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1 KONSTITUERING AV ROVERFORUM 2018 
 

 
1.1 Godkjenning av representantene 

Liste over representantene for kretser og korps til Roverforum 2018 er vedlagt. 
 
Prosjektgruppens innstilling:  
Representantene til Roverforum 2018 godkjennes. 
 
Endring av observatør 110 

Ny observatør fra Rovernemda i KM-speiderne er Silje Voegaard Blindheim 

 

Vedtak: 

Alle fremmøtte representanter, samt endring av observatør nr. 110, ble godkjent ved akklamasjon.  

 

1.2 Valg av tellekorps 

Prosjektgruppens innstilling:  
Jakob Løve (100) 
Jens Lagmandsveen (101) 
Haakon Kasper Kristiansen (103) 
Magnus Molland (104) 
 
Vedtak: 

Prosjektgruppens innstilling ble valgt ved akklamasjon. 

 

1.3 Valg av ordstyrere/møteledere 

Prosjektgruppens innstilling: 
Øystein Staupe (70) og Kristin J. Bergflødt (69) 

 

Vedtak: 

Øystein Staupe (70) og Kristin J. Bergflødt (69) ble valgt ved akklamasjon. 

 

1.4 Valg av referenter 

Prosjektgruppens innstilling: 
Silje Askeland Steen (72) og Mats Vatne Grønseth (71)  
 
Vedtak: 
Mats Vatne Grønseth og Silje Askeland Steen ble valgt ved akklamasjon. 
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1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sakspapirer ble sendt på e-post til alle påmeldte representanter og observatører 12. oktober, og lagt 
ut på speiding.no.  
 
Prosjektgruppens innstilling: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble godkjent ved akklamasjon. 

 

1.6 Godkjenning av forretningsorden 
 

Forretningsorden for Roverforum 2018  
 
 

1. Roverforum er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter som har møtt. 
 

2. Hvis det gjøres endringer i innmeldte representanter, må dette gjøres før åpningen av 
Roverforum. Endringer må gjøres skriftlig. 
 

Må en representant forlate Roverforum, kan en ny representant som oppfyller betingelsene 
gå inn i vedkommendes plass. Ved en slik endring skal skriftlig beskjed leveres til ordstyrerne. 
Roverforum skal avgjøre om representanten godkjennes. Endring av representant kan bare 
skje en gang for hver krets/korps. 
 

3. Protokoll føres av valgte referenter. Den undertegnes av ordstyrerne, møtereferentene og de 
to valgte representantene. 
 

4. Ingen representanter har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak av 
forslagsstilleren. 
Innlegg har taletid i 3 minutter. Til hvert innlegg kan det gis inntil 2 replikker på 1 minutt. Det 
kan gis svarreplikk på 1 minutt. 
Observatører har talerett. 
 

5. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrerne, undertegnet med representantens navn og 
representantnummer. 
 

Nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt.  
 

Åpenbare trykkfeil kan rettes i forslag før avstemming. 
 

6. Vedtak krever normalt alminnelig flertall, det vil si mer enn halvparten av avgitte stemmer. 
Blanke stemmer telles ikke med.  
 

Alle valg foregår skriftlig når mer enn én kandidat eller minst én representant krever det. 
Kandidater er alle som er oppført over valgkomiteens liste over dem som har sagt seg villige 
til å motta valg. 
 

For å bli valgt, skal en kandidat ha mer enn halvparten av avgitte stemmer. Om nødvendig 
gjennomføres valg i flere omganger. Hvis ingen kandidater har fått mer enn halvparten av 
stemmene, går den med færrest stemmer ut før neste valgomgang. Ved stemmelikhet 
foretas omvalg. Hvis flere personer skal velges til samme verv, kan inntil to kandidater, som 
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er oppført på mer enn halvparten av stemmesedlene, velges i hver valgomgang. Hver 
representant kan da føre opp inntil to kandidater på stemmeseddelen. Blanke stemmer teller 
ikke med. 
 

7. I protokollen føres alle forslag og de vedtak som er gjort inn, med antall avgitte stemmer for 
og mot. Ved valg føres antall stemmer i protokollen. Navn og representantnummer på alle 
representanter som har hatt ordet under de forskjellige sakene føres også inn i protokollen. 
 

8. En elektronisk versjon av protokollen sendes etter Roverforum til dem som deltok i møtet. 
 

9. Roverforum er åpent for tilhørere i den grad det er plass til det. 
 

10. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid. Ordstyrerne 
har rett til å foreslå forkorting av taletiden og foreslå strek. 
 

11. Roverforums forretningsorden godkjennes ved åpning av hvert Roverforum, og gjelder inntil 
forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste Roverforum. 

 
Prosjektgruppens innstilling: 
Forretningsorden godkjennes. 
 
Vedtak: 

Forretningsordenen ble godkjent ved akklamasjon. 

 

1.7 Valg av to representanter til å underskrive protokollen 

Prosjektgruppens innstilling: 
Protokollunderskrivere presenteres i møtet. 
 
Kandidater:  
Oda Emilie Larsen (26) og Fredrik Monrad Olsen (3) 
 
Vedtak: 
Oda Emilie Larsen (26) og Fredrik Monrad Olsen (3) ble valgt ved akklamasjon. 
 

1.8 Valg av valgkomite 

Prosjektgruppens innstilling: 
Anita Høgset Aure (34), Romsdal og Nordmøre krets  
Henrik Moum Grimstad (23), Metodistkirkens speiderkorps  
Hanne Kristine Lybekk (46), Tele-Busk krets  
 
Vedtak: 

Anita Høgset Aure (34), Henrik Moum Grimstad (23) og Hanne Kristine Lybekk (46) ble valgt ved 

akklamasjon 

 

1.9 Valg av redaksjonskomite 
 
Prosjektgruppens innstilling:  
2 fra prosjektgruppen og en fra hver patrulje. 
Velges etter forslag fra representantene i forumet. 
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Kandidater til redaksjonskomiteen: 

Tuva Moholdt (57) 

Ole Kristian Lona Moa (45) 

Erling Ritland Taule (18) 

Jakob Løve (100) 

Ole Kristian Ljunggren Ringstad (39) 

Sindre Aune (33) 

Oda Lagmandsveen (102) 

Henning Holmsberg Johansen (29) 

Kristin Bergfladt (69) 

Øystein Staupe (70) 

 
 

Vedtak: 

Redaksjonskomiteen ble valgt ved akklamasjon. 

 
 

2 DISKUSJONSSAKER 
 

2.1 Roverway 2024 i Norge 

Speidernes fellesorganisasjon ønsker å søke om å arrangere Roverway i Norge, i 2024. Er det 
interesse for dette blant roverne i Norges speiderforbund? Hva kan vi som rovere gjøre ut av dette 
arrangementet og hvordan kan vi vise frem norsk speiding/rovering? 
 

Følgende hadde ordet til saken: 

 

Eirik Ulltang Birkeland (109) presenterte saken: 

● snakket om gamle Roverway (2016 og 2018) 

● forklarte hva som skjer, todelt, oppleve landet, få internasjonale venner 

● idemyldring, interesse? 

 

Hvem som snakket:  

Henrik Moum Grimstad (23) 

Tuva Moholdt (57) 

Are Christensen (24) 

Kristin Bergflødt (69) 

Ingeborg Axelsen Øian (32) 

Anna Larsen Rossvang (9) 

Oda Emilie Larsen (26) 

Aksel Lyngås Johnsen (11) 

 

Sammendrag av hva som ble sagt: 

Roverforum er positiv til speiderens fellesorganisasjon sitt forslag om å ha Roverway 2024 i Norge. 

For å gjøre dette til en mulighet er man avhengig av engasjerte mennesker og en bra søknad med en 

god plan og masse ideer. Det kreves også masse arbeid og mange mennesker for å få dette til. Siden 

Roverway er et todelt arrangement der man de første dagene er på forskjellige ruter og de siste på 

en hovedleir, kreves det mer enn det gjør for å bare arrangere en leir.  
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Norge har masse å by på til internasjonale speidere med byene, fjellene, skogene, midnattsolen, 

kysten og fjordene våre. Siden Norge er så langt og full av masse forskjellig natur og tradisjoner kan vi 

ha gode og varierte ruter på Roverway. Norge er et generelt dyrt land noe som kan gjøre reisen og 

budsjett vanskelig, men et forslag er at gjennom NSB kan vi få til ruter over nesten hele landet. 

 

Forslag til tema for ruter er 71 grader nord der man kan gå på fjellturer, lære fjellvettreglene, rafte, 

zip-line og klatre. En annen er gamle Norge eller der ingen skulle tru at nokon kunne bu der gårder og 

tradisjoner som bunad og mat er sentralt. Norge har en lang kyst, mange elver og innsjøer og en god 

del sjøspeidere. Dette er et godt utgangspunkt for en rute.  

 

Vi hadde en uformell håndsopprekning der det var et stort flertall av representantene som var 

positive og interesserte i å ha Roverway i Norge. Det ble sagt at slike arrangementer er kjekt å jobbe 

på så man må være flinke til å spre ordet om muligheten til Roverway i Norge videre. På den måten 

får vi engasjerte folk og da kan det være at dette blir en realitet. 

 

Foreslått Hannah Davidsen (50) fra Vestfold krets, Lars Helge Teigen (56) og Tuva Moholdt (57) fra 

Øvre Buskerud krets: 

 

Roverforum ønsker at Speiderstyret skal opprette en plattform for idemyldring vedrørende Roverway 

2024. 

 

Dersom forslaget blir vedtatt: Skal Roverforums speidertingsdelegater fremme dette som en 

henstilling på Speidertinget? 

 

Vedtak: 

 

Plattform for idemyldring: 

For: - 

Mot: 2 

Blank: 8 

 

 Roverforum stiller seg bak dette forslaget. 

 

Henstilling på Speidertinget: 

For: - 

Mot: 3 

Blank: 8 

 

 Roverforum stiller seg bak dette forslaget. 

 

 

Foreslått av Hannah Davidsen (50) fra Vestfold krets, Lars Helge Teigen (56) og Tuva Moholdt (57) fra 

Øvre Buskerud krets: 

 

Roverforum oppfordrer speiderstyret til å bidra i søknadsprosessen om Roverway 2024 gjennom 

Speidernes fellesorganisasjon. 

 

Dersom forslaget blir vedtatt: Skal Roverforums speidertingsdelegater fremme dette som en 

henstilling på Speidertinget? 
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Vedtak: 

 

Delta i søknadsprosessen: 

For: - 

Mot: 0 

Blanke: 4 

 

Roverforum stiller seg bak dette forslaget. 

 

Henstilling til Speidertinget: 

For: 

Mot: 1 

Blanke: 2 

 

Roverforum stiller seg bak dette forslaget. 

 

 

2.2 Studentspeidergrupper 

Forslag fra Ole Kristian Lona Moa: 
 
Roverombudet Sør-Trøndelag NSF ønsker diskusjon om studentspeidergrupper kan ligge direkte 
under forbundet, slik at medlemmene slipper å betale kretskontingent, og ofte til to kretser 
samtidig.  

 
Det vektlegges at studentspeidergruppene bør være et økonomisk lavterskeltilbud, og at man vil ta 
vare på rovere mens de er studenter og få flinke ledere og ledertrenere etterpå, i tillegg til at dette er 
en potensiell rekrutteringsarena. 
 
Følgende hadde ordet til saken: 

 

Innledning fra representant OIe Kristian Lona Moa (45) 

● vi mister rovere og ledere når folk flytter for å studere. Dette må fikses. 

 

Hvem som snakket: 

Tuva Moholdt (57) 

Inga Konow (17) 

Oda Emilie Larsen (26) 

Anna Larsen Rossvang (9) 

Christina Eide (113) 

Ole Kristian Ljunggren Ringstad (39) 

Marthe Elisabeth Bang Hellum (44) 

Talia Deborah Dubowski (6) 

Sindre Aune (33) 

Mathias Kirkeby (53) 

Isak Andre By Stølan (105) 

 

Sammendrag av hva som ble sagt: 

Det var delte meninger i salen, men en ting var alle enig om: Studenter er en aldersgruppe som er en 

viktig ressurs for NSF der vi per dags dato mister mange av ulike grunner som 
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kretskontingent/økonomi og flytting. Dette er et viktig tema å belyse fordi i en student bor det et 

stort potensial og med gode løsninger kan vi kanskje greie å beholde denne aldersgruppen. Det må 

legges til rette for studentspeidere siden studenter har vanskelig for å få økonomien til å gå rundt. 

 

Problemer med å legge studentgrupper rett under forbundet er at man mister muligheten til å delta 

på demokratiet i forbundet både på regionalt og nasjonalt nivå. Hvis gruppene legges rett under 

forbundet, hvem skal da følge de opp? 

 

Forslag til andre løsninger: 

● Studentene kan bli med i grupper som er i nærområdet til studiestedet sitt. Det er mange 

grupper som trenger nye ledere og som betaler kretskontingent for lederne sine. Større 

samarbeid i forbundet over hele landet hvis man får studenter inn i eksisterende grupper i 

området. 

● Økonomisk tilrettelegging for studenter i grupper og kretser. 

● Danne flere studentgrupper med billigere kontingent. 

● Er det mulig å organisere studentgrupper noe lignende til nettverk eller slik Rovernes 

Beredskapsgruppe er organisert? 

● Endringene bør skje på kretsnivå i hvordan kretsene fungerer og ikke på høyere nivå. 

Kretsene bør beholde studentene og løsningene i kretsene og ta vare på dem der fordi de er 

en ressurs for kretsene. Det er ofte konflikt med gamle og nye gruppe- og kretskontingenter, 

og kretsene bør derfor lage prisordninger for studenter og lærlinger. 

● Problemet bør bli løst på et nasjonalt nivå for det kan gjøre at studenter har de samme 

rettighetene uansett hvor de drar i Norge for å studere. Siden dette er en aldersgruppe som 

man mister er det viktig å utarbeide en strategi på hvordan vi kan beholde studenter som 

speidere sammen med Speiderstyret. Problemet blir undergravd om man bare legger det på 

kretsens skuldre. 

 

Roverforum ønsker tilrettelegging for kontingentprisen for studenter og studentgrupper, som er 

forsøk på å prøve å beholde denne viktige aldersgruppen i forbundet. For å få til dette bør det lages 

en arbeidsgruppe for å se på dette problemet eller/og godt samarbeid i forskjellige organer rundt 

temaet.  

 

 

Foreslått av Marthe Elisabeth Bang Hellum (44) fra Sør-Trøndelag krets: 

 

Speiderstyret skal opprette en arbeidsgruppe som skal jobbe med tilrettelegging for/og se på 

muligheter for opprettelse av flere studenstpeidergrupper. 

 

Dersom forslaget blir vedtatt: skal Roverforums speidertingsdelegater fremme dette som en 

henstilling på Speidertinget? 

 

Vedtak: 

 

Arbeidsgruppe: 

For: 32 

Mot: 19 

Blanke: - 

 

Roverforum stiller seg bak dette forslaget. 
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Henstilling på Speidertinget: 

For: 35 

Mot: - 

Blanke: 11 

 

Roverforum stiller seg bak dette forslaget. 

 

 

Foreslått av Hannah Davidsen (50) fra Vestfold krets, Lars Helge Teigen (56) fra Øvre Buskerud krets 

og Tuva Moholdt (57) fra Øvre Buskerud krets: 

 

Roverforum foreslår at det opprettes en studentrabatt som et tiltak for at studenter skal bli værende i 

organisasjonen. 

 

Dersom forslaget blir vedtatt: Skal Roverforums speidertingdelegater fremme dette som en henstilling 

på Speidertinget? 

 

Hvem som snakket: 

Henrik Moum Grimstad (23) 

Ole Kristian Ljunggren Ringstad (39) 

 

Det er feil å starte på toppen og presser det nedover på kretsene og gruppene. Dette kan ødelegge 

økonomien til noen grupper eller kretser i verste tilfelle. Studentrabatt er derfor noe som bør løses 

internt i gruppene og kretsene. Det er også mulig å være direkte medlem i forbundet og det er 

billigere. 

 

Avstemning studentrabatt:  

For: 0 

Mot: - 

Blanke: 16 

 

Roverforum stiller seg ikke bak dette forslaget. 

 

 

Foreslått av Hannah Davidsen (50) fra Vestfold krets, Lars Helge Teigen (56) fra Øvre Buskerud krets 

og Tuva Moholdt (57) fra Øvre Buskerud krets: 

 

Roverforum ønsker at studenter som på grunn av studier er medlem i to kretser skal betale halve 

kontingent til hver krets. 

 

Dersom forslaget blir vedtatt: skal Roverforums speidertingsdelegater fremme dette som en 

henstilling på Speidertinget? 

 

Avstemning: 

For: 0 

Mot: - 

Blanke: 18 

 

Roverforum stiller seg ikke bak dette forslaget. 
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2.3 Bildesamtykke i Min speiding (orienteringssak)  

Forslag fra Kristian Strøm: 
● Gjøre det enklere å huke av for å tillate at du blir tatt bilde av på Min speiding. 

● Få flere folk til å vite om denne muligheten. 

 

Hvem som snakket: 

Marthe Elisabeth Bang Hellum (44) 

Oda Emilie Larsen (26) 

Kristin Bergflødt (69) 

Petter Bogen Eriksen (27) 

Tordis Drivenes (43) 

Ole Kristian Ljunggren Ringstad (39) 

Anna Larsen Rossvang (9) 

Tuva Moholdt (57) 

Aksel Lyngås Johnsen (11) 

Sindre Aune (33) 

Mats Grønseth (71) 

 

Sammendrag av det som ble sagt: 

Hele nettsiden burde forenkles for det er generelt vanskelig å finne noe der. Nettsiden og 

bildealternativet er ukjent for mange medlemmer og de som kjenner til det har fått vite om det 

gjennom påmelding til arrangementer. Det er mange som ikke deltar på arrangementer eller at 

gruppen melder speiderne på, noe som gjør at mange ikke vet om nettsiden eller bildetillatelsen. 

Hvis man aldri bruker nettsiden er den vanskelig å bruke derfor burde man bli flinkere til å bruke den. 

Øvelse gjør mester.  

 

Ene delegaten på Roverforum måtte sende inn mail til forbundet for å få brukerveiledning på 

hvordan hun skulle huke av for å tillate å bli tatt bilde av. Kanskje det burde ligge 

informasjon/brukerveiledning på nettsiden? 

 

Kommunikasjonsnettverket har en prosjektgruppe som arbeider med å lage en speiderapp. Den er en 

mer brukervennlig forside for Min speiding og et administrasjonsverktøy for gruppeledere. Appen 

skal også være et verktøy for de ikke administrative i gruppen og kretsene. En slik mobilvennlig 

løsning er sentralt i dagens samfunn. 

 

EUs nye lover, ny enhet innmelding, foreldre melder barna inn selv, nye medlemmer får alternativet 

ved påmelding. Nytt lovpålegg, må inn på Min speiding for å fikse dette på egen profil. Gjøre 

Speidertinget oppmerksom på at dette må forenkles 

 

Nettsiden er helt lik som når den kom i 2008. I kalenderlisten ligger gamle og masse fremtidige 

arrangementer noe som gjør den uoversiktlig og vanskelig å finne det arrangementet du ønsker å 

melde deg på. Det er også mye personlig informasjon som ligger lett tilgjengelig for mange. En god 

nettside er viktig, for alle er ikke mobilvante selv i dagens samfunn.  
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2.4 Roverdemokratiet 

Hvordan ser vi for oss roverdemokratiet i Norges speiderforbund videre? Hvordan skal det 
organiseres? 
 
Historisk 
4 medlemmer har blitt valgt til Roversambandet fra Roverforum, der de to som blir valgt først 
representerer Roverforum på Speidertinget. Roversambandet har mellom forumene ligget under 
Komite speiding og jobbet for roversaken. 
 
Komite speiding og Roversambandet vil nå foreslå at Roversambandet legges ned i sin nåværende 
form og heller blir et nettverk, der Komite speiding oppnevner medlemmene. Hva ønsker Norges 
rovere med et eget demokrati? Hva skal være oppgavene til Roversambandet? Hvilke kriterier skal 
være viktig under oppnevnelsen? 
 

Presentert av observatør 114 - Andreas Eikrem Bjørndalen (Komité speiding) 

● dere er roverdemokratiet, viktigste vi har for deres enhet 

● Roversambandet under Roverforums retningslinjer 
● ny form fordi det er en liten gruppe, mange ledd for å bli valgt inn til Roversambandet, stille 

direkte til valg → lettere å få tak i engasjerte rovere 
● står mellom nettverk og utvalg (oppnevnt av Speiderstyret) 
● hvordan skal man finne og rekruttere folk til Roversambandet? 
● Roversambandet er et høringsorgan, samler roverombudene i landet, lager nye, arrangementer 

→ ansvar for nasjonale, lage nye? samarbeide med KM-speiderne? 
 
Oda (26) foreslår 5 min diskusjon på bordet før felles diskusjon. 
 
Hvem som snakket: 
Isak Andre By Stølan (105) 
Oda Emilie Larsen (26) 
Henrik Moum Grimstad (23) 
Tuva Moholdt (57) 
Anna Larsen Rossvang (9) 
Hanne Kristine Lybekk (46) 
Ole Kristian Lona Moa (45) 
Talia Deborah Dubowski (6) 
Marthe Elisabeth Bang Hellum (44) 
 
Roversambandet, jobbe på regionalt og nasjonalt nivå, utvidelse av sambandet trengs for at man skal ha 
et roversamband og at man ikke velger det på et forum, fordi vi bare er en liten porsjon og det gir 
mulighet til at alle aktive og engasjerte rovere får deltatt. Samarbeid mellom Roversambandet og Komite 
speiding gjør at ting om rovering da går til begge. 
 
Ordet rover er ikke nevnt en eneste gang i arbeidsplanen, dette må fikses på Speidertinget på to uker. 
Dedikerte rovere fra hele landet med den nye måten, nettverk for flytende, utvalg mer systematisert, god 
kontakt med Komite speiding. 
 
Hvordan er utvalg mer strukturert enn nettverk? Hva er utvalg? 

● mer formelt 
● klare instrukser 
● mer ansvar 
● mer kvalitet 
● lettere å delegere arbeid videre 
● utvalg er mindre enn et nettverk 
● nettverk er mer interessebasert 
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Får til alle roverombud, følge dem opp, roverarrangementer i kretsene, sørg for at alle for info, geografisk 
og alderspredning i Roversambandet for at det er lettere å følge kretsene opp, forskjellige vinklinger og 
kreative ideer, ha noen fra sjøspeider, korps. 
 
Krever fungerende roverombund, sambandet burde ha retningslinjer, guide, sambandets oppgave å 
danne nye roverombud, fungerende slik at alle kretser har aktive arrangementer og rovere. 
 
Viktig med mangfold, geografisk, kjønn, alder. Viktig med gode ombud, sambandet skal være et bindeledd 
og plattform for samhold nasjonalt. sambandet skal representere rovere mot forbundet, passe på 
roverenes interesse (arbeidsplan eks.) 
 
Nasjonale felles roverarrangementer burde ligge under sambandet i stedet for Komite speiding. Hvem vet 
best om et roverarrangement → rovere ikke Komite speiding. 
 
Promotering, synes → viktig for at det skal fungere. 
 
Tidligere byttet hele sambandet på en dag, ikke bytte hele lengre, variert tid man sitter i sambandet. 
 
 

2.5 Ungt lederskap 

Hva er ungt lederskap og hvordan kan vi få unge til å ønske å ta lederkurs, peffkurs, emnekurs for så 
å ta på seg verv i gruppe, krets, korps og etter hvert på nasjonalt nivå. Mulighetene for å ta kurs er 
mange i Norges Speiderforbund. Hva skal til for å gjøre disse synlige og attraktive for unge.  
 
Følgende hadde ordet til saken: 

 

Presentert av møteleder Øystein Staupe (70) 

 

Hvem som snakket: 

Inga Konow (17) 

Hildegunn Larssen Fjelland (37) 

Ingeborg Axelsen Øian (32) 

Kathrine Birgitte Auserslått (108) 

Henrik Moum Grimstad (23) 

Ole Kristian Ljunggren Ringstad (39) 

Anna Larsen Rossvang (9) 

Tuva Moholdt (57) 

Oda Emilie Larsen (26) 

Amalie Ulevik Bjerk (111) 

Andreas Eikrem Bjørndalen (114) 

 

Viktig at når man har tatt et lederkurs så trenger man ikke være fulltidsleder, det kan gi motivasjon til 

å ta lederkurs. Kursene må være motiverende slik at folk vil bli ledere i ettertid. 

 

Lage en facebookgruppe her, så hvis vi går hjem og får alle i roverlaget sitt til å joine så har man da 

folk fra alle kretser.  

 

Sambandet prøvde å lage en facebookgruppe bare for roverombudene i de forskjellige kretsene. 

 

Facebook er fint for alle uformelle informasjoner, potensial i å bruke facebookgruppen → døgnvill 

(roverleir fra Bodø). 
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Gode terminlister på forhånd slik at alle vet hva som skjer når det skjer, kurs og arragementer. 

 

Min speiding, har arrangementskalender, ikke nødvendig med ny facebookgruppe. 

 

Rovere er den beste ressursen for gode speidere i senere år. For å få lyst må man ikke tvinge rovere 

til å bli ledere, slik får man folk til å slutte. Tilpasset lederkurs for rovere, trinn 1 (nye foreldre). 

Jevnlig peffkurs over alt, ledertreningspatruljer, Oppdrag: førerpatruljen. 

 

For å få unge til å delta, må man tilpasse; hvordan er det å være ung leder ikke bare leder generelt. 

Hvordan vinne foreldres tillit som 17/18 åring, hvordan bestemme/delegere eldre ledere. 

 

Kurs som er relevant på hvordan driver man med rovering. Mentorordning, alle etatene hadde en 

ung leder med en eldre som mentor → lettere å ta ansvar på et arrangement for første gang om man 

har noen å lene seg på. 

 

Ikke alene om dette, KM-speiderne sliter også. Vandrer → rover, rover→ leder. Fullt mulig å gjøre 

begge deler, viktig med selvbestemmelse, du gjør så mye som du vil. Ingen klare svar, prøve og feile. 

 

Spennende kurs, praktisk → ikke bare teori og sitte stille. 

 

Gå til kretsene, de har ansvar for ledertrenere i kretsen → samarbeid med nabokretsen om 

nødvendig. Start prosessen på et kommunalt nivå, nasjonalt er det ikke plass til alle, få til om ønsket. 

Står fritt til å fortelle sambandet at dette er noe dere vil prioitere. 

 

Få unge som er ledertrenere, de fleste er godt voksne. For å få til å kunne holde et slik kurs for rovere 

som dere ønsker, trenger man flere unge ledertrenere, de har erfaringer, husker, vet hvordan det er. 

De eldre ledertrenerne har lite å komme med.  
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3 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ 
SPEIDERTINGET 2018 
Her skal det gjøres vedtak om hvilke anbefalinger representantene fra forum skal gi Speidertinget. Alle 
forslag og innstillinger til Speidertingets behandling av sakene er tatt med her. Fullstendige sakspapirer for 
Speidertinget 2018 kan sees på speiding.no.  
 

 

3.1 Langtidsmål 2015-2024 og Arbeidsplan 2019-2020  
(sak 4 på Speidertinget) 
 
På Speidertinget i 2014 ble det vedtatt en ny visjon for 2024 og langtidsmål for 2015-2024. 
Langtidsmålene skal vedtas på nytt på hvert speiderting i strategiperioden, og det er mulig å foreslå/vedta 
endringer. Denne gangen foreslår Speiderstyret ingen endringer i langtidsmålene, men en endring av 
rekkefølgen på målene etter innspill fra KL/KS (kretsleder og korpssjefmøtet). Det skal også vedtas en 
arbeidsplan for to år av gangen, denne gangen arbeidsplan for 2019-2020.  
 

Langtidsmål 2015-2024 

Speidere vil ut  
● Alle medlemmer utfordres gjennom relevante og spennende programaktiviteter og 

arrangementer.  

● Alle medlemmer har grunnleggende kompetanse innen det enkle friluftslivet.  

● Alle medlemmer utforsker naturen, og inviterer andre til å være med.  

● Alle medlemmer øker sin deltakelse i demokratiske prosesser i organisasjonen.  

● Speidere bidrar konstruktivt i samfunnsdebatten, og oppleves som engasjerte/inspirerende, 

løsningsorienterte og reflekterte.  

● Flere av våre medlemmer opplever verden gjennom internasjonal speiding, og kjenner 

tilhørigheten til en verdensomspennende bevegelse.  

 

Patruljen tar ansvar  

● Alle medlemmer gjør sitt beste for at alle skal føle seg trygge, inkludert og verdsatt i 

speideren.  

● Alle nivåer i organisasjonen bruker patruljesystemet, og gruppene har aktive førerpatruljer. 

● Alle patruljene deltar jevnlig i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og -turer.  

● Alle rovere og ledere tar aktivt ansvar for sin egen lederutvikling gjennom å delta i forbundets 

ledertrening.  

● Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker speidermetoden aktivt.  

● Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker treningsprogrammet aktivt.  

● Flere av gruppene deltar i nasjonale eller internasjonale prosjekter, eller gjennomfører egne. 

 

Speiding når flere  

● Alle nåværende og nye medlemmer føler seg velkomne, og får muligheter til å ta ansvar og 

bidra med sin kompetanse.  

● Flere barn og unge begynner i speideren, og flere av speiderne fortsetter i / går over til neste 

enhet.  

● Flere barn og unge får tilbud om speiding gjennom nystarting av grupper i områder med 

potensial for speiding.  
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● Alle grupper fokuserer på å gjøre seg attraktive gjennom ambisiøse aktiviteter, positiv 

synlighet, forenkling av rutiner og et godt ledermiljø.  

● Flere engasjerer seg i langvarige og kortvarige verv på alle nivåer i organisasjonen.  

● Flere grupper er synlige bidragsytere i lokalsamfunnet gjennom aktiviteter for ikkespeidere, 

prosjekter i nærmiljøet og lokale samarbeid.  

● Flere av forbundets prosjekter og satsinger skjer i samarbeid med andre nasjonale 

samfunnsaktører og internasjonale organisasjoner. 

 

 

Arbeidsplan 2019-2020 
Gruppe- og kretsutvikling 

Vi vil aktivt legge til rette for at nasjonale ressurspersoner kan bistå grupper og kretser innenfor 

temaer som lederrekruttering, ungt lederskap, kommunikasjon, speiderprogram, vekst og 

administrasjon. 

Gjennom et eget prosjekt hvor det kan planlegges nøye, langsiktig og målrettet, vil vi sikre kvalitet, 

læring og gjennomføringskraft for bruken av midlene. Vi vil også sørge for at de nasjonale 

ressurspersonene blir godt ivaretatt. Dette handler både om rekruttering og opplæring, og om å sikre 

motivasjon og overskudd hos ressurspersonene over tid. En forventning til resultatet av denne 

satsingen er både flere medlemmer og at medlemmene blir hos oss lengre.  

Vi vil styrke speiderprogramkompetansen i speidergruppene gjennom opplæring, aktivitetsopplegg 

og temaår/prosjektmerke.  

Ungt lederskap 

Vi ønsker å gi patruljeførere og ledere påfyll, høyere kompetanse og bedre muligheter til å dele 

erfaringer ved å gjennomføre nasjonale patruljeførersamlinger i 2019 (pilot) og 2020 (fullskala). 

Dette skal bidra til at vi beholder flere medlemmer i overgang mellom enhetene og til økt bruk av 

patruljesystemet i alle aldersgrupper. Patruljeførersamlingen skal også bidra til at flere grupper 

bruker patruljesystemet inn mot landsleir 2021.  

Vi vil utvikle ungt lederskap gjennom å ta vare på og videreføre blant annet Oppdrag: Førerpatruljen 

og satsingen Patruljen i samfunnet.  

Erfaringer fra arbeidet med ungt lederskap og samfunnsansvar i kontingenten til verdensjamboreen i 

USA i 2019 skal brukes videre i organisasjonen.  

Trygge og inkluderende møteplasser 

Vi vil fortsette arbeidet med å utvikle trygge og inkluderende møteplasser for alle i Norges 

speiderforbund. Opplæringen settes i system på alle nivåer (grupper, kretser, ledertrenere). 

Det skal utarbeides sjekklister og beredskapsplaner for nasjonale og internasjonale arrangementer. 

Det lages e-kurs for å nå ulike målgrupper. 

Synlighet 

I Visjon 2024 står det: «I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn 

og unge som vil ut i naturen og i verden.» For å oppnå dette må vi jobbe på flere arenaer, også med 

synlighet. 

Vi har behov for å være enda mer bevisste på hvordan vi kommuniserer hva det vil si å være speider i 

Norges speiderforbund. Dette gjelder på både nasjonalt og lokalt nivå. Vi skal jobbe med synlighet for 
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å nå enda bredere ut til ulike målgrupper, slik at vi blir oppfattet som en attraktiv organisasjon. Vi 

ønsker å ta en plass i folks bevissthet!  

Vi vil nå både egne medlemmer, potensielle speidere og deres foreldre, beslutningstakere og 

opinionsdannere. Dette innebærer blant annet en mer spisset kommunikasjonsstrategi som også 

omfatter en speiderpolitisk plattform. Vi vil utvikle og ta i bruk nye måter å aktivisere medlemmene 

våre på, samtidig som disse måtene gjør oss mer synlige for viktige eksterne målgrupper. Dette 

forutsetter mer fokus på og ressurser til å nå ut i eksterne kanaler. I tillegg vil vi fortsatt videreutvikle 

våre egne kanaler, for eksempel nettsider og medlemsblad.  

Landsleir 2021 

Landsleir er Norges speiderforbunds viktigste og største arrangement, og avgjørende for rekruttering 

og for å holde på motivasjonen til speidere og ledere. Vi vil prioritere arbeidet med Landsleir 2021 i 

perioden, slik at landsleiren engasjerer hele landet og styrker visjonen: Speidere vil ut, Patruljen tar 

ansvar og Speiding når flere. 

 

Følgende hadde ordet til saken: 

 

Ble presentert av leder for Komite speiding, Andreas Eikrem Bjørndalen (114). 

 

Hvem som snakket: 

Oda Emilie Larsen (26) 

Ole Kristian Ljunggren Ringstad (39) 

Anna Larsen Rossvang (9) 

Kristin Bergflødt (69) 

Christina Eide (113) 

Marthe Elisabeth Bang Hellum (44) 

Inga Konow (17) 

 

Viktig å nevne rovere i arbeidsplanen, må levere endringsforslag om dette som skal stemmes over i 

morgen. 

 

Er vi ikke først og fremst speidere og er ikke speidere nevnt i arbeidsplanen? 

 

Viktig at rover nevnes, fordi det som nevnes om speidere er rettet mot speidere i troppen. Ja, vi er 

begge deler, men Roverforum og Speiderforum er delt av en grunn. 

 

Barne- og ungdomsorganisasjon, de unge heter rovere. Prinsippsak at rovere derfor nevnes.  

 

Viktig med mange forslag til endringer. 

 

Rovere har en egen funksjon i gruppen, vi er både speider og leder, men fortsatt noe eget. 

 

I ungt lederskap er rovere en kritisk del, men er stort fokus på troppsspeidere. Overganger mellom 

enhetene mister mellom tropp og rover. 

 

Går patruljeførere sammen over til roverenheten, fortsetter de. 

 

Patruljeførersamling…? SST og KS ser på patruljeførere som ledere i alle ledd. De ønsker å teste med 

patruljeførere i troppen først, så prøve med andre patruljeførere om det funker. 
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Vedtak:  

 

Tilleggsforslag til arbeidsplanen 

Det skal aktivt satses på rovere de neste to årene under punktet ungt lederskap. 

Dersom forslaget blir vedtatt: Skal Roverforums speiderdelegater fremme dette som et tilleggsforslag 
til arbeidsplanen på Speidertinget? 
 

Hvem som snakket: 

Oda Emilie Larsen (26) 

 

Rovere er ikke nevnt i arbeidsplanen og dette må fikses fordi vi er en gruppe som skal satses på. Vi er 

en ressurs for forbundet. Forslaget er ikke helt konkret på hvordan dette skal løses eller føres opp i 

arbeidsplanen, men det er mer konkret når det gjelder rovere enn det som står i arbeidsplanen nå. 

 

Vedtak: 

Tilleggsforslag: 

For: 62 

Mot: 0 

Blank: 0 

 

Roverforum stiller seg enstemmig bak dette forslaget. 

 

Henstilling på Speidertinget: 

For: 62 

Mot: 0 

Blanke: 0 

 

Roverforum stiller seg enstemmig bak dette forslaget. 

 

Endringsforslag til arbeidsplanen 
Helhetlig endringsforslag. 

Rovere skal på lik linje med speidere nevnes i arbeidsplanen.  

 

Dersom forslaget blir vedtatt: Skal Roverforums speidertingsdelegater fremme dette som et 

endringsforslag til arbeidsplanen på Speidertinget? 

 

Hvem som snakket: 

Oda Emilie Larsen (26) 

Anna Larsen Rossvang (9) 

Kristin Bergflødt (69) 

Inga Konow (17) 

Ole Kristian Lona Moa (44) 

 

Sammendrag av hva som ble sagt: 

Det blir presisert at dette er et helhetlig endringsforslag som vil si at der det i arbeidsplanen nå står 

speider ønsker man da også at det står rover. Det vil si at rover skal bli skrevet inn i arbeidsplanen to 

steder. Ut i fra NSFs definisjon på patruljefører er da ikke rovere nevnt i arbeidsplanen under ungt 
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lederskap. Noe som også ble nevnt er at man burde skille mellom rovere, vandrere og stifinnere i 

arbeidsplanen og ikke bare rovere og speidere, siden vi er alle speidere med forskjellige roller i 

gruppen.  

 

Vedtak: 

Helhetlig endringsforslag: 

For: 34 

Mot: 9 

Blank: 19 

 

Roverforum stiller seg bak dette forslaget. 

 

Fremme dette som et endringsforslag på Speidertinget: 

For: 39 

Mot: 6 

Blank: 17 

 

Roverforum stiller seg bak dette forslaget. 

 

 

3.2 Speiderløftet (sak 5.1.2 på Speidertinget) 
 

Endring av § 1-7, foreslått av Speiderstyret. 
 

Forslaget ble vedtatt av Speidertinget i 2016.  

Forslaget er til andregangsbehandling på Speidertinget i 2018. 

I sak 5.1.1 er ordlyden på speiderløftet foreslått flyttet til ny § 1-3. 

 
Nåværende ordlyd i § 1-7: 
§ 1-7 Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet, som lyder: 

Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven.  

eller 

Eg lovar etter beste evne å vere open for Gud, hjelpe andre og leva etter speidarlova. 

Forslag til ny ordlyd: 

«Speiderløftet lyder: 

Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven.  

eller 

Eg lovar etter beste evne å søkje mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speidarlova.» 

 

Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas.  
 

Følgende hadde ordet til saken: 

 

Innledning av speiderstyrerepresentant Christina Eide (113). 
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Ble diskutert sammen med endring foreslått av Frelsesarmeens speidere og Frikirkens speiderkorps. 

 

Vedtak:  

For: 51 

Mot: 6 

Blanke: 5 

 

 Roverforum stiller seg bak forslaget. 
 
 

Endring av § 1-7, foreslått av Frelsesarmeens speidere og Frikirkens speiderkorps. 
 
Forslaget er til førstegangsbehandling. 

 

Nåværende ordlyd i § 1-7: 

§ 1-7 Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet, som lyder: 

Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven.  

eller 

Eg lovar etter beste evne å vere open for Gud, hjelpe andre og leva etter speidarlova. 

Forslag til ny ordlyd: 

«Speiderløftet lyder: 

Jeg lover etter beste evne å søke min tro, hjelpe andre og leve etter speiderloven.  

eller 

Eg lovar etter beste evne å søkje mi tru, hjelpe andre og leve etter speidarlova.» 

 

Speiderstyrets innstilling:  

Forslaget vedtas ikke. 
 

Følgende hadde ordet til saken: 

 

Innledning av speiderstyrerepresentant Christina Eide (113). 

● livssyn er til andregangsbehandling 

● tro er til førstegangsbehandling 

● tro var som forslag i 2016 

 

Hvem som snakket: 

Oda Emilie Larsen (26) 

Henrik Moum Grimstad (23) 

Martine Heimdal Elseth (12) 

Kristin Bergflødt (69) 

Anna Larsen Rossvang (9) 

Aksel Lyngås Johnsen (11) 

Marthe Elisabeth Bang Hellum (44) 

Inga Konow (17) 
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Her har vi tre valg, beholde, livssyn, tro. Hva vi velger er da avhengig av hvordan vi forstår begrepene. 

Hva er mest inkluderende? Både fra vårt perspektiv og utenforståendes perspektiv. Man kan ha et 

religiøst og ikkereligiøst livssyn. 

 

Inkluderende er nøkkelordet i denne lovendringen, dette er en organisasjon som skal romme alle. 

Korps..? Stemt frem med 77 % flertall. 

 

En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker, bygger et bredere grunnlag med ordet 

livssyn når det gjelder inkludering. Aldersgruppen vi skal sikte til er troppen, de søker etter forståelse 

i livet, plutselig innser at de er i en organisasjon som krever en tro. 

 

Ordet tro vs ordet livssyn → inkludering. Ordet tro har assosiasjon til kirke og religion, tro kan bety så 

mangt. Livssyn åpner for en bredere diskusjon med speidere, hvordan ser jeg på verden? Hvordan er 

jeg mot andre? Bevisst eller ubevisst har man et livssyn, vi har en formening om hvordan man skal 

være mot hverandre, hvordan man ser på verden. 

 

Tro assosiert med religion, livssyn assosiert med ikkereligiøst. vært en kristen organisasjon, 

distanserer oss fra korpsene og KM-speiderne fordi vi fjerner oss fra religion. 

 

Tull, sippe over ordretning, bagatell. 

 

Speiderne skal lære seg disse lovene, to ord ett i speiderløftet og ett i speiderloven, enklere å 

forklare begrepet tro enn livsyn til yngre. Speiderloven blir nok endret deretter som man ikke trenger 

å lære seg begge ordene. 

 

Være en del av det vi gjør i speideren, løftet og loven viser hva som er viktig for speideren, endre 

ordlyd om vi vil gå vekk fra å være en religiøst organisasjon. 

 

Taktisk smart, ikke andregangsgodkjent vil vi ha søke gud i to år til. 

 

Vedtak:  

 

For: 12 

Mot: - 

Blanke: 8 

 

 Roverforum stiller seg ikke bak forslaget. 
 
 

3.3. Organisasjon, krets (sak 5.2.1 på Speidertinget) 

Forslag til endringer av §§ 2-3-2 og 2-3-7, begge forslag fra Sør-Trøndelag krets. 

 

Endring av § 2-3-2, foreslått av Sør-Trøndelag krets.  
 

Nåværende ordlyd i § 2-3-2, 3. avsnitt:  

Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det 

kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller yngre, 

mister gruppen disse stemmene på kretstinget. 
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Forslag til ny ordlyd:  

«Minst ½ av gruppens valgte representanter skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det 

kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller yngre, 

mister gruppen disse stemmene på kretstinget.»  

Speiderstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas.  

 

Følgende hadde ordet til saken: 

 

Ble presentert av Eirik Ulltang Birkeland (109). 

 

Hvem som snakket: 

Henrik Moum Grimstad (23) 

Kristin Bergflødt (69) 

Tuva Moholdt (57) 

Fredrik Olsen (3) 

Oda Emilie Larsen (26) 

 

Minst ⅓, dette er ikke maks, ordlyden legger til rette for at det kan være flere. Mer riktig å tvinge 

unge på tinget enn å ha engasjerte delegater i 30-årene. intensjonen er god. 

 

Speidergruppens ansvar å lære om demokrati, medbestemmelse, mer naturlig at de vil være mer på 

krets og nasjonalt nivå.  

 

Enig om å beholde slik det er, ingen begrensninger på de som har færre, ingen tvinging. Se på 

ressurser, oppfordring kan fungere. 

 

Kapasiteten i gruppene er variert, dårlig å miste sin plass pga dårlig rekruttering av nye unge 

medlemmer. 

 

Ikke alle grupper har kapasitet, erfaring til å ha et gruppestyre. Få dette til for å få motiverte unge og 

gjør at folk forstår speiderdemokrati. 

 

Vedtak:  

 

For: 0 

Mot: - 

Blanke: 5 

 

 Roverforum stiller seg ikke bak forslaget. 

 

 

Endring av § 2-3-7, foreslått av Sør-Trøndelag krets.  

 

Nåværende ordlyd i § 2-3-7, 1. avsnitt:  

Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder og to til fem styremedlemmer. Kretstinget avgjør 

hvordan styret skal organiseres, og om det skal velges varamedlemmer.  
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Forslag til ny ordlyd:  

«Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder og to til fem styremedlemmer. Minst 1/3 av 

kretsstyret sine medlemmer skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret valget er. 

Kretstinget avgjør hvordan styret skal organiseres, og om det skal velges varamedlemmer.»  

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke. 
 

Følgende hadde ordet til saken: 

 

Presenteres av Eirik Ulltang Birkeland (109) 

burde det reguleres 

 

Hvem som snakket: 

Henrik Moum Grimstad (23) 

Kristin Bergflødt (69) 

Anna larsen Rossvang (9) 

Inga Konow (17) 

Ole Kristian Ljunggren Ringstad (39) 

Isak Andre By Stølan (105) 

 

Kvotering går på bekostning av engasjement. Ikke lag press, alder har ikke noe å si på om et 

kretsstyre fungerer eller ikke. Det er mennesketypene som sitter i styret som påvirker om det 

fungerer godt. 
 

Uenig, kretsstyret setter sammen et arrangement og kursplan. Viktig med spredning av alder og 

kjønn. Men de skal være der fordi de vil, ikke fordi kretsen er pålagt å ha en ung ellers er de ugyldig. 

Slik tvang brenner ut unge lovende og motiverte folk. 
 

Lovpålagt at det er en ung i kretsstyret, ⅓ er for mye. Høy terskel på å melde seg til kretsstyret, junior 

representant → mentorordning → integreres da lettere. 
 

En roverrepresentant, unngå papirarbeid, budsjett og regnskap presset på seg. 
 

Retningslinjer kanskje ikke promotering, andre oppgaver til de yngre, kretsstyret er ikke den 

vanskeligste arbeidet så lenge man ikke er lederen 
 

Det er enten ja eller nei, siden dette er endringsforslag, det må lages en henstilling eller sendes inn 

nytt forslag til neste speiderting. retningslinjer er nok da den rette veien å gå 
 

Unge blir overkjørt av eldre erfarne og engasjerte ledere, lettere å velge de eldre som man kjenner, 

vanskelig å komme inn selv når man vil. ⅓ vil si 2 unge representanter, ser ikke problemet med å 

finne folk. målet er å inkludere unge i demokratiet 
 

Rovere har mye makt, organisering, få folk til å stille på kretsting, still med mange unge delegater 
 

Fort å bli blind på sin egen krets, vi har mange forskjellige typer kretsstyrer, kretsen har rett til å lage 

egne retningslinjene. km har lovpålegg om alder og kretsstyre. 

 

Mange andre tilnærmingsmåter å få til unge i styret enn lovpålegg, jeg er her bare fordi jeg er under 

26 → mentalitet 
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Vedtak:  

 
For: 0 
Mot: - 
Blanke: 4 
 
 Roverforum stiller seg ikke bak forslaget. 
 

3.4. Organisasjon, forbund (sak 5.2.2 på Speidertinget) 

Det er tre forslag til endringer i § 2-5-1, to forslag fra Sør-Trøndelag krets og ett forslag fra Vesterlen 
krets. 
 
Endring av § 2-5-1, foreslått av Sør-Trøndelag krets. 
 
Nåværende ordlyd § 2-5-1, 2. avsnitt: 
Det består av Speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i et av forbundets 
organisasjonsledd, kretsleder og en valgt representant for hver påbegynte 300 medlemmer i kretsen, 
korpsleder/-sjef og en representant for hver påbegynte 600 medlemmer i korpset, to valgte 
representanter for forbundets Speiderforum og to valgte representanter for forbundets Roverforum. 

Forslag til ny ordlyd: 
«Det består av Speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i et av forbundets 
organisasjonsledd, kretsleder og en valgt representant for hver påbegynte 300 medlemmer i kretsen, 
korpsleder/-sjef og en representant for hver påbegynte 600 medlemmer i korpset, fem valgte 
representanter for forbundets Speiderforum og fem valgte representanter for forbundets 
Roverforum.» 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke. 
 
Følgende hadde ordet til saken: 

presenteres av Eirik Ulltang Birkeland (109) 

 

Hvem som snakket: 

Henrik Moum Grimstad (23) 

Tuva Moholdt (57) 

Silje Voegaard Blindheim (110) 

Kristin Bergflødt (69) 

Amalie Ulevik Bjerk (111) 

Inga Konow (17) 

Marthe Elisabeth Bang Hellum (44) 

Andreas Eikrem Bjørndalen (114) 

Susanne Lycke Grønner (115) 

 

I utgangspunktet positivt, fremme vår mening på våre vegne, de taler for mange, de har en tyngde. 

mister makt med å ha flere. Vi har allerede stor gjennomslagskraft, fordi vi har få som taler for 

mange. For å beholde dagens ordning. 

 

Speiderstyrets argumentasjon er rar. 
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Ingen grunn til å si nei, større gjennomslagskraft, flere som står sterkere i lag, skummelt å bare være 

to mot mange ukjente eldre mennesker. 

 

Gylden mulighet, 5 i forhold til 2000 er da ikke mange som snakker for mange. 

 

Disse representantene er ikke de eneste roverne på Speidertinget. 

 

Det er udemokratisk, hvorfor får vi retten til å sende flere delegater enn kretsene får lov til å sende 

på forum. 

 

Roverne på Speidertinget representerer kretsen, forums delegater representerer bare roverne. 

 

Skal ikke vi har like mange stemmesedler på Speidertinget som kretsene siden vi er en barne- og 

ungdomsorganisasjon. 

 

Hvem har snakket med roverne i kretsen sin før de dro hit? Representerer vi meningene til alle 

roverne i Norge? 

 

Ja eller nei, evt henstilling, er ikke sikkert at tinget kjører det gjennom. Hvis man sier nei da sier nok 

tinget også nei. 

 

Vedtak:  

 
For: 35 
Mot: 13 
Blanke: 14 
 
 Roverforum stiller seg bak forslaget. 
 
 

Endring av § 2-5-1, 4. avsnitt, foreslått av Sør-Trøndelag krets. 
 
Nåværende ordlyd § 2-5-1, 4. avsnitt: 
Kretsenes og korpsenes representanter: For kretser/korps som kan velge 2 eller flere representanter, 
skal minst 1/3 av representantene være 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret 
Speidertinget møtes. Dersom kretsen/korpset ikke har slik(e) representant(er) mister 
kretsen/korpset denne/disse stemmen(e). 

Forslag til ny ordlyd: 
«Kretsenes og korpsenes representanter: For kretser/korps som kan velge 2 eller flere 
representanter, 
skal minst 1/2 av representantene være 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret 
Speidertinget møtes. Dersom kretsen/korpset ikke har slik(e) representant(er) mister 
kretsen/korpset denne/disse stemmen(e).» 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas ikke. 
 
Følgende hadde ordet til saken: 

 

Ble presentert av Eirik Ulltang Birkeland (109). 
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Hvem som snakket: 

Oda Emilie Larsen (26) 

Henrik Moum Grimstad (23) 

 

Trenger kompetente folk, hva med de over 26, men under 30? De er fortsatt unge, med denne 

innskrenker man deres demokratirettighet. 

 

Minst ⅓-regelverket er åpent for at det er mange som kan være under 25. 

 

Vedtak:  

 
For: 4 
Mot: 50 
Blanke: 7 
 
 Roverforum stiller seg ikke bak forslaget. 
 
 
 

4 ÅPENT FORUM 
 

4.1 Åpent forum
 

4.1.1  
Ønske om å ta opp igjen Roverway for å diskutere videre og komme frem til mer konkrete ideer og 

meninger. Redaksjonskomiteen anbefaler å ikke gjenåpne debatt, men heller stemme for forslaget 

4.2.5 som opprettholder dette forslaget.  

 

Vedtak: 

Fulgte redaksjonskomiteen sin anbefaling ved akklamasjon.  

 

4.1.2  
Foreslått av Ingrid Langvik (49) fra Vesterlen krets 

 

Alle speidere/rovere i alderen 18-25 betaler 100,- i forbundskontigent, 100,- i kretskontigent, 100,- i 

gruppekontingent og eventuelt 100,- i korpskontingent. 

 

Hvem som snakket: 

Henrik Moum Grimstad (23) 

Anna Larsen Rossvang (9) 

Ole kristian Ljunggren Ringstad (39) 

 

Feil vei å gå, ikke betale gruppekontingent, gruppen gjør det. Denne endringen gjør at kretser mister 

penger. Holde det lokalt og ikke nasjonalt. 

 

Bør være 16-25 år i stedet for bare 18-25 år siden det er folk som flytter for å gå på videregående 

skole. 
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Direktemedlem i forbundet, tilsvarende kontingent. 

 

Vedtak: 

 

For: 0 

Mot: 53 

Blanke: 9 

 

Roverforum stiller seg ikke bak dette forslaget. 

 

 

4.1.3 
Foreslått av Ida Haugland (48) fra Vesterlen krets 

 

En fra kretsstyret samt en speider-/roverrepresentant fra arrangørkretsen skal automatisk bli med i 

prosjektgruppen for Speider- og Roverforum.  

 

Ikke realitetsbehandlet. Prosjektgruppen velges på arrangementet mens arrangør blir utlyst gjennom 

en søknadsprosess som styres av Speiderstyret og forbundskontoret. 

 

Prosjektgruppe 

 

Hvem som snakket: 

Oda Emilie Larsen (26) 

ida Haugland (48) 

Kristin Bergflødt (69) 

 

Kan man stemme. Det lar seg nok ikke gjennomføre uansett. Hvilken grunn har man til å stemme for 

hvis det uansett ikke er gjennomførbart? 

 

Teknisk har ikke hatt noe å si, bedre samarbeid mellom prosjektgruppen og teknisk arrangør. 

 

Feil vei å gå med dette forslaget, prosjektgruppen har ansvar for programmet i løpet av forum. 

 

Vedtak 

For: 0 

Mot: 

Blanke: 26 

 

Roverforum stiller seg ikke bak dette forslaget. 

 

4.1.4  
Henstilling fra Marthe Elisabeth Bang Hellum (44) fra Sør-Trøndelag krets 

Roverforum henstiller Speiderstyret til å samarbeide med Komite Speiding om å utvikle og iverksette 
en strategi for hvordan man skal beholde medlemmer i overgangen mellom vandrere og rover. 

Dersom forslaget blir vedtatt: Skal Roverforums speidertingsdelegater fremme dette som en 
henstilling på Speidertinget? 
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Hvem som snakket: 

Andreas Eikrem Bjørndalen (114) 

Anna Larsen Rossvang (9) 

Ole Kristian Lona Moa (45) 

Marthe Elisabeth Bang Hellum (44) 

Oda Emilie Larsen (26) 

Kristin Marie Berg (107) 

Henrik Moum Grimstad (23) 

Amalie Ulevik Bjerk (111) 

Eirik Måkestad (1) 

Ole Kristian Ljunggren Ringstad (39) 

 

Hva skal vi gjøre? Har dere noen ideer? Hvordan måle suksess? 

 

Ikke så skummelt å bli rover, kult å bli rover med nasjonale arrangementer. Førerpatruljen, får de 

med, får venner i roverne, vanskelig å komme inn i roverlaget uten venner. Hva roverne gjør: ta med 

10. klasssingene, mail om muligheter i rovernes verden. 

 

Ting man kan gjøre, retningslinjer, workshop i går. Samarbeid med Roversambandet. Roverarbeid 

enklere, alles meninger og innspill. 

 

Teknisk ting, henstilling er ikke et krav, men et ønske. Generell tekst, føring på hvor fokuset vi ønsker 

skal ligge. Åpent forslag, flere tiltak. Flott forslag, rover er ikke nevnt i arbeidsplanen, tydelig at 

rovere også er viktig. Ut fra dette vet ikke Komite speiding hva de skal gjøre. Krever engasjement fra 

rovere for at Komite speiding har noe å gjøre. Åpenheten og muligheten til forslaget. Rovere vil være 

med og påvirke og har lyst til å påvirke. Bruk roverne i arbeidet. Ingen konkrete ting, vi som rovere 

må følge opp. 

 

Roverarbeidet i dag → frihet, eget ansvar, har ingen ledere over oss, kan ikke roverlagene fikse det, 

krever god kommunikasjon med roverorgan.  

 

Vedtak 

For: 56 

Mot: 1 

Blanke: 5 

 

Roverforum stiller seg bak dette forslaget. 

 

Henstilling på Speidertinget 

For: 62 

Mot: 0 

Blanke: 0 

 

Roverforum stiller seg enstemmig bak dette forslaget.  
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5 VALG
 
5.1 Valg av prosjektgruppe for Roverforum 2020 
 

Kandidater til medlemmer av prosjektgruppen: 

Sindre Aune (33) 

Ole Kristian Lona Moa (45) 

Tuva Moholdt (57) 

Inga Konow (17) 

Ingeborg Axelsen Øian (32) 

 

 

Kandidater til varamedlemmer av prosjektgruppen: 

Oda Emilie Larsen (26) 

Benjamin A. Andersen (20) 

Ingeborg Axelsen Øian (32) 

Talia Deborah Dubowski (6) 

 

Vedtak: 

Medlemmer til prosjektgruppa for Roverforum 2020: 

1. Ole Kristian Lona Moa (45) 

2. Tuva Moholdt (57) 

3. Sindre Aune (33) 

4. Inga Konow (17) 

Varamedlemmer: 

1. Vara: Benjamin A. Andersen (20) 

2. Vara: Oda Emilie Larsen (26) 

3. Vara: Talia Deborah Dubowski (6) 

4. Vara: Ingeborg Axelsen Øian (32) 
 
 

5.2 Valg av to representanter til Speidertinget 2018 og to varaer 
 

Kandidater: 

Anna Larsen Rossvang (9) 

Eivind Nielsen (35) 

Tuva Moholdt (57) 

Inga Konow (17) 

Ole Kristian Ljunggren Ringstad (39) 

 

Vedtak: 

Representanter til Speidertinget 2018 for Roverforum: 

1. Ole Kristian Ljunggren Ringstad (39) 

2. Tuva Moholdt (57) 

Varamedlemmer: 

1. Eivind Nielsen (35) personlig vara for Ole Kristian Ljunggren Ringstad (39) 

2. Anna Larsen Rossvang (9) personlig vara for Tuva Moholdt (57) 

 


