
Lover   for   Roverkretstinget   og   Roverombud   
DEL   1:   Roverkretstinget   

  
§   1-1   Roverkretstingets   formål   og   ramme   

  
Roverkretstinget   arbeider   innenfor   de   rammer   som   følger   av   Norges   KFUK-KFUM-speidernes   
grunnregler   og   organisasjonsbestemmelser.   
Roverkretstinget   avholdes   årlig   senest   2   uker   før   Roverkongressen.   

  
Vis   omstendighetene   krever   det,   kan   roverombudet   innkalle   til   ekstraordinært   
Roverkretsting.   

  
Roverombudet   er   ansvarlige   for   gjennomføring   roverkretstinget.     

  
Roverkretstinget   kan   med   2/3   flertall   vedta   å   behandle   en   sak   som   fremmes   under   tinget.   

  
§   1-2   Saker   som   behandles   på   Roverkretstinget   er:   
a) Roverombudets   årsmelding   for   foregående   periode.   
b) Forslag   til   endringer   i   «Lover   for   roverkretstinget   og   roverombud».   
c) Valg   av   medlemmer   til   roverombud   og   valgkomité.   
d) Saker   som   roverombudet   framlegger.   
e) Andre   innsendte   saker   og   forslag.   

  
  

§   1-3   Tale-,   forslags-   og   stemmerett   
  

Alle   i   Norges   KFUK-KFUM-speidere   har   talerett.   
Alle   rovere   i   Norges   KFUK-KFUM-speidere   har   tale-   og   forslagsrett.   
Alle   rovere   i   Haugaland   KFUK-KFUM-speidere   har   tale-,   forslag-   og   stemmerett.     
Alle   Roveraspiranter   i   Haugaland   KFUK-KFUM-speidere   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   roverkretstinget.   

  
Roverkretstinget   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   det   
sittende   Roverombudet   utfallet.   Er   det   stemmelikhet   også   innen   Roverombudet,   avgjør   
sittende   Roverombudsleder.   

  



  
Personvalg   skal   være   anonyme.   Andre   valg   og   avstemninger   skal   være   anonyme   dersom   1   
person   blandt   roverkretstingets   stemmeberettigede   deltagere   krever   det   eller   
Roverombudet   ønsker   det.   

  

§   1-4   Valg   av   medlemmer   til   roverombudet   
  

Med   Roverombud   forstås:   Kretsens   lokale   styre   bestående   av   rovere   fra   kretsen,   valgt   på   
Roverkretstinget.   Roverombudet   har   ansvar   for   kretsens   roverarbeid.   

  
Roverombudet   skal   bestå   av   4   ordinærmedlemmer,   og   opptil   2   varamedlemmer.   

  
Ordinærmedlem   jente   2   år   (allerede   valgt,   1   år   gjenværende)   
Ordinærmedlem   gutt   2   år   (allerede   valgt,   1   år   gjenværende)   
Ordinærmedlem   jente   2   år   
Ordinærmedlem   gutt   2   år   
Varamedlem   gutt   1   år   
Varamedlem   jente   1   år   

  
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.   

  
Vis   omstendigheten   krever   kan   det   velges   to   personer   av   samme   kjønn.   

  

§   1-4-1   Leder   og   nestleder   

Leder   og   nestleder   skal   være   av   motsatt   kjønn   og   velges   internt   ved   første   
Roverombudsmøte   etter   Roverkretsting.     
Leder   og   nestleder   velges   for   ett   år   om   gangen.   

  
Vis   omstendighetene   krever   det   kan   det   velges   leder   og   nestleder   av   samme   kjønn.   

  

§   1-4-2   Roverkontakt   

Det   skal   også   velges   en   Roverkontakt   i   Roverombudet.   Roverkontakten   er   kontaktperson   
mellom   Roverombudet   og   Rovernemda   og   mellom   Roverombudet   og   Kretsstyret.   
Det   velges   en   Roverkontakt   blant   ordinærmedlemmene.   Roverkontakt   velges   for   1   år   om   
gangen.   

  
Roverkontakt   velges   av   Roverkretsting.   

  
(Merk:   Rovernemda   er   rovernes   styringsorgan   på   landsplan)   

  

§   1-4-3   Rovermentor   

Det   oppnevnes   en   Rovermentor   som   støttekontakt   for   det   nye   ombudet.   Rovermentor   
oppnevnes   av   det   gamle   ombudet.   

  



Rovermentor   skal   være   Rover   og   ha   vært   tideligere   medlem   av;   Ombud,   kretsstyre   eller  
lignende.   

  

§   1-5   Valgkomité   
  

Valgkomiteen   består   av   1   medlem   av   hvert   kjønn.   Medlemmene   velges   på   roverkretstinget   
etter   innstilling   fra   roverombud.   Alle   medlemmer   velges   for   ett   år.   Medlemmer   av   
roverombudet,   herunder   varamedlemmer,   kan   ikke   være   medlemmer   av   Valgkomiteen.   
Valgkomiteen   konstituerer   seg   selv   og   velger   en   leder.   

  
Valgkomiteen   og   roverombudet   skal   ha   jevnlig   kontakt.   Valgkomiteen   har   som   
hovedoppgave   å   finne   fram   til   aktuelle   kandidater   til   nytt   roverombud.   Liste   over   kandidater   
og   valgkomiteens   innstilling   legges   fram   på   roverkretstinget.   

  
  

DEL   2:   Roverombudet   

  
§   2-1   Generelt   

  
Roverombudets   oppgaver   er:   
a)   jobbe   aktivt   for   å   fremme   roveres   interesser   i   forbundet   og   kretsen.   
b)   ha   jevnlig   kontakt   med   å   bistå   roverlagslederne   i   kretsen.   
c)   følge   opp   vedtak   fattet   av   roverkretstinget.   
d)   arrangere   minimum   én   årlig   samling   for   rovere   i   tillegg   til   Roverkretsting.   
e)   arbeide   for   økt   roveraktivitet   i   kretsen.   

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

  
  

§   2-2   Veiledning   
  

Rovernemda   har   gitt   ut   en   veiledningsbok,   «Håndbok   for   Roverkontakter».   Denne   
inneholder   ulike   tips   og   løsningsforslag   for   Roverombudet.   
Haugaland   Roverombud   har   en   egen   veiledningsbok   for   Roverarbeid   i   vår   krets,   som   tips   til   
fremtidige   ombud.     

  
Håndbøkene   regnes   som   en   veileder   og   er   dermed   ikke   bindende   lov.   

  
Roverombudet   kan   også   ta   kontakt   med   Rovermentor   eller   kretsstyre   for   veiledning   med   
Roverombudsarbeid.   

  
  



DEL   3:   Endringer   
  

§   3-1   Endring   og   godkjenning   
  

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

  
§   3-2   Skrivefeil   

  
Roverombudet   forbeholder   seg   rettet   til   å   rette   stavefeil   i   lover   og   forslag,   uten   å   endre   
ordlyden/meningen/betydningen   av   innholdet.   

  


