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Velkommen som delegat til Roverforum  
 
Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i 
prosjektgruppa.  
 
Hva er Roverforum? 
- Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine meninger, 

diskutere, kverulere og argumentere saker som angår Rovere.  
- Et rådgivende organ for speidertinget som er NSF’s øverste organ. Forrige 

Roverforum fikk igjen sitt ønske om stemmerett på speiderting, blir det 
vedtatt i år også har vi stemmerett! 

- Å bli engasjert! 
- Roverforum er å møte ca. 40 rovere fra hele landet, skape nye kontakter og 

ha en annerledes helg. 
 
Hvor? 
Roverforum skal holdes sammen med speiderforum i Bergen 11.- 13. oktober. 
Vi skal bo på Montana vandrehjem som ligger 5 km fra Bergen sentrum, og bare 
100 meter fra Ulriken. 
 
Selve forumet vil foregå på Sykepleierhøgskolen, ca 5 min fra Montana. 
 
Losji 
På Montana er det 4 og 2 sengs rom. Maten vil bli organisert av 
vandrehjemmet/prosjektgruppa. Det er god mat på menyen! Har du eventuelle 
særbehov ta kontakt så vi får tilpasset det. Anbefaler å ha med matpakke på 
fredagen da middagen begynner kl. 22.00. 
 
Reisen 
Et kart med veiforklaring fra Bergen sentrum til Montana er vedlagt. Får du 
problemer underveis, så er det bare å ringe en av oss i komiteen.  
Når reisen til Bergen planlegges tenkt på: 

- billigst mulig alternativ 
- at du planlegger slik at du ankommer Montana mellom kl. 18.00. og senest 

kl. 21.00, og ikke må forlate forumet før avslutning kl. 16.00. 
- det tar ca 20 min. med flybuss, buss tar 15 min. går hvert 20 minutt. 
 

Det er bare fint hvis dere kan reise sammen med speiderne som skal være med 
på Speiderforum.  
 
Det er gratis parkering på Montana. Hvis du kommer etter kl. 22.30, ta kontakt 
med prosjektgruppa. 
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Husk å ta med: 
- Lakenpose og lignende. Det er pute og dyne på Montana 
- Speiderdrakten 
- Skrivesaker, dette skrivet og kommende sakspapirer 
- Lykt 
- Varmt utetøy til leirbålet 
- Liggeunderlag (det holder at en av delegatene tar med) 
- Mobiltelefon for egen del 
- Regntøy (det hender det reiner i Bærgen...) 
- Meningene, stemmen din og et dugane godt humør 
 
Prosjektgruppa/ speidertingsrepresentanter 
- To representanter skal representere roverforum på speiderting, og 

videreføre rovernes røst. Disse velges på forumet, samt 4 stykke som skal 
sitte i prosjektgruppa for Roverforum 2004. 

- De som er valgbare er representantene fra kretsene 
- Ønsker du å bli valgt? Gi beskjed til prosjektgruppa 

 
Åpent forum 
Har du noen saker du vil komme med? Noe du vil fremme til neste forum? 
Eventuelle arrangementer du vil minne roverne på? 
Spørsmål som krever undersøkelse/ forberedelser må være innsendt til 
prosjektgruppa minst 1 uke før forumet. 
 
Det kommer blant annet to rovere fra NSF som skal snakke om 
- Internasjonalt engasjement - med informasjon om kommende arrangementer. 
- Speiding og rusmidler 
 
Sakene 
Minner på at fristen for å sende inn saker til Roverforum er 25. september. 
Dette gjelder også forslag til representanter på Speidertinget i november. Hør 
med roverne i din krets, vi trenger saker som kommer fra Roverne. Vet du om 
noen som brenner for noe? Kontakt dem! Saker kan sendes til vår mailadresse 
roverforum02@scout.no 
                       
Spørsmål og informasjon 
Har du noen ideer, noe du vil ha på roverforum. Noe du vil informere om, eller 
spørsmål? 
Prosjektgruppa kan kontaktes: 

Åse Kathinka  97192414 (program) 
Sigbjørn  41519822 ( Økonomi) 
Siv Hilde Berg  90022463 (info) 
Steinar Hagen  91154235 ( sjeef)  
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Montana har også en offisiell hjemmeside: www.montana.no 

Er du nysgjerrig på resultatet av forrige forum ? http://www.scout.no/orginfo/ 

Lykke til! hilsen prosjektgruppa Steinar, Åse Kathinka, Sigbjørn og Siv Hilde 

Program for roverforum 2002 
 
fredag 
Fra kl 1800     innsjekking 
kl 2130     åpning/bli kjent-aktiviteter 
kl 2200    kveldsmat 
 
lørdag 
kl 0700-0800    frokost 
kl 0830     Oppmøte på Sykepleierhøgskolen.  
kl 0900     tale- og debatteknikkurs 

  fika 
kl 0950     presentasjon av saker 
kl 1200     lunsj 
kl 1300     behandling/framlegging 
kl 1800     middag 
kl 2100     leirbål 
 
søndag 
kl 0800-0900    frokost 
kl 0930     stemme over resolusjoner/valg  
     Fika 
kl 1100  åpent forum 
kl 1400     avslutning/lunsj 
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Forretningsorden til Roverforum 2002 
 
1. Roverforum består av kretsens valgte delegater og prosjektgruppa for 

roverforum. Roverforums representanter kan gi utvalgte rovere møte, tale og 
stemmerett. 

 
2. Referatet føres av to 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 forslagstilleren. Det tillates ikke flere enn 2 replikker pr. 
innlegg 

 
5. Alle forslag angående forandringer av resolusjoner og valg må leveres 

skriftlig til møteleder, undertegner med representantenes navn og nummer. 
Forslag utenom de på sakslistens oppsatte saker kan ikke fremmes 

 
6. Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 
 
7. For å vedta en resolusjon kreves minst halvparten av de stemmeberettige 

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 imot. Likedeles 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. 
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RETNINGSLINJER FOR ROVERFORUM 
 
1.  Mål 
 
 Roverforumet skal: 
 

• gi unge rovere en mulighet til å ytre sine meninger 
• gi unge rovere organisasjonsskolering og trening i medbestemmelse 
• være et høringsorgan for aktuelle speidertingsaker 
• diskutere saker av interesse for roverne 
• gi prosjektgruppen trening i prosjektarbeid i NSF 
• være et suplement til roverenes mulighet for deltagelse på Speiderting som 

kretsens reprersentanter, jfr. NSFs lover § 7-1 
• øke rovernes evne og lyst til å engasjere seg i NSFs demokratiske prosesser 
• velge representanter til Speidertinget 

 
2. Roverforumet 
 
2.1. Roverforumet skal gjennom gruppearbeid og plenumsmøter utarbeide og formulere 

resolusjoner om speidertingsaker og andre aktuelle saker av interesse for rovere. 
 
2.2. Roverforumet består av valgte representanter for kretsene (jfr. pkt. 3) og valgte 

medlemmer av prosjektgruppen for årets Roverforum (jfr. pkt. 4). 
 
2.3. Representanter for Speiderstyret og Komité speiding har møte- og talerett på forumet. 
 
2.4. Roverforum arrangeres over en helg, ca. en måned før Speidertinget. 
 
2.5. Speiderstyret har ansvar for å finne teknisk arrangør, som skal sørge for innkvartering, 

møtelokaler, bespisning og lignende. Teknisk arrangør følges opp av 
Forbundskontoret og prosjektgruppen. 

 
2.6. Frist for innsending av saker til Roverforum og forslag til kandidater til 

prosjektgruppen for neste forum  og representanter til Speidertinget er tre uker før 
roverforum avholdes. 

 
2.7. Speiderstyret velger ut speidertingsaker som ønskes kommentert av Roverforumet, 

men prosjektgruppen kan selv velge andre saker i tillegg. 
 
2.8. Det skal lages en rapport som inneholder oppsummeringer og vedtatte resolusjoner fra 

Roverforumet. Rapporten sendes Speiderstyret og roverforumets valgte representanter 
til Speidertinget (jfr. pkt. 2.9)  senest 14 dager etter avsluttet forum. 

 
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. 

 
 
3. Representanter for kretsene 
 
3.1. Kretsene skal velge to representanter til Roverforum, som fortrinnsvis bør være en gutt 

og ei jente, og det skal velges vararepresentanter. 
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3.2 Representantene velges på kretsting, av kretstingets aktive rovere i alderen 16 - 20 år. 

Hvem som er valgt innberettes til Forbundskontoret innen samme frist som for 
kretsens valgte representanter til Speidertinget samme år. 

 
3.3. Valgbare er aktive rovere i kretsen som er i alderen 16 - 20 år når Roverforum 

avholdes. 
 
3.4. Kretsen betaler utgifter til reise og opphold for sine representanter i henhold til NSF’s 

retningslinjer. 
 
4. Prosjektgruppen 
 
4.1. Roverforum arrangeres av en valgt prosjektgruppe, som er ansvarlig for planlegging 

og gjennomføring av det faglige og sosiale programmet. 
 
4.2. 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 prosjekt-
gruppens medlemmer må trekke seg. 

 
4.3. Speiderstyret og Komité speiding oppnevner hver sin kontaktperson som har møte- og 

talerett i prosjektgruppen. 
 
4.4. Speiderstyret initierer prosjektgruppen og innkaller til dens første møte, hvor prosjekt-

gruppen konstituerer seg. Leder for prosjektgruppen velges av, og blant, prosjekt-
gruppens valgte medlemmer. 

 
4.5. Speiderstyret er oppdragsgiver for prosjektgruppen og fastsetter prosjektgruppens 

mandat.  Prosjektgruppen v/leder inngår prosjektkontrakt med NSF, og rapporterer i 
henhold til denne. 

 
4.6 Prosjektgruppen kan, i samråd med Komité speiding og prosjektgruppen for 

roverstevnet, avholde et informasjons- og debattforum på roverstevnet. 
Prosjektgruppen skal da informere om forrige roverforums arbeid og resolusjoner, 
samt ta initiativ til debatt og ta opp nye temaer og saker til kommende Roverforum. 

 
Vedtatt av Speiderstyret desember 1998 

Sist revidert av Speiderstyret 13.10.01 


