
Roverting er rovernes øverste organ, og arbeider innenfor de rammer som følger av Norges KFUK-
KFUM-speideres grunnregler og organisasjonsbestemmelser. 

Roverting avholdes årlig andre helg i februar, dersom ikke en annen dato blir vedtatt på foregående 
Roverting. Dersom det mellom to Roverting inntrer særlige forhold som medfører at den kommende 
Roverkongress ikke kan avholdes på fastsatte dato, kan Rovernemnda vedta å flytte Rovertinget til en 
annen helg samme måned. 
 
Rovernemnda er ansvarlige for gjennomføring av forhandlingene under Roverting, og skal sende ut 
innkalling minst 8 uker før tinget. Saker til Roverting skal være sendt senest 4 uker før tinget. Saksliste 
med sakspapirer skal være sendt alle påmeldte senest to uker før t i n g e t . Roverting kan med 2/3 
flertall vedta å behandle en sak som fremmes under tinget. 

På Roverting behandles: 
Rovernemndas årsmelding for foregående periode. 
Rovernemndas tiltaksplan for kommende periode. 
Forslag til endringer i «Lover for Roverting og Rovernemnda». 
Valg av medlemmer til Rovernemnda og valgkomité, samt delegater til landsting. 
Saker som Rovernemnda framlegger. 
Valg av roverarrangør til sentrale roverarrangementer. 
Andre innsendte saker og forslag. 

Alle rovere i Norges KFUK-KFUM-speidere har tale-, forslags- 
og stemmerett. Roveraspiranter har tale og forslagsrett. Med rover forstås de medlemmer som etter 
forbundets organisasjonsbestemmelser defineres som 
rover. 
 
For å kunne utøve disse rettigheter er det en forutsetning at man har betalt medlemskontingent og 
deltakeravgift for Roverting. 
Roverting kan gi andre tale-og forslagsrett. 

Vedtak fattes med alminnelig flertall (over 50 prosent) av de avgitte stemmer hvis ikke annet er 
fastsatt i disse lover. Ved stemmelikhet debatteres det på nytt for å få fram flere argumenter. Er det 
stemmelikhet også etter en ny avstemning, avgjør stemmene fra den sittende Rovernemnda utfallet. 
Er det stemmelikhet også innen Rovernemnda, avgjør sittende leder av Rovernemnda saken. 



Personvalg skal være anonyme. Andre valg og avstemninger skal være skriftlige anonyme dersom mer 
enn 50 prosent av Rovertings stemmeberettigede deltagere krever det. Ved skriftlig valg teller blanke 
stemmer som avgitte stemmer. Forkastede stemmesedler teller ikke som avgitte stemmer. 

Rovernemnda består av 8 personer:  
Leder 
Nestleder 
2 medlemmer av hvert kjønn 1 varamedlem av hvert kjønn 

Leder og nestleder skal være av motsatt kjønn og må være godkjente ledere i Norges KFUK-KFUM-
speidere. Leder og nestleder velges for ett år. Ingen medlemmer kan sitte mer enn 4 år 
sammenhengende i Rovernemnda, uavhengig av hvilke verv medlemmet har hatt. 

De ordinære medlemmene velges for to år om gangen, slik at det hvert år velges et nytt ordinært 
medlem av hvert kjønn. Dersom et fast medlem må fratre vervet etter ett år, velges det ett ordinært 
medlem av samme kjønn for den resterende delen av perioden. 

Valgkomiteen består av 2 medlemmer av hvert kjønn. Medlemmene velges på Roverting etter 
innstilling fra Rovernemnda. Alle medlemmer velges for ett år. Medlemmer av Rovernemnda, 
herunder varamedlemmer, kan ikke være medlemmer av valgkomiteen. 

Valgkomiteen konstituerer seg selv, og velger en leder. Valgkomiteen og Rovernemnda skal ha jevnlig 
kontakt. 

Valgkomiteen har som hovedoppgave å finne fram til aktuelle kandidater til ny Rovernemnd. Liste 
over kandidater og valgkomiteens innstilling legges fram på Roverting. 

Valgkomiteen har også som oppgave å finne aktuelle kandidater til å være roverrepresentanter på 
landsting, samt aktuelle roverarrangører til sentrale roverarrangementer. Ved alle valg kan det 
fremmes benkeforslag under Roverting innen en frist som Roverting fastsetter. 

I år hvor det arrangeres landsting, skal Roverting velge tre roverrepresentanter. Disse skal I tillegg til 
leder av Rovernemnda representere Roverting under landsting. En av de tre roverrepresentantene 
skal være av samme kjønn som leder av Rovernemnda, mens de to andre skal være av motsatt kjønn. 

Roverting kan velge vararepresentanter for de tre roverrepresentantene, eller gi Rovernemnda 
myndighet til å oppnevne vararepresentanter ved behov. Må leder for Rovernemnda melde forfall til 
landsting, skal et annet medlem av Rovernemnda overta, primært nestleder. 

Dersom det mellom to Roverting blir innkalt til ekstraordinært Landsting skal leder av Rovernemnda 
og tre andre representanter fra Rovernemnda stille som rovernes representanter. Dersom 
Rovernemnda finner det mer hensiktsmessig å sende andre representanter til det ekstraordinære 
landstinget, kan det gjøres etter vedtak i Rovernemnda. Rovernemnda og representantene skal 
innhente meninger om sakene til ekstraordinært landsting for å kunne representere rover-Norge sine 
meninger. 



Rovernemnda skal: 
jobbe aktivt for å fremme roveres interesser i forbundet. 
ha jevnlig kontakt med og bistå kretskontaktene og studentspeiderlagene. 
følge opp Tiltaksplan for rovernemnda og andre vedtak fattet av Roverting. 
ha jevnlig kontakt med landsstyret og forbundskontoret. 
arbeide for ekspansjon og profilering av speiderarbeidet generelt og roverarbeidet spesielt. 
representere forbundet utad etter avtaler med Landsstyret, og/eller forbundskontoret. 

Nemndas medlemmer skal utøve sine verv innenfor de rammer som er satt av Roverting og Norges 
KFUK-KFUM-speidere sentralt. 
Leder og nestleder kan uttale seg på vegne av Rovernemnda. Andre medlemmer kan uttale seg på 
vegne av nemnda i konkrete saker etter godkjennelse fra leder eller nestleder. 

Leder av Rovernemnda har det øverste ansvar for all virksomhet i rovernemnda, og for at nemndas 
oppgaver fordeles på en hensiktsmessig måte. Leder kan på egenhånd fatte avgjørelser av 
administrativ karakter og mindre saker dersom det ikke er tid til å legge saken fram i møte i 
Rovernemnda. I saker av sistnevnte karakter skal leder så fremt det er mulig konsultere nestleder og 
øvrige medlemmer før det fattes beslutning. 

Lederen eller nestleder møter i Landsstyret for Norges KFUK-KFUM-speidere i henhold til 
forbundets organisasjonsbestemmelser. 

Leder skal ha månedlig kontakt med nemndas øvrige medlemmer. 

Lederen skal delegere en del av sine oppgaver til nestleder i samråd med denne. Det bør tilstrebes en 
noenlunde lik arbeidsfordeling. 

Rovernemnda skal i løpet av en valgperiode ha minst fem møter. Leder har ansvar for at det sendes ut 
innkalling med saksliste og sakspapirer senest 10 dager før et møte. 

Leder, nestleder og ordinære medlemmer har møte- og stemmerett i Rovernemnda. Ved varig forfall 
av ordinære medlemmer i Rovernemnda, tiltrer varamedlemmet av samme kjønn i det aktuelle 
vervet. Det samme gjelder for forfall ved enkeltmøter. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 
Ved leders fravær overtar nestleder lederens dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

Det skal skrives referat fra alle møter, og dette skal underskrives av referent og leder eller nestleder. 
Referater skal gjøres tilgjengelig på Internett. 

Nemnda fastsetter selv nærmere saksbehandlingsrutiner på første møtet i valgperioden. 

Rovernemnda har det overordnede ansvaret for alle sentrale roverarrangementer, samt instrukser for 
disse. 
I forbindelse med alle slike roverarrangementer skal nemnda oppnevne et medlem til kontaktperson 



for lokalkomiteen. 

Kontaktpersonen har ansvaret for den jevnlige kommunikasjon med lokalkomiteen, for å skaffe 
informasjon og for å bistå 
lokalkomiteen på andre måter. 

På første møte i en valgperiode skal nemndas ordinære medlemmer fordele kontaktkretser mellom 
seg. Leder og nestleder kan ha kontaktkretser dersom de ønsker det. 

Nemndas medlemmer skal ha jevnlig kontakt med sine kontaktkretser, og bistå med 
informasjonsformidling og andre former for bistand etter beste evne i tråd med kontaktkretsen 
ønsker. 

Ved slutten av en valgperiode skal nemndas medlemmer lage en kort oversikt over situasjonen i sine 
kontaktkretser. Dette tas med i avtroppende leders fratredelsesrapport (se § 2-6). 

Ved endt valgperiode skal avtroppende leder skrive fratredelsesrapport. Denne rapporten skal gi en 
oversikt over Rovernemndas virksomhet i perioden, status for de ulike kontaktkretsene og andre 
emner som anses relevante for framtiden. 
 
Fratredelsesrapporten skal oversendes alle nemndas sittende og avtroppende medlemmer, 
forbundskontoret og Landsstyret. 

Leder og nestleder skal ha hvert sitt arkiv som inneholder sakslister og referater fra alle Roverting og 
møter i Rovernemnda, samt tidligere lederes fratredelsesrapporter. De nevnte dokumenter skal også 
inngå i forbundskontorets arkiver. 

Roverting har myndighet til å endre «Lover for Roverting og Rovernemnda.» Endringer i lovens første 
og tredje del krever 2/3 flertall, mens endringer av andre del krever alminnelig flertall (over 50 
prosent). 

Alle endringer i «Lover for Roverting og Rovernemnda» skal oversendes landsstyret for godkjennelse. 
Rovernemnda har ansvar for å implementere endringene i lovverket. 
Endringer trer i kraft umiddelbart etter godkjennelse fra Landsstyret, medmindre Roverting vedtar et 
senere ikrafttredelsestidspunkt. 

Dersom et endringsvedtak ikke blir godkjent av Landsstyret, blir den tidligere lovtekst stående. Finner 
Landsstyret kun delvis å kunne godkjenne en lovendring, legger Rovernemnda dette fram som et nytt 
lovendringsforslag på påfølgende Roverting. Den tidligere lovtekst blir stående inntil Roverting 
eventuelt treffer nytt endringsvedtak. 


