
Roverforum 2008 
-protokoll 
 
Roverforum ble avholdt på Notodden fra 3. - 5. oktober 2008. 
Møtelokale var Tinfos vgs. 
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Roverforums arbeidsform 
Før forumets start ble det foretatt et slags påvirkningstorg, der de forskjellige sakene ble 
presentert og diskutert i grupper som rullerte mellom sakene. Sakene ble her presentert av 
prosjektgruppen og representanter fra Komité Speiding og Speiderstyret. De forskjellige 
sakene ble deretter lagt frem av prosjektgruppen under saksgangen, med innspill fra 
representanter fra Komité Speiding og Speiderstyret der de ble tildelt talerett. Etter hver 
presentasjon ble sakene diskutert innad i grupper på 3-5 delegater. En person fra hver 
gruppe la så frem gruppenes forskjellige syn, før sakene ble diskutert i plenum. Meningene 
fra diskusjonen ble tatt videre til en redaksjonskomité for votering på søndag. 
 
Eventuelle spørsmål og emner som trengte forklaringer ble oppklart av ordstyrere og/eller 
representanter fra KS/SST. Disse er nødvendigvis ikke oppført i listen over talere i de 
forskjellige sakene. 
 
Det ble valgt en redaksjonskomité som utarbeidet forskjellige forslag til resolusjoner til 
avstemming. På søndag ble de ulike resolusjonene lagt frem i plenum av ordstyrerne, før de 
ble tatt til votering. I de fleste sakene fikk alle resolusjonene stemmer, det kan derfor i 
protokollen virke som om det er liten enighet om en resolusjon, da det kan være mange i 
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mot. Men dette er begrunnet med at ordlyden i resolusjonene var til tider ganske lik, dette for 
å dekke over alle meningsytringene i gruppe- og plenumsdebatten. 
 
Ved voteringen over resolusjonsforslag på søndag, var det 42 representanter med 
stemmerett. 
 
Underveis i forumet ble det opplyst om valget av ny prosjektgruppe, samt representanter til 
Speidertinget.  
 
Sak 1 – Konstituering 
 
1.1 Valg av ordstyrer 

 
Prosjektgruppen foreslår:  
Andreas Eikrem Bjørndalen (Prosjektgruppen) 
Steinar Apeland (Prosjektgruppen) 

 
Vedtak:  Godkjent ved akklamasjon 

 
1.2 Valg av valgkomité 

 
Prosjektgruppen foreslår: 

Marius Walmann (Grenland) 
Anne Rakstad Pettersen (Gudbrandsdal) 
Ingvild Hoel Rise (Prosjektgruppen) 

 
Vedtak:  Godkjent ved akklamasjon 

 
1.3 Valg av tellekorps 

 
Prosjektgruppen foreslår: 
 Roy Henrik Andreassen (Utopilia) 
 Kristin B. Svendsen (Utopilia) 

 
Vedtak:  Godkjent ved akklamasjon 

 
1.4 Valg av referent 

 
Prosjektgruppen foreslår: 
 Anette Vilberg (Prosjektgruppen) 
 Ingvild Hoel Rise (Prosjektgruppen) 
 

Vedtak:  Godkjent ved akklamasjon 
 
1.5 Valg av to delegater til underskrift av protokoll 

 
Prosjektgruppen foreslår: 
 Delegat 12 – Anne Rakstad Pettersen (Gudbrandsdal) 
 Delegat 38 – Martha Lindaas (Vesterlen) 

 
Vedtak:  Godkjent ved akklamasjon 
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1.6 Valg av redaksjonskomité 

 
Prosjektgruppen foreslår: 
 En fra hver diskusjonsgruppe (Delegat nr. 4, 18, 20, 21, 22, 30, 36, 38 og 41): 

Natalie Engelhardt-Olsen (Follo), Solveig Engdal (Nedre Buskerud), Tor Arne 
Ven (Nord-Trøndelag), Hans Kristian Henriksen (Oslospeiderne), Linda Olsen 
(Romerike), Mats Brunsvik (Sogn og Fjordane), Ingeborg B. Engh (Sør-
Trøndelag), Martha Lindaas (Vesterlen), Rebekka O. Aarum (Vestfold) 

 Prosjektgruppen: 
 Anette Vilberg, Ingvild Hoel Rise, Steinar Apeland, Andreas Eikrem Bjørndalen 

 
Vedtak:  Godkjent ved akklamasjon 

 
 
Sak 2 – Godkjenninger 
 
2.1  Godkjenning av representanter 
 
 Disse hadde ordet i saken: 
 Ingeborg B. Engh (Sør-Trøndelag), Natalie Engelhardt-Olsen (Follo) 
 
 Prosjektgruppen foreslår: 
  Godkjennes i henhold til retningslinjene 
 

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon 
Frafall fra delegat nr. 3, 9, 23, 28 og 42 
44 stemmeberettigede 

  
2.2  Godkjenning av forretningsorden 
 
 Disse hadde ordet i saken: 
 Marius Walmann (Grenland), Ingeborg B. Engh (Sør-Trøndelag) 
 
 Prosjektgruppen foreslår: 
  Forretningsorden godkjennes 

 
Vedtak:  Godkjent ved akklamasjon 

 
2.3  Godkjenning av innkalling 
 
 Prosjektgruppen foreslår: 
  Godkjennes 
 
 Vedtak: Godkjent ved akklamasjon 
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Sak 3 – Organisering av roverarbeidet i Norges speiderforbund 
 
Denne saken ble av hensiktsmessige årsaker delt opp i to deler; ”Roverombud og Roverløft” 
og ”Delegater til Roverforum”. 
 
Del 1 – Roverombud og Roverløft 
 

Disse hadde ordet i saken: 
Ingeborg B. Engh (Sør-Trøndelag), Marius Walmann (Grenland), Tor Arne Ven (Nord-
Trøndelag), Øyvind Froknestad (Hedmark), Natalie Engelhardt-Olsen (Follo), Martha 
Lindaas (Vesterlen), Kine Løland Rege (Vesterlen), Mads Hatlevik (Hedmark), 
Solveig Engdal (Nedre Buskerud), Tellekorpset, Linda Olsen (Romerike), Annette 
Hanseth (Hordaland), Glenn Andre Kristoffersen Jota (Glåmdal), Anne Rakstad 
Pettersen (Gudbrandsdal), Rebekka O. Aarum (Vestfold), Ann Kristin Ulset (Romsdal 
og Nordmøre), Arne Nørstebø (Komité Speiding), Eirik Ulltang Birkeland (Sogn og 
Fjordane), Ole Christian Ranheim (Tele-Busk) 

 
Del 2 – Delegater til Roverforum 
 

Disse hadde ordet i saken: 
Anne Rakstad Pettersen (Gudbrandsdal), Vidar Hagen (Gudbrandsdal), Øyvind 
Froknestad (Hedmark), Ingeborg B. Engh (Sør-Trøndelag), Anita Løken (Aust-Agder), 
Jørgen Homme (Aust-Agder), Karianne Jørgensen (Ryvarden), Mads Hatlevik 
(Hedmark), Tor Arne Ven (Nord-Trøndelag), Rebekka O. Aarum (Vestfold), Linda 
Olsen (Romerike), Marius Walmann (Grenland), Andreas Eikrem Bjørndalen 
(Prosjektgruppen), Solveig Engdal (Nedre Buskerud), Steinar Apeland 
(Prosjektgruppen), Annette Hanseth (Hordaland), Martha Lindaas (Vesterlen), Ann 
Kristin Ulset (Romsdal og Nordmøre) 

 
Det ble i begge sakene vist stort engasjement og vilje til diskusjon. Det ble derfor foreslått fra 
ordstyrer å gå bort fra forretningsorden når det gjelder antall ganger en representant kan tale 
i en sak, og antall replikker pr innlegg. Dette ble godkjent av forsamlingen ved akklamasjon i 
begge sakene. 
 
Vedtak: Etter en lang og bra diskusjon både i grupper og i plenum, ble alle 

meninger og tanker satt sammen til et notat som ble presentert på 
søndag og godkjent for videresending til Komité Speiding. Det er 
ønskelig at dette notatet blir tatt med i de videre planene for 
roverarbeidet i Norges speiderforbund. Notatet ligger som vedlegg til 
protokollen. 
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Sak 4 – Endring av lover og retningslinjer 
 
4.1  Endring av formålsparagraf (Speidertingsak – 5.1.1) 
 
 Følgende hadde ordet i saken: 

Jørgen Homme (Aust-Agder), Marius Walmann (Grenland), Ingeborg B. Engh (Sør-
Trøndelag), Mads Hatlevik (Hedmark), Rebekka O. Aarum (Vestfold), Steinar Apeland 
(Prosjektgruppen), Sindre Søvik Erstad (Sunnmøre), Eirik Ulltang Birkeland (Sogn og 
Fjordane), Anita Løken (Aust-Agder), Anne Rakstad Pettersen (Gudbrandsdal),  

 
 Resolusjonsforslag: 
 

Roverforum ønsker å støtte forslaget fra Speiderstyret. Vi savner derimot at 
det fokuseres mer på friluftsliv i paragrafen, da vi føler at det er en av de 
viktigste delene av det å drive speiding i Norge. 

  
 Vedtak:  Forslaget ble godkjent med 28 stemmer for, 14 imot. 

 
 
4.2  Krav om politiattest (Speidertingsak – 5.2.1) 
 
 Følgende hadde ordet i saken: 

Arne Nørstebø (Komité Speiding), Jørgen Homme (Aust-Agder), Tor Arne Ven (Nord-
Trøndelag), Mads Hatlevik (Hedmark), Marius Walmann (Grenland) 

 
 Resolusjonsforslag: 
 

Roverforum ønsker å støtte forslaget fra Speiderstyret. Vi mener derimot at 
dette ikke har allmen interesse utover det å sjekke en eventuell kriminell 
bakgrunn, noe som bør utføres av et uavhengig organ.  

 
 Vedtak: Forslaget ble godkjent med 30 stemmer for, 12 imot. 

 
 
4.3  Forslag til endring i vilkår for eksklusjon (Speidertingsak – 5.2.3) 
 
 Følgende hadder ordet i saken: 

Marius Walmann (Grenland), Ingeborg B. Engh (Sør-Trøndelag), Anette Vilberg 
(Prosjektgruppen), Mads Hatlevik (Hedmark) 

 
 Resolusjonsforslag: 
 

Roverforum støtter ikke forslaget, men vi ønsker likevel at en ser nærmere på 
dagens lovtekst med det formål å gjøre den mindre generell. 

  
 Vedtak:  Forslaget ble godkjent med 25 stemmer for, 16 imot. 
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Sak 5 – Diskusjonsforslag 
 
5.1  Eiendomsmasse i Norges speiderforbund (Speidertingsak – 7.1) 
 
 Følgende hadde ordet i saken: 

Linda Olsen (Romerike), Glenn Andre Kristoffersen Jota (Glåmdal), Øyvind 
Froknestad (Hedmark), Anne Rakstad Pettersen (Gudbrandsdal), Ingeborg B. Engh 
(Sør-Trøndelag), Rebekka O. Aarum (Vestfold), Crister Aalberg Næss (Hordaland), 
Mads Hatlevik (Hedmark), Kine Løland Rege (Vesterlen), Solveig Engdal (Nedre 
Buskerud) 
 
Resolusjonsforslag: 
 

Roverforum ønsker å støtte forslaget til Speiderstyret. Vi ønsker tre nasjonale 
 speidereiendommer, disse bør være temabaserte: sjø, skog og fjell. Dette vil 
etter vår mening skape bedre kvalitet fremfor kvantitet for de 
speidereiendommene vi beholder. 

  
 Vedtak:  Forslaget ble godkjent med 22 stemmer for, 20 stemmer imot. 
 

Anmerkning: Det var stor enighet om å beholde maksimum tre eiendommer, 
selv om stemmetallet i dette vedtaket kan tydes annerledes. Dette grunnet et 
stort antall resolusjonsforslag å stemme over, da redaksjonskomiteen ønsket å 
dekke alle meninger som kom frem i debatten. 

 
 
5.2  Avhending av eiendommer i Norges speiderforbund 
(Speidertingsak – 7.2) 
 
 Følgende hadde ordet i saken: 

Anna Røed (Speiderstyret), Øyvind Froknestad (Hedmark), Mads Hatlevik (Hedmark), 
Ingeborg B. Engh (Sør-Trøndelag), Jørgen Homme (Aust-Agder), Mats Brunsvik 
(Sogn og Fjordane), Annette Hanseth (Hordaland), Anne Rakstad Pettersen 
(Gudbrandsdal) 

 
Resolusjonsforslag: 
 

Roverforum ønsker å støtte Speiderstyrets forslag. Etter vår mening sitter vi 
da igjen med de beste speidereiendommene vi har i dag. Disse tre 
speidereiendommene har også sine forskjellige naturlige fokuseringsområder, 
som igjen skaper en helhet for speidersentrene. 

 
 Vedtak: Forslaget ble godkjent med 40 stemmer for, 2 imot. 

 
 
5.3  Ingelsrud som fast landsleirsted (Speidertingsak – 7.3) 
 
 Følgende hadde ordet i saken: 
 Anna Røed (Speiderstyret) 
 

Da det var stor enighet og samme argumentasjon i runden med meninger fra 
gruppediskusjonene, var det ingen andre som meldte seg i plenumsdebatten. 
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Resolusjonsforslag: 
 

Roverforum støtter ikke forslaget, men ser fordelen av å holde landsleir på 
samme sted annenhver gang. Vi ønsker derfor å stille med et motforslag på 
Speidertinget for å implementere dette i planleggingen av de fremtidige 
landsleirene. 

  
Vedtak:  Forslaget ble godkjent med 38 stemmer for, 4 imot  

 
 
5.4  Strategisk plan 2007 – 2016 (Speidertingsak – 4.1) 
 
 Følgende hadde ordet i saken: 

Rebekka O. Aarum (Vestfold), Kine Løland Rege (Vesterlen), Øyvind Froknestad 
(Hedmark), Glenn Andre Kristoffersen Jota (Glåmdal), Mats Brunsvik (Sogn og 
Fjordane), Ingeborg B. Engh (Sør-Trøndelag), Anne Rakstad Pettersen 
(Gudbrandsdal) 

 
Resolusjonsforslag: 

 
Roverforum er fornøyd med den strategiske planen, men ønsker at 
Speiderstyret skal se nærmere på de momenter som omhandler rovere.  

 
 Vedtak:  Forslaget ble godkjent med 31 stemmer for, 9 imot, 1 blank. 
 
 
Sak 6 – Henstillinger 
 
6.1 Motforslag til Speidertingsak 7.3 – Ingelsrud som fast landsleirsted 
 
 Forslaget lyder: 
  Ingelsrud speidersenter brukes som landsleirsted annenhver landsleir. 
 
 Forslagsstiller: 
  Prosjektgruppene for Speider- og Roverforum 
  
 Forslagsstillers begrunnelse: 
  Se vedlegg 4 – Henstillinger med begrunnelse 
 
 Disse har ordet i saken: 

Eirik Ulltang Birkeland (Sogn og Fjordane), Ingeborg B. Engh (Sør-Trøndelag), 
Øyvind Froknestad (Hedmark), Anne Rakstad Pettersen (Gudbrandsdal), Mats 
Brunsvik (Sogn og Fjordane), Mads Hatlevik (Hedmark), Linda Olsen (Romerike), 
Anita Løken (Aust-Agder), Anna Røed (Speiderstyret), Marius Walmann (Grenland) 

 
 Vedtak:  Henstillingen godkjennes med 32 stemmer for, 8 blanke. 
   To delegater hadde nå forlatt lokalet. 
 
6.2 Vedr. endring av retningslinjer for Roverforum 
 
 Forslaget lyder: 

Roverforum ønsker med dette å henstille Speiderstyret til å endre på 
retningslinjene for Roverforum, sist revidert januar 2006. Det er punkt 2.9, 
angående representanter til Speidertinget, som ønskes endret. 
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Følgende endring foreslås: 

 
Nåværende punkt: 

 
2.9. Roverforumet velger to av sine representanter, fortrinnsvis en gutt og 

ei jente, til å representere Roverforum på Speidertinget. Det velges 
også personlige vararepresentanter, fortrinnsvis en gutt og ei jente. 
Roverforumets representanter og vararepresentanter til Speidertinget 
skal være 20 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret 
speidertinget møtes. 

 
Forslag til endring: 

 
2.9.  Roverforumet velger to av sine representanter, fortrinnsvis en gutt og ei 

jente, til å representere Roverforum på Speidertinget. Det velges også 
personlige vararepresentanter, fortrinnsvis en gutt og ei jente. En av 
representantene og vararepresentanten skal være i alderen 16 – 20 år 
ved utgangen av det kalenderåret roverforumet holdes, og en av 
representantene og vararepresentanten skal være i alderen 16 – 25 år 
ved utgangen av det kalenderåret roverforumet holdes. 

 
 Forslagsstiller: 
  Steinar Apeland (Prosjektgruppen) 
  Andreas Eikrem Bjørndalen (Prosjektgruppen) 
 
 Forslagsstillers begrunnelse: 
  Se vedlegg 4 – Henstillinger med begrunnelse 
 
 Disse hadde ordet i saken: 

Ingeborg B. Engh (Sør-Trøndelag), Anna Røed (Speiderstyret), Anne Rakstad 
Pettersen (Gudbrandsdal) 
 
Vedtak:  Henstillingen ble enstemmig vedtatt 

 
 
6.3 Endring av aldersgrenser for roverforums delegater til speidertinget 
 
 Forslaget lyder: 

Aldersgrenser for roverforums delegater til speidertinget endres slik at de er 
like som reglene for delegater til roverforum. 

 
 Forslagsstiller: 
  Ingeborg B. Engh (Sør Trøndelag) 
  Anne Rakstad Pettersen (Gudbrandsdal) 
 
 Forslagsstillers begrunnelse: 
  Se vedlegg 4 – Henstillinger med begrunnelse 
 
 Vedtak:  Henstillingen ble trukket av forslagsstiller 
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Sak 7 – Valg 
 
7.1  Valg av prosjektgruppe 
 

Valg av prosjektgruppe til Roverforum 2010. Gruppen velges ut i fra § 4.2 i 
Retningslinjene for Roverforum: 

Roverforum velger fire av forumets valgte representanter for kretsene (jfr. pkt. 3), 
to gutter og to jenter, til å sitte i neste roverforums prosjektgruppe. Det skal også 
velges en gutt og ei jente som varamedlemmer, men disse møter kun hvis noen 
av prosjektgruppens medlemmer må trekke seg.  

  
Disse stiller til valg: 

– Mats Brunsvik (Sogn og Fjordane) 
– Tor Arne Ven (Nord-Trøndelag) 
– Rebekka O. Aarum (Vestfold) 
– Ole Christian Ranheim (Tele-Busk) 
– Martha Lindaas (Vesterlen) 
– Hans Kristian Henriksen (Oslospeiderne) 
– Kine Løland Rege (Vesterlen) 
– Marius Walmann (Grenland) 

 
Valgkomiteen innstiller: 

– Tor Arne Ven (Nord-Trøndelag) 
– Rebekka O. Aarum (Vestfold) 
– Martha Lindaas (Vesterlen) 
– Hans Kristian Henriksen (Oslospeiderne) 

 
Vedtak:  Disse ble valgt til prosjektgruppe for Roverforum 2010, med vara 
 
  Prosjektgruppe: 

– Martha Lindaas (Vesterlen) 
– Rebekka O. Aarum (Vestfold) 
– Tor Arne Ven (Nord-Trøndelag) 
– Marius Walmann (Grenland) 

 
Vararemedlemmer: 

1. Kine Løland Rege (Vesterlen) 
2. Ole Christian Ranheim (Tele-Busk) 

 
 
7.2  Valg av to representanter til Speidertinget 
 

Valg av to representanter som skal representere Roverforum på Speidertinget 2008. 
Delegatene velges ut fra § 2.9 i Retningslinjene for Roverforum: 

Roverforumet velger to av sine representanter, fortrinnsvis en gutt og ei jente, til å 
representere Roverforum på Speidertinget. Det velges også personlige 
vararepresentanter, fortrinnsvis en gutt og ei jente. Roverforumets representanter 
og vararepresentanter til Speidertinget skal være 20 år eller yngre ved utgangen 
av det kalenderåret speidertinget møtes.  

 
 Disse stilte til valg: 

– Natalie Engelhardt-Olsen (Follo) 
– Mads Hatlevik (Hedmark) 
– Håvard Mjøs Nilsson (Vestfold) 



10 
 

– Mats Brunsvik (Sogn og Fjordane) 
– Linda Olsen (Romerike) 
– Øyvind Froknestad (Hedmark) 
– Kine Løland Rege (Vesterlen) 
– Rebekka O. Aarum (Vestfold) 

 
Valgkomiteen innstiller: 

– Kine Løland Rege (Vesterlen) 
– Mats Brunsvik (Sogn og Fjordane) 

 
Vedtak:  Disse ble valgt som Roverforums delegater til Speidertinget 2008, 
med vara 
 

Delegater til Speidertinget 2008 
– Kine Løland Rege (Vesterlen) 
– Mats Brunsvik (Sogn og Fjordane) 

 
Vararepresentanter: 

– Øyvind Froknestad (Hedmark) 
– Rebekka O. Aarum (Vestfold) 
 

 
 
 
Møteledere 
 
 

Andreas Eikrem Bjørndalen    Steinar Apeland 
 
 
Referenter 
 
 

Ingvild Hoel Rise     Anette Vilberg 
 
 
Valgt av Roverforum til å underskrive protokollen 
 
 

Martha Lindaas     Anne Rakstad Pettersen 
  
 
 
 
Vedlegg til protokollen 
 

1. Delegatliste 
2. Resolusjonsforslag 
3. Forretningsorden 
4. Henstillinger med begrunnelse 
5. Notat fra Roverforum til Komité speiding 

 
 
 


