
Referat rovernemndsmøte 5.-7. januar 2018 

Rovernemndsmøtet startet fredag 5. januar kl. 21.26 i Lund 

kirke i Kristiansand. Møtet hevet søndag kl. 12.08. 

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

Sak 1/18 Konstituering 

1.1 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent. 

1.2 Godkjenning av saksliste 

Saklisten ble godkjent. Sak 9 ble lagt til. 

1.3 Valg av referent 

Ingvild ble valgt som referent. 

 

Sak 2/18 Oppdatering 

2.1 Oppdatering fra kretsene 

Hvert nemndsmedlem gikk gjennom og oppdaterte fra sine kontaktkretser. 

2.2 Oppdatering fra nasjonale roverarrangementer 

2.2.1 Roverkongress 2018 v/Alfred 

 2.2.2 Valgkomiteen v/Peter 

 2.2.3 Roverprogramkomiteen for Futura v/Ingvild 

2.3 Oppdatering fra arrangementer vi har vært på 

 2.3.1 Landsstyremøte v/Maren Pernille 

På landsstyremøtet 17.-19. november i Ålesund ble det tatt opp to saker som 

rovernemnda sendte inn. Det vises til sak 70/17 og 72/17 i 

landsstyreprotokollen. 

2.4 Oppdatering av status for implementering av de reviderte endringene i 

arrangementsinstruksene. 



Det ble gått gjennom en kort oppsummering av hvordan det står til med de ulike 

instruksene. Roverballinstruksen og refleksjonsdokumentet for stab har blitt sendt inn 

til kontoret for layout, og endringene i femkampinstruksen har også blitt sendt inn. 

Videre revidering av roverkongressinstruksen blir utsatt til man ser hvordan 

prøvekjøringen av det nye dagsprogrammet går på årets kongress. 

 

Sak 3/18 Evaluering roverball 2017 

3.1 Rovernemnda gjennomfører en evaluering 

Rovernemnda gjennomførte evaluering av roverballet.  

3.2 Rovernemnda går gjennom evalueringene som er kommet inn fra deltakere og 

lokalkomité. 

Utsatt til neste rovernemndsmøte. 

 

Sak 4/18 Gjennomgang av Rovernemndas tiltaksplan og egne mål 

Rovernemnda gikktiltaksplanen og egne mål for å se hvordan status var. 

Sak 5/18 Planlegging av roverkongress 2018 

Mesteparten av møtet gikk med til å planlegge og å klargjøre sakspapirene til 

kongressen. 

Sak 6/18 Lage hjelpedokument for landsleiren 

Amalie startet på hjelpedokument med bl.a. veiledende datoer for når ting skal være 

klart. 

Sak 7/18 Nedtelling til Futura 

Rovernemnda er positive til å lage en nedtelling til Futura der man månedlig publiserer 

et nedtellingsinnlegg på Facebook-siden. 

Sak 8/18 Roverkontaktsamling på kongressen 

Etter forespørsel fra roverkontaktene på forrige roverkontaktsamling, vil rovernemnda 

lage til en miniroverkontaktsamlig i form av en workshop under kongressen. 

Sak 9/18 Slack som kommunikasjonsmiddel 
Rovernemnda bestemte seg for å prøve ut Slack som internt kommunikasjonsmiddel 

frem til kongressen. 



 

Maren Pernille Indreeide Øvregaard   Ingvild Reitan 

             Rovernemndsleder         Referent

 


