VEDTEKTER FOR KRETSROVERTING
OG ROVEROMBUDET I OSLO KRETS
Vedtatt 27.01.2020
Endringer vedtatt 01.02.2021
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KRETSROVERTING
Kretsrovertinget er Oslorovernes øverste myndighet i Oslo krets.
Kretsroverting skal tilstrebes å holdes hvert år tirsdag den tredje uka i januar dersom
ikke annen dato blir vedtatt på foregående kretsroverting.
Innkalling skal sendes ut minimum 6 uker før kretsrovertinget.
Saksliste skal sendes ut minimum 2 dager før kretsrovertinget.
Saker, inkl. vedtektsendringer, som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes til
roverombudet senest 5 dager før kretsroverting.
KRETSROVERTINGETS SAMMENSETNING
Alle rovere og roveraspiranter i Oslo krets har møte-, tale-, forslags- og stemmerett.
Med rover forstås de medlemmer som etter forbundets organisasjonsbestemmelser
defineres som rover.
Roveraspiranter kan ikke stille til valg.
For å kunne utøve disse rettigheter er det en forutsetning at man har betalt
medlemskontingent.
Kretsroverting kan gi andre tale- og forslagsrett.
KRETSROVERTINGETS OPPGAVER
Godkjenne innkalling og saksliste
Ombudet fordeler valg av ordstyrer, referent og tellekorps seg innad.
Behandle og godkjenne roverombudets årsmelding for foregående periode.
Godkjenne regnskap for siste regnskapsår.
Behandle og godkjenne årsplan for neste periode.
Behandle eventuelle innkomne saker.
Vedta eventuelle forslag til vedtektsendringer
Valg:
A. Valg av roverkontakt/ombudsleder
B. Valg av nestleder
C. Valg av faste ombudsmedlemmer
D. Valg av rovermentorer

§4
EKSTRAORDINÆRT KRETSROVERTING
Ekstraordinært kretsroverting kan innkalles med minst 4 ukers varsel når roverombudet eller
minst 1/3 av roverne i Oslo ønsker det. Ekstraordinært roverkretsting kan kun behandle de
saker som er oppført i innkallingen.
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ROVEROMBUDET
Roverombudet består av
A. Roverkontakt/Ombudsleder
B. Nestleder
C. 4 ombudsmedlemmer
D. 0 varamedlemmer
E. 2 rovermentorer
Rovermentorene skal fungere som veiledere til ombudet og skal ha sittet i ombudet i
minst 3 år og være minst 20 år. Rovermentorene har møte-, tale- og forslagsrett, men
ikke stemmerett.
Roverombudet konstituerer seg og velger økonomiansvarlig og
kommunikasjonsansvarlig.
Roverombudet er beslutningsdyktige når leder eller nestleder, og minst 3
ombudsmedlemmer, er tilstede. Ved stemmelikhet telles leders stemme dobbelt.
Roverombudets medlemmer velges for 1 år.
ROVEROMBUDETS OPPGAVER
Roverombudet har i oppgave å:
A. Jobbe aktivt for å fremme Oslorovernes interesser i forbundet.
B. Følge opp årsplan og andre vedtak fattet av kretsroverting.
C. Ha jevnlig kontakt med kretsstyret.
D. Arbeide for ekspansjon og profilering av speiderarbeidet generelt og
roverarbeidet spesielt.
E. Fastsette dato og innkalle til kretsroverting, samt forberede og legge frem
saker til behandling.
F. Forvalte Oslorovernes midler i samsvar med vedtatt budsjett.

§7
LEDER OG NESTLEDER
Leder av roverombudet 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 et ombudmøte. I saker av sistnevnte karakter skal leder så fremt det er mulig,
konsultere nestleder og øvrige medlemmer i roverombudet. Dersom dette gjøres skal det
informeres videre til de resterende ombudsmedlemmer.
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MØTER I ROVEROMBUDET
Roverombudet skal i løpet av en valgperiode ha minst 2 møter, utenom
kretsroverting. Hvis det ønskes et ombudsmøte utenom de to, kan alle
medlemmer i ombudet inkludert rovermentorer innkalle til møte. I tillegg skal
det avholdes et overlappsmøte mellom avtroppende ombud og nyvalgt ombud
kort tid etter kretsrovering.
Leder, nestleder og ordinære medlemmer har møte-, forslags- og stemmerett i
roverombudet. Rovermentorer har ikke stemmerett. Ved stemmelikhet har leder
dobbeltstemme. Ved leders fravær overtar nestleder lederens dobbeltstemme ved
stemmelikhet.
Det skal skrives referat fra alle møter, og disse skal publiseres på Facebookgruppen
«Oslorovere» og gjøres tilgjengelig på kretsens nettside.
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Endring og godkjenning
Kretsroverting har myndighet til å endre «Vedtekter for roverkretsting og
roverombudet i Oslo». Endringer i vedtektene krever alminnelig flertall (50%). Ved
valgene benyttes skriftlig avstemning dersom et medlem forlanger det. Ved
stemmelikhet telles sittende ombudsleders stemme dobbelt.
Roverombudet har ansvar for å innføre endringene i lovverket. Endringene trer i kraft
umiddelbart, med mindre kretsroverting vedtar et senere ikrafttredelsestidspunkt.

