
(Første gang) Vedtatt av Roverkretsting i Agder krets: 26.08.2017  
(Endring vedtatt av Roverkretsting i Agder krets: xx.august 2018)   
Godkjent av Kretsstyret i Agder krets: Fylles ut når det er godkjent.  
  
  

Del 1: Roverkretsting  

  
§ 1.1 Roverkretstings formål og ramme  

Roverkretsting er ansvarlige overfor Kretsstyret i Agder KFUK-KFUM-
speidere.   
  
Roverkretsting er roverne i Agders øverste organ, og arbeider innenfor de 
rammer som følger av Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler 
og organisasjonsbestemmelser.  
  
Roverkretsting avholdes en gang i året, fortrinnsvis siste helg i august.  

  
Kretsens Roverombud er ansvarlige for gjennomføring av Roverkretstinget, og 
skal sende ut innkalling minst 4 uker før tinget. Saker til Roverkretstinget skal 
sendes til Roverombudet senest 1 uke før tinget. Saksliste med sakspapirer skal 
være sendt til alle (påmeldte) rovere/aspiranter senest 4 dager før tinget. 
Roverkretstinget kan med 2/3 flertall vedta å behandle en sak som fremmes 
under tinget.  
  

§ 1.2 Roverkretstings oppgaver  
På Roverkretsting behandles:  
Roverombudets årsmelding for foregående periode.  
Roverombudets tiltaksplan for kommende periode.  
Forslag til endring i «Retningslinjer for roverarbeidet i Agder KFUK-KFUM-  
speidere».  
Valg av medlemmer til Roverombudet og delegater til Kretsting 
Valg av delegater til Roverkongress???  
Valg av roverarrangør til kretsens roverarrangementer.  
Saker som Roverombudet framlegger.  
Andre innsendte saker og forslag.  
  

§ 1.3 Møte-, tale-, forslags- og stemmerett  
På Roverkretstinget har alle rovere tilknyttet Agder KFUK-KFUM-speidere 
møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Med medlem forstås det som de personer 
som etter forbundets grunnregler defineres som medlemmer (jfr. 
Grunnreglenes § 7.1). Med rover forstås de medlemmer som 
etter organisasjonsbestemmelsene defineres som rover 
(jfr. Organisasjonsbestemmelsenes § 9.2.1, 1. avsnitt).  
  
Kretsstyret i kretsen har møte-, tale- og forslagsrett på Roverkretstinget. 
Kommende roveraspiranter har også møte-, tale- og forslagsrett. Med 
kommende roveraspiranter forstås de medlemmer, i 10. trinn, som etter nyttår 
kommer til å bli roveraspiranter (jfr. Organisasjonsbestemmelsenes § 9.2.1, 2. 
avsnitt).  



  
Vedtak fattes med alminnelig flertall (over 50 prosent) av de avgitte 
stemmer, hvis ikke annet er fastsatt i disse retningslinjer. Ved 
stemmelikhet avgjør stemmene fra sittende Roverombudet utfallet. Er det 
stemmelikhet også innen Roverombudet, avgjør sittende leder av 
Roverombudet saken.   
Personvalg skal være skriftlige. Andre valg og avstemninger skal være 
skriftlige dersom minst en av Roverkretstingets stemmeberettigede deltagere 
krever det. Ved skriftlig valg teller blanke stemmer som avgitte stemmer. 
Forkastede stemmesedler teller ikke som avgitte stemmer. 

§ 1.4 Valg av medlemmer til Roverombud  
Roverombudet består av 4 personer:  
Leder  
Nestleder  
To øvrige medlemmer  
  
Roverombudsmedlemmer skal være medlemmer av Agder KFUK-KFUM-
speidere. Alle medlemmer av Roverombudet velges for ett år av gangen. Det 
skal være særskilt valg på ombudsleder. Det velges inn tre personer til 
ombudet, disse velger selv hvem som blir nestleder. Lederen har kontakt med 
kontaktperson i Rovernemda. Roverombudsleder har også møte-, 
tale, forslagsrett og stemmerett i Kretsstyret (jfr Organisasjonsbestemmelsene  
§2.2).  
  

§ 1.5 Kretstingsrepresentanter  
Roverkretsting skal velge to roverrepresentanter. Disse representantene skal 
representere Roverkretstinget. Det skal tilstrebes at de to representantene er av 
ulikt kjønn.   
  

Del 2: Roverombud  

§ 2.1 Generelt  
Roverombudet skal: 

 Jobbe aktivt for å fremme roveres interesser i kretsen. 
 Ha jevnlig kontakt med og bistå roverlagene. 
 Følge opp Tiltaksplan for Roverombudet og andre vedtak fattet av 

Roverkretsting. 
 Ha jevnlig kontakt med Kretsstyret.  

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

§ 2.2 Leder og nestleder  
Leder av Roverombud har det øverste ansvar for all virksomhet 
i Roverombudet, og for at ombudets 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 
Roverombudet. I saker av sistnevnte karakter skal leder så fremt det er 
mulig konsultere nestleder og øvrige medlemmer før det fattes beslutning.   



  
Lederen møter i Kretsstyret for Agder KFUK-KFUM-speidere i henhold til 
forbundets organisasjonsbestemmelser. Nestleder i ombudet møter i 
Kretsstyret hvis leder er forhindret fra å møte.  
  
Leder skal ha månedlig kontakt med ombudets øvrige medlemmer.   
  
Lederen skal delegere en del av sine oppgaver til nestleder i samråd med 
denne. Det bør tilstrebes en noenlunde lik arbeidsfordeling  

§ 2.3 Møter i Roverombudet  
Roverombudet skal i løpet av en valgperiode ha møter etter behov. Ombudet 
blir enige om dato for neste møte under hvert ombudsmøte. Leder har ansvar 
for at det sendes ut innkalling minst en uke før et møte. Saksliste og 
sakspapirer senest 2 dager før et møte.   
  
Leder, nestleder og ordinære medlemmer har møte- og stemmerett i 
Roverombudet. Minimum tre av fire medlemmer skal være møtt for at møte er 
gyldig. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Ved leders fravær overtar 
nestleder lederens dobbeltstemme ved stemmelikhet.   
  
Det skal skrives referat fra alle møter. Referatet skal sendes 
til Kretsstyret og legges ut på Agders hjemmeside. 

§ 2.4 Kretsens roverarrangementer  
Roverombudet har det overordnede ansvaret for alle regionale 
roverarrangementer. I forbindelse med alle slike roverarrangementer 
skal Roverombudet 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.  

§ 2.5 Årsrapport  
Ved endt valgperiode skal Roverombudet skrive årsrapport. Denne rapporten 
skal gi en oversikt over Roverombudets virksomhet i perioden, status for de 
ulike roverlagene og andre emner som anses relevante for framtiden.   

   
Årsrapporten skal ligge på "skya" der alle i ombudet har tilgang. I tillegg skal 
den sendes til Kretsstyret.  

§ 2.6 Arkivering  
Alle i sittende ombud skal ha tilgang på "skya" der alt av aktuelle dokumenter 
er lagret. (Saklister, referater, årshjul, årsrapport, tiltaksplaner og 
retningslinjer)  Leder har ansvar for å holde arkivet oppdatert.  

§ 2.7 Økonomi  
Kretsstyret ønsker å sette av en pott, basert på planlagt aktivitet (årshjul), for 
Roverne per år. Roverne står fritt til å disponere potten fra arrangement til 
arrangement, men det skal leveres bilag (kvitteringer) til kretsen på alle utlegg. 
Kretsen holder regnskap, men Roverne har også ansvar for å følge med på 
forbruket. 

  



Del 3: Endringer  

§ 3.1 Endring og godkjenning  
Roverkretsting har myndighet til å endre «Retningslinjer for roverarbeidet i 
Agder KFUK-KFUM-speidere» 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 «Retningslinjer for roverarbeidet i Agder KFUK-KFUM-
speidere» skal oversendes Kretsstyre for godkjennelse. Roverombudet har 
ansvar for å implementere endringene i lovverket. Endringer trer i kraft 
umiddelbart etter godkjennelse fra Kretsstyret, med mindre Roverkretsting 
vedtar et senere ikrafttredelsestidspunkt.   
Dersom et endringsvedtak ikke blir godkjent av Kretsstyret, blir den tidligere 
lovtekst stående. Finner Kretsstyret kun delvis å kunne godkjenne en 
lovendring, legger Roverombudet dette fram som et nytt lovendringsforslag på 
påfølgende Roverkretsting. Den tidligere lovtekst blir stående 
inntil Roverkretsting eventuelt treffer nytt endringsvedtak.  
  
Ombudet har lov til å gjøre korrigeringer i retningslinjene som ikke forandrer 
på betydningen (for eksempel punktum, stor bokstav osv.)  

  
 

 


