
Referat rovernemndsmøte 10.-12. november 2017 

Rovernemndsmøtet startet lørdag 11. november kl. 09.02 på Storesunde 

skule i Stryn. Møtet hevet søndag kl. 11.04. 

Tilstede:  
Maren Pernille Indreeide Øvregaard 
Peter Aga Ljosa  
Alfred Mestad Rønnestad 
Markus A Ho-Yen 
Ingvild Reitan 
Amalie Ulevik Bjerk 
 
 

Sak 27/17 Konstituering 

27.1 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent. 

27.2 Godkjenning av saksliste 

Saklisten ble godkjent. Sak 28.3, 33 og 34 ble lagt til. 

27.3 Valg av referent 

Ingvild ble valgt som referent. 

 

Sak 28/17 Oppdatering 

28.1 Oppdatering fra kretsene 

Hver person gikk gjennom og oppdaterte fra sine kontaktkretser. 

28.2 Oppdatering fra nasjonale roverarrangementer 

28.2.1 Roverkongress 2018 v/Alfred 

 28.2.2 Valgkomiteen v/Maren Pernille 

 28.2.3 Roverprogramkomiteen v/Ingvild 

28.3 Oppdatering fra arrangementer vi har vært på 

 28.3.1 The Academy v/Markus 

 

Sak 29/17 Evaluering Roverfemkamp 2017 

29.1 Evaluering 

Rovernemnda skrev en evaluering av roverfemkampen. 

I år deltok 16 deltakere og 13 stab. 



29.2 Gjennomgang av evaluering fra deltakere og lokalkomité 

Rovernemnda gikk igjennom evalueringene og tar de til etterretning. 

 

Sak 30/17 Gjennomgang av Rovernemndas tiltaksplan og egne mål 

Rovernemnda gikk igjennom tiltaksplanen og reviderte noen punkt om hvordan man vil 

gjennomføre ulike tiltak. 

Sak 31/17 Oppdatering av instruks og rammeprogram for nasjonale 

roverarrangementer 

Den nye instruksen for roverball ble vedtatt. Rovernemnda gikk også gjennom 

revidering av instruksene for roverfemkamp og roverkongress. 

Rovernemnda har i løpet av høsten har laget en instruks for stab på nasjonale 

arrangement. Denne ble gått gjennom og gitt innspill til for videre arbeid. 

 

Sak 32/17 Planlegging av roverkongress 2018 

Rovernemnda startet med å se på hvilke saker som skal tas opp på kongressen i februar. 

Det ble også sett på hvem man kan spørre for de ulike rollene som skal fylles på 

kongressen. 

 

Sak 33/14 Oppnevning av en rover til strategigruppa 

Rovernemnda skal nominere en person skal utgjøre én av medlemmene av den nye 

strategigruppen som skal jobbe med forbundets strategi for 2020-2025. Rovernemnda 

spurte ulike folk for å høre om noen er interesserte, og vedtak på hvem det blir blir gjort 

i påfølgende uke. 

 

Sak 34/17 Arrangere felles femkamp med NSF 

Dalende deltakertall på roverfemkampene de siste årene har gjort at rovernemnda vil se 

på hva som kan gjøres annerledes med arrangementet. Lokalkomiteene legger mye 

arbeid ned i dette arrangementet, og det er synd at det ikke er mange deltakere. 

 

Etter diskusjon, kom rovernemnda fram til at dette blir en diskusjonssak på 

påvirkningstorget under roverkongressen. Man vil spørre om følgende spørsmål: 



1. Hvordan kan man gjøre femkampen bedre og mer attraktiv for rovere til å reise 

på? 

2. Er det interessant med et samarbeid om femkamp med Norges speiderforbund? 

 

  

 

Maren Pernille Indreeide Øvregaard   Ingvild Reitan 

             Rovernemndsleder         Referent

 


