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Google meet

Oslo krets

KRETSROVERTING 2021 OSLO KRETS
MANDAG 1. FEBRUAR 2021
DIGITALT PÅ GOOGLE MEET
SAK 1: KONSTITUERING
Forslagstiller: Roverombudet i Oslo
Roverombudets innstilling: Vedtas
1.1 Opprop av kretsrovertingets deltakere
I henhold til påmeldingen registreres antall tale-, forslags- og
stemmeberettigede deltakere på kretsroverting.
11 var til stede under hele kretsrovertinget.
Vedtak: Deltakerlisten godkjennes.
1.2 Godkjenning av innkalling:
Innkalling til kretsroverting har blitt gjort gjennom
oslo.kmspeider.no og Facebookgruppa «Oslorovere» to uker før
kretsrovertinget. På grunn av koronasituasjonen har det vært litt
frem og tilbake med kretsrovertingets gjennomføring, som har
ført til at innkallingen ikke har kommet seks uker før, i henhold
til vedtektene. Vi har derimot jobbet ekstra med at alle skal ha
fått informasjonen om arrangementet med seg.
Roverombudets innstilling: Innkallingen godkjennes.
Vedtak: Innkallingen godkjennes.
1.3 Godkjenning av saksliste:
Saksliste ble sendt ut samme dag før kretsrovertinget.
Roverombudets innstilling: Sakslisten godkjennes.
Vedtak: Sakslisten godkjennes.
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1.4 Valg av ordstyrer:
Roverombudet foreslår Guro Tamburstuen Slåen som ordstyrer.
Roverombudets innstilling: Kretsroverting velger Guro
Tamburstuen Slåen som ordstyrer.
Vedtak:

Guro Tamburstuen Slåen velges som ordstyrer.

1.5 Valg av referent:
Roverombudet foreslår Aksel Holmsen som referent.
Roverombudets innstilling: Kretsroverting velger Aksel
Holmsen til referent.
Vedtak:

Aksel Holmsen velges som referent.

1.6 Valg av protokollunderskrivere:
Roverombudet forslår Agnes Småland Reksten og Jo Remvik
som protokollunderskrivere.
Roverombudets innstilling: Kretsroverting velger Agnes
Småland Reksten og Jo Remvik som protokollunderskrivere.
Vedtak:

Agnes Småland Reksten og Jo Remvik velges som
protokollunderskrivere.

Vedtak ved konstituering vedtas ved akklamasjon.

SAK 2: ÅRSMELDING 2020 FRA
ROVEROMBUDET I OSLO
Forslagstiller: Roverombudet i Oslo
Roverombudets innstilling: Vedtas
Bakgrunn:
Årsmeldingen inneholder en utredning om hva roverombudet har
gjennomført i perioden mellom to kretsroverting.
Forslag til vedtak:

Årsmelding for 2020 godkjennes.
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ÅRSMELDING 2020
Kjære Oslorovere! Tusen hjertelig takk for roveråret 2020. Til tross
for mange utfordringer for alle dette året kom vi oss gjennom.
Dugnaden mot koronaviruset er enda ikke over, men vi håper vi kan
møte hverandre fysisk om ikke lenge!
ROVEROMBUDET 2020
Leder
Guro Tamburstuen Slåen
Nestleder
Emil Tobias Langhus Bye
Medlem
Aksel Holmsen
Medlem
Veronica Lona
Medlem
Herman Green Dahle
Medlem
Sigurd Bekkelund
Rovermentor
Rovermentor

Stine Kvesetberg
Charlotte

ÅRET SOM GIKK
I løpet av 2020 har vi planlagt flere arrangementer, hvor kun noen av
de ble gjennomført, grunnet koronapandemien som kom til Norge i
mars.
Året startet med kretsroverting på Forbundskontoret i sentrum. Med
pizza på bordet ble det deltakerrekord på 19 deltakere! Dette
arrangementet var godt planlagt og forberedt av ombudet fra 2019,
som gjorde at flere stilte til valg på stedet. Vi fastsatte ombudet, som
vist ovenfor. Ombudet har i år bestått av noen rovere med litt
ombudserfaring, men mest nye motiverte og engasjerte rovere. Dette
har gjort læringskurven har vært stor. Det som var nytt i 2020 var
rovermentorer, som består av tidligere ombudsmedlemmer som skal
bistå ombudet der det trenger det.
Det neste planlagte arrangementet var en spillkveld med
østlandkretsene i forbindelse med Rovernemndas møte i Oslo. Dette
var derimot det første arrangementet av flere som dessverre måtte
avlyses grunnet koronapandemien.
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Koronapandemien gjorde at ombudet fokuserte mer på Osloroverlogoprosjektet vårt. Det har lenge vært ønske om å få laget en særegen
Osloroverlogo, og kretsrovertinget 2020 vedtok at det nye ombudet
skulle få til det i løpet av perioden sin. Det har vi gjort! I løpet av året
har vi fått inn flere ulike typer forslag, stemt over logo og annonsert
den kule logoen laget av Guro Fuglestad!
I en periode hvor mange holdt seg hjemme arrangerte vi også
telefonkonkurranse! Telefonkonkurranse innebærer at man svarer på
ulike spørsmål ved hjelp av å ringe andre og stille spørsmålet. Til tross
for litt dårlig deltakertall, var det en hyggelig erfaring å ha!
Da sommeren nærmet seg begynte smittetallene å se litt mer positive
ut, og vi slo til med sommeravslutning på Sognsvann. Dette var en
veldig fin opplevelse, der rovere fra andre kretser også deltok. Vi
grilla smittevernsvennlig pølser, badet og hadde det sosialt.
Etter sommerferien arrangerte ombudet kickoff for roverhøsten med
feiring av at bålforbudet var opphevet! Dette var også en fin
ettermiddag, med flere deltakere vi ikke hadde sett før. Det ble
antibac, pølser, kanonball og annonsering av den nye
Osloroverlogoen.
Da oktober nærmet seg ble smittetallene verre igjen, og det planlagte
Halloweenhelgen vår ble avlyst. Det ble den tradisjonelle
juleavslutningen vår med grøt også..
KOMMENTARER FRA ÅRETS ROVEROMBUD
Til tross for mange utfordringer med koronapandemien dette året, har
stemningen innad i ombudet vært veldig bra! Selv om de fleste
møtene våre har vært på Zoom har det vært latter, smil og fokus på
løsninger. Vi har fått til en god struktur på roverarbeidet gjennom å
bruke Slack og Google Drive til kommunikasjon. I refleksjonen vår
om året som har gått, har vi kommet fram til at vi kunne tatt et større
tak under den første nedstengingen i mars. Mellom mars og mai var
det lite tilbud og aktivitet fra oss, der det burde vært mer engasjement
på sosiale medier.
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AMBISJONER FOR NESTE ROVEROMBUD
Det er viktig at den gode organiseringen av roverarbeidet som dette
ombudet har startet på må fortsette å gå i riktig retning. Vi har erfart at
å dra på roverarrangementer i Oslo kan være veldig gøy for deltakere
dersom arrangementene er planlagt godt! Det er derfor viktig å bruke
ombudsmøtene effektivt, slik at man slipper så mye slitsom
individuelt arbeid. Om det nye ombudet kan ta inspirasjon fra noen av
arrangementene som allerede har blitt planlagt, men ikke gjennomført,
hadde det vært veldig gøy.
På vegne av Roverombudet i 2020 ønsker jeg det nye ombudet
lykke til med det de gledene og utfordringene 2021 har å tilby!
Speiderhilsen
Guro Slåen
Roverkontakt i Oslo 2020
Vedtak:

Årsmeldingen godkjennes.
Vedtatt ved akklamasjon.

SAK 3: ÅRSPLAN
Bakgrunn:
I følge «Vedtekter for kretsroverting og roverombudet i Oslo krets»
skal kretsrovertinget «behandle og godkjenne årsplan for neste
periode». Dette innebærer faste arrangementer, ting som ombudet skal
gjøre i perioden sin og nye ideer til turer, arrangementer og lignende.
3.1 Faste arrangementer
3.1.1
Sommeravslutning (---. juni 2021)
3.1.2
Roverkro ved Sognsvann under Friluftslivets dag
(--. september 2021)
3.1.3
Juleavslutning (---. desember 2021)
Forslag til vedtak:
Vedtak:

Datoene godkjennes og skrives inn på
terminlista.
Faste arrangementer under sak 3.1 vedtas.
Vedtatt ved akklamasjon.
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3.2 Nye ideer til arrangementer/turer/lignende:
Kretsrovertinget kommer med forslag som skrives ned i tillegg
til at Oslorovere som ikke er tilstede kan komme med et forslag
på en Facebook-post i «Oslorovere».
Forslag til vedtak:

Forslagene godkjennes og det nye ombudet
arbeider med å lage en terminliste med endelige
datoer i løpet av de neste ukene etter
kretsrovertinget. Terminlisten blir publisert i
Facebook-gruppen «Oslorovere».

Kretsrovertinget besluttet å bruke menti for å sende inn forslag og
idéer. Ord som er større enn andre betyr at de er blitt foreslått flere
ganger.

Vedtak:

Forslagene godkjennes, og ombudet skal
bearbeide forslagene.
Vedtatt ved akklamasjon.

SAK 4: VALG
Bakgrunn:
I følge «Vedtekter for roverkretsting og roverombudet i Oslo krets»
skal det velges én leder, én nestleder, fire ordinære og to mentorer.
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4.1 En roverkontakt/ombudsleder
Kandidater:
Veronica Lona
Aksel Holmsen
Votering:

Vedtak:

Veronica Lona blir roverkontakt/ombudsleder.

4.2 En nestleder
Kandidater:
Votering:

Aksel Holmsen

Vedtak:

Aksel Holmsen blir nestleder.

4.3 Fire faste ombudsmedlemmer
Kandidater:
Guro Tamburstuen Slåen
Emil Tobias Langus Bye
Emma Lane
Sigurd Bekkelund
Vedtak:

Guro Tamburstuen Slåen, Emil Tobias Langhus
Bye, Emma Lane og Sigurd Bekkelund blir
ordinære ombudsmedlemmer.
Vedtatt ved akklamasjon.

4.4 To rovermentorer
Kandidater:
Ingen.
Vedtak:

Det velges ingen rovermentorer for det
kommende året.
Vedtatt ved akklamasjon.
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SAK 5: SAKER FREMMET AV
KRETSROVERTING
Bakgrunn:
I følge «Vedtekter for kretsroverting og roverombudet i Oslo krets» er
det mulig å fremme saker som skal behandles på kretsrovertinget.
Sakene som kommer opp, må sendes til Charlotte Stensbøl på
Facebook eller skriftlig til ordstyrer. Ordstyrer kan sette en frist for
innmelding av nye saker til kretsrovertinget.
5.1 Endringsforslag i «Vedtekter for kretsroverting og
roverombudet i Oslo krets»
Forslagsstiller: Roverombudet 2020
Bakgrunn:
Gir større spillerom for ombudet til å planlegge
kretsroverting.
Dagens tekst:
§1.2 Kretsrovertinget holdes hvert år tirsdag tredje uka i januar
dersom ikke en annen dato blir vedtatt på forbigående
kretsroverting.
Roverombudets forslag til ny tekst:
§1.2 Kretsrovertinget holdes hvert år i januar, før nasjonalt
roverting og kretsens kretsting.
1. Forslag fremmet på kretsroverting til ny tekst:
§1.2 Kretsroverting skal tilstrebes å holdes hvert år tirsdag den
tredje uka i januar dersom ikke annen dato blir vedtatt på
foregående kretsroverting
2. Forslag fremmet på kretsroverting til ny tekst:
§1.2 Kretsroverting skal tilstrebes å holdes hvert år en ukedag
tredje uka i januar dersom ikke annen dato blir vedtatt på
foregående kretsroverting.
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Det blir kommentert at det kan trengs en streng ordlyd ettersom
datoen for årets kretsroverting ikke ble fastsatt etter vedtektene.
Det kommer også frem at det er ønskelig å avholde
roverkretsting en hverdags ettermiddag.
Votering: Dagens tekst
Ombudets forslag
1. forslag fremmet på kretsroverting
2. forslag fremmet på kretsroverting
Vedtak:

0 stemmer
0 stemmer
6 stemmer
5 stemmer

1. forslag fremmet på kretsroverting, til endring av tekst,
vedtas.

5.2 Endringsforslag i «Vedtekter for kretsroverting og
roverombudet i Oslo krets»
Forslagsstiller: Roverombudet 2020
Bakgrunn:
Gir en bedre overgang fra ombud til ombud og skal
sørge for at det nye ombudet får all den kunnskapen
de trenger for å drive roverarbeidet i kretsen. Det
utfyller også en del av mentoroppgavene som
erfaringsmessig ikke har fungert optimalt med dagens
ordning alene.
Dagens tekst:
§8.1 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.
Roverombudets forslag til ny tekst:
§8.1 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.
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Det kommenteres hvorvidt avtroppende ombud tvinges til å delta
på overlappsmøte. En løsning vil være at vitale verv innenfor
ombudet pålegges å delta på dette. Dvs. leder, nestleder og
økonomiansvarlig ol. Eks. ordinære ombudsmedlemmer uten en
intern ekstra rolle.
Verv kan ikke tvinge ombudsmedlemmer til å måtte komme. Det
påpekes at det kan være nok med én oppmøtt fra avtroppende
ombud.
Vedtak:

Roverombudets forslag til ny tekst vedtas.
Vedtatt ved akklamasjon.

5.3 Høring for endring av «Vedtekter for kretsroverting og
roverombudet i Oslo krets §8.3»
Bakgrunn:
Det påpekes at det å publisere referater og å gjøre de
tilgjengelige kan inkludere alle medlemmer. Det gjør
ombudet mindre lukket, og åpner for mer åpenhet inn
i møter. Det kan styrke roverombudet ved at ombudet
har noe å vise til ved behov for å forsvare at ombudet
faktisk jobber. Det er ønskelig å publisere referater på
nettsidene. Disse kan også kobles opp mot facebook.
Votering:

Kretsrovertinget stemte over om det var ønskelig å vedta endringer i
vedtektenes §8.3
Vedtak:

Roverkretstinget ønsker ikke å gjøre endringer i
vedtektenes §8.3.
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Kretsrovertinget ble hevet klokka 19:23
Protokollunderskrivere:

Agnes Småland Reksten

Jo Remvik

Vedlegg:
Deltakerliste
Fornavn
Aksel
Jo
Agnes Småland
Nicolai
Guro Tamburstuen
Herman Green
Emil Tobias Langhus
Veronica
Sigurd
Emma
Jørgen

Etternavn
Holmsen
Remvik
Reksten
Hillestad
Slåen
Dahle
Bye
Lona
Bekkelund
Lane
Remvik
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