellingsen 

Sigrid Michaelsen 

Anne-Line E. Dalen, nestleder 

Øystein Lothe Eldholm 

Ingeborg Kristiansen Skjelmo  

 

Rovernemndas innstilling:  

Rovernemndas årsmelding for 2012 godkjennes. 
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Sak 3: Trekamp og femkamp 

Roverfemkampen er et årlig arrangement som avholdes den tredje helgen i september. 
Femkampen er et sted for vennskapelig konkurranse, men også et sted for å treffe både 
nye og gamle rovervenner. 

Det har de siste tre årene blitt arrangert et ”gjensynstreff/rovertreff” for rovere, parallelt 
med femkampen.  Dette har vært et tilbud for dem som ikke vil stille lag til selve 
femkampen, men allikevel være med på helgen.  Tilbudet til deltakerne på 
gjensynstreffet/rovertreffet har vært noe varierende, og en opplever ofte at det er mye 
dødtid mens deltakerne på femkampen er opptatt med konkurransen.  Mange av 
deltakerne på gjensynstreffet/rovertreffet velger i dag å delta på noen av grenene i 
femkampen, men velger ofte bort de mest fysiske.  

Nemnda foreslår derfor at det arrangeres en trekamp parallelt med femkampen, hvor en 
får de samme oppgavene som deltakende lag på femkampen, minus hinderløype og 
orientering.  

Det er viktig å presisere at poengutregningen for deltakende lag på trekampen  blir 
separert fra poengutregningen for femkampen, slik at disse ikke blir med på å innvirke på 
poengivningen til femkampen. 

Et slikt forslag vil innebære minimalt med ekstraarbeid for lokalkomiteen, da deltakerne 
på trekampen får akkurat de samme oppgavene som de som deltar på femkampen. 

 

Forslag: 

Det blir lagt inn i instruks for femkamp at det også skal arrangeres trekamp hvor det 
konkurreres i følgende grener: Valgfri oppgave, hemmelig oppgave og teori. 
Poengutregning for trekampen blir regnet ut som en selvstendig konkurranse, separert fra 
femkampen.  

 

Rovernemndas innstilling:  

Forslaget om å arrangere trekamp parallelt med roverfemkamp vedtas.  
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Sak 4: Markering i speiderdrakt 

En av KFUK-KFUM-speidernes kjerneverdier er samfunnsengasjement.  

Landsstyret ønsker at speiderne skal være mer synlige i samfunnsdebatten. På hvilken 
måte og i hvilke saker skal, etter gjeldende organisasjonsbestemmelser, godkjennes av 
landsstyret. Det kommer et forslag til endring av denne regelen til Landsting. I dette 
forslaget får også gruppe, krets og nasjonale utvalg beslutningsrett om å delta i 
markeringer i speiderdrakt.   

Det blir samtidig et krav om at dette skal skje i tråd med forbundets 
kommunikasjonsstrategi. Landsstyret har jobbet lenge med å utforme en uttalelsespolicy. 
Denne ble vedtatt 8. september 2012. Dette er altså de rammene som sier noe om hva vi kan 
og ikke kan gjøre når vi har speiderskjorta på. Men her finnes det også rom for handling, 
og lokale og personlige tolkinger kan forekomme.  

Hva synes roverne? 

Rovertinget oppfordres til å engasjere seg i denne saken. Speidingen har mange verdier 
som fortjener et sterkere fokus i dagens samfunn. På hvilke områder er det naturlig at vi 
speidere engasjerer oss? Og hva bør vi ikke gjøre? 

Hva betyr egentlig kjerneverdien «samfunnsengasjement»? 

 
Uttalelsespolicy for KFUK-KFUM-speiderne: 
«Tiltak på eget og andres initiativ skal vurderes opp mot følgende kriterier: 
- Skal ikke være i strid med KFUK-KFUM-speidernes verdier, formål eller grunnprinsipper. 
- Skal ikke være partipolitisk. 
- Skal være i tråd med verdensforbundenes policyer, FNs konvensjoner og 
menneskerettighetene. 
- Skal ikke stride mot norsk lov. 
- Skal ikke delta i boikott eller sivil ulydighet. 
- Skal som hovedregel alltid søke dialog rundt uenighet, fremfor å komme med 
motaksjoner. 
- Ved usikkerhet skal generalsekretær/landsstyret gjøre en vurdering for det aktuelle 
tiltaket, basert på disse retningslinjer.» 
 
Ved deltakelse i markeringer skal det komme tydelig fram hvilket nivå i organisasjonen 
deltakerne springer ut i fra.      
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Sak 5: Programrevisjon 

KFUK-KFUM-speiderne feirer ti år i år og i den anledning står en storstilt programrevisjon 
for døren. Hvordan denne revisjonen kommer til å foregå er enda noe uklart, men fra 
sommeren av kommer minst en av de ansatte på kontoret til å jobbe med dette. 

Nå har Roverkongressen muligheten til å være i forkant av denne revisjonen og komme 
med ønsker og forslag til hva som bør skje. Har du forslag til hvordan denne revisjonen 
bør foregå? Eller har du et sterkt ønske om hvordan framtidens roverprogram skal se ut? 

Kongressen kan ikke bestemme hvordan alt dette skal skje, men vi har nå muligheten til å 
komme med våre ønsker og tanker. 

Forslag til diskusjonspunkter: 

- Speiderprogram.no  
- Kurstilbud for rovere og vurdering av egne roverkurs.  
- Roverprogrammet og rovermerkene – Er det godt nok? 
- Det generelle roverarbeidet opp mot verdigrunnlaget til Norges KFUK-KFUM-

speiderne.  
 

Rovernemndas innstilling: 

Innspillene og signalene i debatten blir tatt i mot og videresendt til aktuelle aktører. 

 

 

Sak 6: Roverhåndbok 

Under Roverkongressen 2012 ble det vedtatt at det var ønskelig å få utarbeidet en 
roverhåndbok for å hjelpe nye og gamle roverlag, spesielt med tanke på inkludering. 
Rovernemnda ønsker innspill på hva en slik håndbok skal inneholde. 

Skal den bygges opp som en bakeoppskrift, eller er det nok med en ABC? Vil man ha 
villmarkstips, turtips, forslag på rekrutteringsmetode eller programforslag? 

Er det i det hele tatt ønskelig at det skal brukes tid og ressurser på å lage en slik bok? 

 

Rovernemndas innstilling: 

Innspillene fra debatten tas til etterretning. Om ønskelig utarbeides en roverhåndbok. 
Dette legges til som punkt i tiltaksplanen.  
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Sak 7: Innsendte saker: Endringer i Lover for roverting 

og rovernemnda 

Innsendt av Henrik Vagle Dalsgaard 

 

Roverting skal i følge Lover for roverting og rovernemnda behandle forslag til endringer i 

Lover for roverting og rovernemnda. 

 

§ 1-5 

Det er meningsløst at listen over alle valgkomitéen har spurt skal legges frem. Det holder å 
presentere de som har sagt ja og som skal stille. Derfor er det ønskelig å stryke deler av 
setningen. 

Forslag til vedtak: 
§1-5 tredje avsnitt, andre setning endres til: "Valgkomitéens innstilling legges fram på 
roverting" 

 

§ 2-4 

Rovernemnda har i praksis hatt ansvar for instrukser/veiledning for roverarrangementene 
de siste årene. Det er bra, men når de først gjør dette arbeidet er det viktig at det 
synliggjøres. I tillegg er det viktig at det er skrevet ned slik at senere rovernemnder kan 
fortsette arbeidet. 

Forslag til vedtak: 
§ 2-4 første setning endres til: "Rovernemnda har det overordnede ansvaret for alle 
sentrale roverarrangement samt instrukser for disse." 

 

§ 3-1 

Å implementere lovendringer er noe som de siste årene har falt mellom to stoler, og i flere 
tilfeller ikke har blitt gjort. For å unngå at dette skjer, og at det som blir vedtatt faktisk blir 
gjennomført, er det viktig å få med dette. 

Forslag til vedtak: 
§3-1 andre avsnitt, følgende setning skytes inn etter først setning: "Rovernemnda har 
ansvar for å implementere endringene i lovverket."  
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Sak 8: Tiltaksplan for Rovernemnda 2013 

Tiltak:  

 Videreføre bruk av diverse informasjonskanaler (nyhetsbrev, speiderprogram, 

Facebook, e-post og nettsider) 

 Oppfordre til deltagelse i haikeligaen og prøve å nå målet med 50 registrerte lag 

med poeng for 2012/2013-sesongen.  

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

 Markedsføre aktuelle internasjonale roverarrangement og jobbe for å sende rovere 

dit. 

 Få minst 50 nye abonnenter til Rovernemndas nyhetsbrev.  

 Følge opp eksisterende studentspeiderlag, kontakte aktuelle nye studentbyer. 

 Jobbe for økt aktivitet blant rovere i verv og komiteer på kretsplan. 

 Bruke forbundets e-post-system og SMS-system for å formidle informasjon om 

sentrale arrangement. 

 Legge til rette for godt samarbeid mellom Rovernemnda og kretsene gjennom 

roverkontaktene.  

 Opprettholde et godt samarbeid med Programutvalget og Ledertreningsutvalget, 

og jobbe sammen med dem i utviklingen av program for rovere.  

 

Rovernemndas innstilling: 

Tiltaksplanen for 2013 blir vedtatt. 

 

 

 

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. 
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Sak 10: Valg 

Valgkomiteen vil legge fram sine kandidater og innstilling. Det vil bli mulighet for å 
melde sitt kandidatur i løpet av roverkongressen, innen en frist som vil bli fastsatt på 
Roverting. Alle kandidater vil få mulighet til å presentere seg selv.  

Har du lyst til å stille til valg, meld din interesse til valgkomiteen innen 1. februar. 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 Mandal.  

Valgkomiteen består av Tollak Mikal Kaldheim, Malin Skredlund, Ragnhild Stokke 
Lundetræ og Håkon Skahjem. Ønsker du kontakt med komiteen sender du e-post til 
rovervalgkomite@kmspeider.no.   

 

På årets Roverting skal det velges:  

A) Medlemmer til rovernemnda  

- Leder for 1 år*  

- Nestleder for 1 år *, motsatt kjønn av leder  

- 2 medlemmer for 2 år, én av hvert kjønn  

- 2 varamedlemmer for 1 år, én av hvert kjønn  

*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 fremlegges 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.  

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.  

mailto:rovervalgkomite@kmspeider.no
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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 Bergen 4.-8. oktober 2013. 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.  

 
 Roverkongress 2014  

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: 7.-9. februar  

 

 Rover-5-kamp 2013  

Arrangøren er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av arrangementet.  

Dato: 20.-22. september  

 
Valgkomiteens innstilling:  

Valgkomiteens innstilling fremlegges 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 2012  

 

Rovernemndas innstilling:  

Rovernemndas innstilling fremlegges på Roverting. 


