
Program for Roverforum 2000 
 

Fredag 
 
kl 19.30  Buss fra Hove 
kl 19.00-21.00 Innsjekking, utdeling av div.   
kl 19.30-20.30 Varm kveldsmat 
kl 21.30-22.30 Sosialt, møt på fellesrommet 
 
 
Lørdag 
 
kl 07.30  Revelje  
kl 08.00  Flaggheis 
kl 08.10-09.00 Frokost 
kl 09.00-11.45 Økt I 
kl 12.00-12.30 Lunsj 
kl 12.30-13.30 Landsleirinfo felles 
kl 13.30-15.00 Kafédialog med landsleirkomitéen 
kl 15.00-18.00 Økt II 
kl 18.00-19.00 Middag 
kl 20.00-22.00 Kveldsprogram m/ leirbål 
 
 
Søndag 
 
kl 08.30  Revelje 
kl 09.00  Flaggheis 
kl 09.10-10.00 Frokost 
kl 10.00-14.30 Økt III 
kl 14.30-15.30 Lunsj, pakking, vasking/rydding 
kl 15.30  Avreise buss  



Saksliste til Roverforum 2000                                       
 
  Åpning  
 

Presentasjon av: 
a) Prosjektgruppa. 
b) Personer til speiderting og prosjektgruppe. 
c) Sakene 

 
Sak 1  Konstituering        

1.1     Godkjenning av representantene. 
1.2     Valg av ordstyrer. 
1.3     Valg av tellekorps. 
1.4     Valg av referenter. 
1.5     Godkjenning av forretningsorden. 
1.6     Godkjenning av innkalling og forretningsorden 
1.7     Valg av to representanter til å undertegne protokollen. 

 
Sak 2  Lovendringsforslag til Speidertinget.  

2.1  Status for representanter fra speider- og roverforum på Speiderting. 
2.2 Alderskvotering på speiderting (Den tredje delegaten fra de kretser som sender 

mer enn to delegater til Speiderting skal være under 25 år.) 
2.3 Funksjonstid for ledere 
2.4 Fjerning av enheten beverkoloni 
2.5 Fjerning av bestemmelsen om bruk av speiderdrakt i møter, demonstasjoner. 

 
Sak 3 Roverleir på Landsleir 2001? Landsleirkomiteen ønsker uttalelse fra 

roverforum.  
 
Sak 4 Hvordan kan gruppe- og kretsting bli interessante for medvirkning for 

speidere og rovere?  
 Alder på medlemmer i speiderstyre og kretsstyrer. 
 
Sak 5 Retningslinjer for roverforum. Endringer. 

 
Sak 6 Speidertingsutsendingene fra Roverforum sine oppgaver etter tinget. 
 
Sak 7  Revidert treningsprogram. 
 
Sak 8 Er roverne i Norge fornøyd med program- og arrangementstilbudet for deres 

aldersgruppe? 
 
Sak 9 Valg 

9.1 Valg av 4 representanter + to vara til prosjektgruppa for roverforum 2002. To 
gutter og to jenter. 

9.2    Valg av representanter til Speiderting 2000, en gutt og en jente + to vara. 
 
Sak 10  Åpent forum. 
   

Avslutning. 



Forretningsorden for Roverforum 2000 
 
1) Roverforum består av kretsenes korrekt valgte representanter 

i henhold til gjeldende retningslinjer og prosjektgruppa for 
roverforum. Kretser som ikke har 2 valgte representanter kan 
stille med inntill 2 rovere som gis møte- og talerett. Hver 
krets kan stille med maksimum 2 personer til sammen. 

 
2) Referatet føres av to valgte referenter. 
 
3) Valgte representanter og prosjektgruppa utarbeider 

resolusjoner på grunnlag av gruppearbeid og plenumsdebatten. 
Disse legges frem for roverforumet siste dag til avstemming. 

 
4) Ingen av representantene har rett til ordet mer enn tre 

ganger i samme sak, med unntak av forslagsstilleren. Det 
tillates ikke flere enn 2 replikker per innlegg. 

 
5) Alle forslag angående forandringer av resolusjoner og valg 

må leveres skriftlig til møteleder, undertegnet med 
representantens navn og nummer. Forslag utenom de på 
sakslistens oppsatte saker kan ikke fremmes. 

 
6) Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. 

Innkomne forslag kan etter dette heller ikke trekkes. 
 
7) For å vedta en resolusjon kreves minst halvparten av de 

stemmeberettigede stemmene. Forslaget faller ved 
stemmelikhet.  

 
8) De vedtatte resolusjoner legges frem for Speidertinget av 

roverforums valgte utsendinger. 
 
9) Alle personvalg skal foregå skriftlig. Ved personvalg vinner 

den med flest stemmer.  
 
10) I referatet føres inn alle forslag og de vedtak som er 

gjort, med antall avgitte stemmer for og i mot. Likeledes 
føres det oversikt over hvilke representanter som har hatt 
ordet under de forskjellige sakene. 

 
11) Utskrift av referatet sendes etter roverforumet til 

representantene, med en ukes frist for eventuelle 
innsigelser. 

 



PRESENTASJON AV SAKENE TIL ROVERFORUM 2000  
 
SAK 2   

FORSLAG TIL ENDRINGER I NORGES 
SPEIDERFORBUNDS LOVER OG RETNINGSLINJER 

 
 Nedenfor presenteres forslag til endringer i Norges speiderforbunds lover og 

retningslinjer til Speidertinget 2000.  For alle lovforslagene presenteres hele den 
paragraf som inneholder forslaget.  Selve forslaget er uthevet i kursiv, og det er bare 
denne delen som er til behandling. 

 
 Alle forslag er lagt fram for lovutvalget, og utvalgets lovtekniske kommentar er tatt 

med i det endelige forslag. 
 
 
2.1. Endring i Speidertingets sammensetning. 
 
 

Status for representanter fra speider- og roverforum 
 
 Endring i §7-1 

Forslag fra kretsstyret i Oslo Lillomarka krets. 
 
Speidertinget 

 
§ 7-1: Speidertinget er forbundets øverste myndighet. 

 
Det består av speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i 
forbundet og kretsene, kretsleder og en valgt representant for hver påbegynt 
500 medlemmer i kretsen, korpsleder/-sjef og en representant for hver 
påbegynt 1000 medlemmer i korpset, to valgte representanter for forbundets 
speiderforum og to valgte representanter for forbundets roverforum. 
Generalsekretæren, ledere for forbundets hovedkomiteer, forbundets oppnevnte 
hovedkontakter til de internasjonale speiderorganisasjoner (og to valgte 
representanter for forbundets speiderforum og to valgte representanter for 
forbundets roverforum) har møte- og talerett på speidertinget. 
 
Setningen i () går ut hvis forslaget blir vedtatt. 
 
Medlemstallet regnes etter siste årsmelding. 
 
Representantene for de ansatte velges foran hvert speiderting blant de ansatte i 
forbundet og kretsene. 
 
Vararepresentant for kretsleder er visekretsleder. Har også denne forfall, kan 
kretsstyret oppnevne en av de øvrige styremedlemmene som representant. 
Tilsvarende for korpsleder/sjef. 
 
 
 



 
Kretsens valgte representant(er) velges blant kretstingets medlemmer for to år 
om gangen og ingen gruppe kan ha mer enn en av de valgte representantene.  
 
De valgte representantenes funksjonstid er fra konstituering av ett speiderting 
til neste speiderting konstitueres. De valgte representantene velges slik at 
representantenes navn er innberettet til forbundskontoret senest 2 måneder og 2 
uker før neste ordinære speiderting. 
 
Speidertinget kan velge inn andre medlemmer av speidertinget for fire år om 
gangen. 
 
Valgkomiteen, lovutvalget og revisor har møte- og talerett til sine saker. 
 

Forslagsstillers begrunnelse: 
 Forslaget er fremmet av kretsstyret med støtte av gruppeledersamling 4.11.99. 
 
Speiderstyrets kommentarer: 

Tilsvarende forslag er tidligere behandlet i Speidertinget, sist i Bodø i 1998. 
Forslagene er ikke blitt vedtatt, men Speidertinget vedtok i  1998 nåværende 
formuleringer. 
 
Speidertinget er i utgangspunktet sammensatt av representanter som er valgt 
direkte til den oppgaven. Det er Speiderstyret, kretsleder/korpssjefer og 
kretsenes/korpsenes valgte representanter. Det er disse representanter som er  
direkte valgt til Norges speiderforbunds øverste organ. 
 
Speidertinget har også medlemmer som, med utgangspunkt i sin kompetanse på 
spesielle områder, har møte- og talerett i Speidertinget. Speiderstyret mener 
fortsatt at tilsvarende bør gjelde for disse representantene for forbundets 
Speider- og Roverforum. Disse representerer en spesiell gruppering/kunnskap 
og ikke en del av den direkte styringsstruktur som forbundet har. 
 
Speiderstyret vil derfor anbefale at fra Oslo Lillomarka krets ikke vedtas.     
  

Lovutvalgets kommentarer: 
 Forslaget støttes ikke. 
 

Forslaget bryter med Norges Speiderforbunds organisasjonsstruktur. Speider- 
og Roverforum har ingen forankring i organisasjonen. Speider- og Roverforum 
er ikke noe formelt ledd i Norges Speiderforbund. 
De ordinære speidertingsrepresentantene svarer ovenfor for/er ansvarlig 
ovenfor dem som har sendt dem. Representantene fra Speider- og Roverforum 
svarer ikke ovenfor noen. 
 

 Speiderstyret innstiller: 
  Forslaget vedtas ikke 
 
  Speiderstyrets innstilling var enstemmig.  
 
 



2.2 Endring i Speidertingets sammensetning. 
  

Alderskvotering for kretsens delegasjon til Speidertinget 
 
 Tillegg i §7-1 
 Forslag fra Speiderstyret  
 

Speidertinget 
 
§ 7-1: Speidertinget er forbundets øverste myndighet. 
 
Det består av speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i 
forbundet og kretsene, kretsleder og en valgt representant for hver påbegynt 
500 medlemmer i kretsen, korpsleder/-sjef og en representant for hver 
påbegynt 1000 medlemmer i korpset.  For kretser/korps som kan ha 3 eller 
flere representanter, skal minst en av representantene være under 25 år. 
Generalsekretæren, ledere for forbundets hovedkomiteer, forbundets oppnevnte 
hovedkontakter til de internasjonale speiderorganisasjoner og to valgte 
representanter for forbundets speiderforum og to valgte representanter for 
forbundets roverforum har møte- og talerett på speidertinget. 
 
Medlemstallet regnes etter siste årsmelding. 
 
Representantene for de ansatte velges foran hvert speiderting blant de ansatte i 
forbundet og kretsene. 
 
Vararepresentant for kretsleder er visekretsleder. Har også denne forfall, kan 
kretsstyret oppnevne en av de øvrige styremedlemmene som representant. 
Tilsvarende for korpsleder/sjef. 
 
Kretsens valgte representant(er) velges blant kretstingets medlemmer for to år 
om gangen og ingen gruppe kan ha mer enn en av de valgte representantene. 
De valgte representantenes funksjonstid er fra konstituering av ett speiderting 
til neste speiderting konstitueres. De valgte representantene velges slik at 
representantenes navn er innberettet til forbundskontoret senest 2 måneder og 2 
uker før neste ordinære speiderting. 
 
Speidertinget kan velge inn andre medlemmer av speidertinget for fire år om 
gangen. 
 
Valgkomiteen, lovutvalget og revisor har møte- og talerett til sine saker. 
 

Forslagsstillers begrunnelse: 
Norges speiderforbunds lover har i liten krav kvoteringer, men kvoteringer har 
vært brukt i overgangsperioder for å anbefale/sette i gang endringer i 
holdninger. 

 
Tidligere har det eksempelvis vært brukt kjønnskvotering til Speiderstyret og 
kretsstyrene, men dette er senere tatt bort idet holdningene var endret. 

 



På samme måte ønsker Speiderstyret nå å bruke kvotering med tanke på å få 
yngre mennesker aktivt med i beslutningsprosessene. Norges speiderforbund er 
bl.a. et sted for opplæring i demokrati og medvirkning. Det er en utfordring å 
få speidere og ledere å ta del i prosessene. Speiderstyret vil derfor anbefale at 
det gjennomføres en kvotering ved en utvelgelse av representanter til 
Speiderting.  

 
For kretser og korps med små delegasjoner kan det være vanskelig å få til slik 
kvotering og Speiderstyret har derfor anbefalt at dette gjøres først ved 
medlemstall som gir flere representanter. 

   
Speiderstyret vil derfor anbefale at en slik kvotering nyttes ved utvelgelse av 
representanter til Speidertinget.  

 
Lovutvalgets kommentarer: 
 Ingen kommentarer.       
 
Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas. 
 
 Det var 8 stemmer for Speiderstyrets innstilling.  En var imot. 

 
 
2.3. Funksjonstid for ledere 
 
 Tillegg i §2-4 

Forslag fra Speiderstyret. 
 
§ 2-4 a:Tillitsvalgte kan bare inneha samme funksjon sammenhengende inntil 6 år, og  

kan først gjenvelges etter et opphold på minst ett år. Speidersjef,  
visespeidersjef og speiderstyremedlem regnes ikke som samme oppgave.  
(Tilsvarende gjelder for kretsleder, visekretsleder og kretsstyremedlem og for  
korpssjef, visekorpssjef og korpsstyremedlem ). Regelen gjelder ikke  
innvalgte medlemmer av kretsting og av speidertinget. Speiderstyret kan i  

  særlige tilfeller dispensere fra regelen. 
 
                    b:Ledere bør ikke inneha samme funksjon i mer enn 6 år i sammenheng. 
 

Forslagstillers begrunnelse: 
Speidertinget har tidligere maks fastsatt funksjonstid for tillitsvalgte i 
organisasjonen. For ledere, i gruppe og i krets og forbund som ikke er 
tillitsvalgt er det ikke fastsatt tilsvarende bestemmelser. 

 
Speiderstyret tror at det er viktig med en rullering på oppgaver og vil derfor 
også anbefale samme regel for ledere som for tillitsvalgte. 

 
I forslaget er det sagt at ledere bør ikke ha lengre funksjonstid enn 6 år. 
Speiderstyret er klar over at ordet bør kan være vanskelig å praktisere. 
Speiderstyret er imidlertid klar over at forholdene rundt i landet er svært 
forskjellig og at det enkelte ganger ikke finnes andre som kan overta oppgaver, 
dette er bl.a. grunn til at bør er brukt. Speiderstyret mener likevel at 



lovforslaget, slik det nå lyder, gir et viktig signal til ledere og tillitsvalgte i  
organisasjonen om hva som er anbefalelsesverdig.   

 
 Speiderstyret anbefaler at forslaget vedtas. 
 Lovutvalgets kommentarer: 
 Forslaget støttes ikke. 
 

Forslaget er med sin ”bør” formulering uheldig. Slik forslaget fremstår, bærer 
den preg av en programerklæring/fanebestemmelse. Den løser ikke de 
situasjoner hvor personer sitter for lenge i en og samme funksjon. Til det trengs 
det en klar regel. 

 
Det er flere situasjoner hvor en bestemmelse om max funksjonstid kan være til 
nytte. 

 
Få endringer i forhold til personer som tviholder på en lederfunksjon. Personer 
ønsker å gå over i en annen funksjon, men andre i presser på for å få 
vedkommende til å sitte. 

  
 For at en regel om max funksjonstid skal få en praktisk anvendelse må det være 
en ”skal” regel. For å unngå problemer for grupper med få ildsjeler må det 
være en dispensasjonsadgang, hvor adgangen til å gi dispensasjon ligger på et 
så lavt nivå som det er praktisk mulig.  

 
 Speiderstyret innstiller: 

  Forslaget vedtas. 
 
  Speiderstyrets innstilling var enstemmig. 
 
 
2.4 Fjerning av enheten beverkoloni 
 
 Endring av §3-1 

Forslag fra Speiderstyret 
 
§ 3-1:  Gruppen er det minste organisasjonsledd i forbundet med selvstendig  

 administrasjon og økonomi. Gruppen består av en eller flere av følgende  
 arbeidsenheter: beverkoloni, småspeiderflokk, stifinnertropp og vandrertropp,  

   eller speidertropp og roverlag. 
 

Ordet som er uthevet fjernes. 
 
Forslagsstillers begrunnelse: 

På Speidertinget 1988 ble enheten beverkoloni tatt med som enhet i Norges 
speiderforbunds grupper. Siden den tid har det vært beverarbeid i en rekke 
grupper og på forskjellige steder i landet. Antall bevere har vært begrenset. 

 
En rekke speiderforbund rundt i verden har speiderarbeid for samme 
aldersgruppe. Over tid har erfaringen vært at dette forskyver forbundets 
alderssammensetning da medlemmene blir stadig yngre. Speiderstyret mener at 



speidermetoden er en unik måte å lære unge mennesker ansvar og 
selvstendighet på, men tror at dette gir best resultat i speidertroppen. 

 
Speiderstyret har nå startet en revisjon av treningsprogrammet og mener at i 
den forbindelse er det naturlig å vurdere hvilke alderstrinn det skal arbeides 
videre med. Speiderstyret vil derfor anbefale, bl.a. på grunn av lite antall 
bevere og ovennevnte sammenheng med bruk av speidermetoden anbefale av 
arbeid i en beverkoloni ikke er en del av Norges speiderforbunds tilbud.       

 
Lovutvalgets kommentarer: 
 Ingen kommentarer. 
 

 Speiderstyret innstiller: 
  Forslaget vedtas. 
 
  I Speiderstyrets innstilling var det 8 stemmer for.  En var fraværende. 
 
 
2.5 Fjerning av bestemmelsen om bruk av speiderdrakt  

i møter, demonstrasjoner 
 
Endring i §1-4 
Forslag fra Speiderstyret 
 
§ 1-4:   Forbundet er selvstendig. Det er uavhengig av og støtter ikke noe politisk   

parti.  Medlemmer i speiderdrakt må ikke delta i politiske demonstrasjoner  
  og møter. Forbundet kan slutte samarbeidsavtale med andre organisasjoner. 
 

Setningen som er uthevet fjernes. 
 

Forslagsstillers begrunnelse: 
Norges speiderforbund er et selvstendig forbund og vi støtter ikke noe politisk 
parti. I den kulturelle tradisjon som vi har hatt i Norge var det heller ikke 
naturlig at speidere i drakt deltar i politiske demonstrasjon og møter. 

 
Det norske samfunn har endret seg og i dag er det ikke unaturlig at 
speidere/ledere i speiderdrakt deltar i møter med politisk innhold og 
argumenterer for eller imot en sak. I en rekke ”demonstrasjoner” har det også 
vært naturlig at medlemmer av Norges Speiderforbund har deltatt i 
speiderdrakt, for eksempel miljøpolitiske demonstrasjoner eller i 
demonstrasjoner mot bruk av reklame mot barn. Speiderstyret vil derfor 
anbefale at denne bestemmelse oppheves. 

 
Dette lovforslag er en del av til Norges Speiderforbunds grunnregler og den må 
vedtas på 2 – to -  Speiderting.         

  
Lovutvalgets kommentarer: 

  Forslaget støttes ikke. 
 



Dette er en av grunnreglene våre, som har prinsipiell stor betydning i forhold til 
vår uavhengighet. Et slikt forslag burde først ha vært sendt ut til en bredere 
debatt i organisasjonen. 
 

Speiderstyret innstiller: 
 Forslaget vedtas. 
 
 Det var 8 stemmer for Speiderstyrets innstilling.  En var fraværende. 
 
 

SAK 3  
ROVERLEIR PÅ LANDSLEIREN 2001 

  
Skal det være en egen "roverleir" på landsleiren i 2001? Roverne som deltar på 
landsleiren forventes å gjøre en innsats for speiderne, som er leirens målgruppe, men 
de skal også tilbys et eget og fullverdig program.  
 
Landsleirkomiteen ønsker at Roverforum 2000 skal få bestemme om det skal være en 
egen "roverleir" på landsleiren. Skal roverne bo sammen med egen gruppe og i 
stabsleir, eller skal det settes av et område til en egen roverleir?  

 
 
SAK 4  

HVORDAN KAN GRUPPE- OG KRETSTING BLI 
INTERESSANTE FOR MEDVIRKNING FOR SPEIDERE 
OG ROVERE?  
ALDER PÅ MEDLEMMENE I SPEIDERSTYRE OG 
KRETSSTYRER. 

 
Hvordan føler vi som rovere det er å være på kretsting/gruppeting?  
Er det kjedelig/uinteressant? Tas sakene opp på en slik måte at speidere- og rovere 
forstår? 

 
Reflekterer gjennomsnittsalderen på Speiderstyret og Kretsstyrene at Norges 
speiderforbund er en barne- og ungdomsorganisasjon? Hva kan rovere gjøre for å få 
ned gjennomsnittsalderen? 
 
Er det et problem at de eldre ikke lar yngre speidere slippe til? Eller er det speiderne 
og roverne som ikke ønsker å ta ansvar?  
 
 



SAK 5 
 RETNINGSLINJER FOR ROVERFORUM. ENDRINGER. 
 
 

De nye retningslinjene for roverforum kom etter at det siste roverforum ble holdt. (Se 
vedlagte retningslinjer). I disse står det blant annet at representantene skal være 
mellom 16 og 20 år, og velges av rovere i samme alder. Dette er nytt, og har skapt 
endel reaksjoner. Er roverforumet enige at det bør være slik? 
 
I retningslinjene står det også at fristen for innsending av saker og kandidater til 
roverforum er fire uker. I praksis viser det seg at det kommer få/ingen saker og 
kandidater før fristen, og prosjektgruppa mener at det kunne være hensiktsmessig med 
en formulering i retningslinjene om at ettertilsendte saker og kandidater kan 
godkjennes av prosjektgruppa. 
 
Prosjektgruppa ser dessuten det som ønskelig at prosjektgruppa skal konstitueres 
tidligere enn roverstevnet et drøyt halvår i forveien av Roverforumet, slik det var 
tilfelle denne gangen. Dette for at prosjektgruppa skal kunne arbeide aktivt med å både 
informere om hva som skjedde på Speidertinget med saker roverne er opptatt av, og 
for å jobbe med å få inn saker fra rovere på f.eks roverstevnene. 
 
 

SAK 6 
SPEIDERTINGSDELEGATENE FRA ROVERFORUM 
SINE OPPGAVER ETTER TINGET 
 
Roverforumet sender to personer til Speidertinget som skal formidle resolusjonene vi 
er kommet frem til i løpet av helga til Speidertingets representanter. Men slik det er nå 
har de ingen oppfordring/ plikt til å formidle videre hvordan det gikk med sakene 
roverforumet var opptatt av, eller hva som ellers skjedde på Speidertinget av rovernes 
interesse. Hvordan kan vi sørge for at vi og andre rovere i Norge får vite hva som 
skjedde på Speidertinget? 

 
 
SAK 7  
 REVIDERT TRENINGSPROGRAM 
 

Det diskuteres for tiden om man skal gå inn for en fire-deling i gruppene, der 
speidertroppen deles inn i stifinnere (5-7 kl.) og vandrere (8-10 kl.). Hva vi dette gjøre 
med roverprogrammet. Hvordan sikre at det er rovere som driver med roverting og 
ikke vandrerne som driver med roverting, når man skal ha en naturlig progresjon? 
 
Et annet spørsmål er om treningsprogrammet (for rovere) er moderne nok? Driver vi 
fremdeles med semafor og morse når resten av verden omgås Internett og wap-
telefoner? Er treningsprogrammet vanskelig og utfordrene nok? Hvordan bør 
treningsprogrammet være? 

 
 



SAK8 
ER ROVERE I NORGE FORNØYD MED PROGRAM- OG 
ARRANGEMENTSTILBUDET FOR DERES 
ALDERSGRUPPE? 
 
Roverforum, Roverleir, Femkampfinale, og Roverstevne er noen av arrangementene 
NSF sentralt satser på.  
 
Satses det nok på roverarrangementer? Brukes penger og ressurser på arrangementer 
roverne er interessert i?  

 
 
SAK 9 
 ÅPENT FORUM 
 

Her kan forumets representanter ta opp ting de er opptatt av. Spørsmål som krever 
undersøkelse/ forberedelser må være innsendt til prosjektgruppa minst 1 uke før 
Roverforumet. 

 
 


