
Årsmelding  Roverombudet 2021
Kjære Oslorovere! Tusen hjertelig takk for roveråret 2021. Til tross
for mange utfordringer for alle dette året kom vi oss gjennom. Året
har bydd på mange utfordringer og opplevelser men vi er svært
takknemlige for å ha kunne møttes fysisk
ROVEROMBUDET 2021
Leder Veronica Lona
Nestleder Aksel Holmsen
Medlem Emil Langhus Bye
Medlem Guro Tamburstuen Slåen (Frafall september)
Medlem Emma Lane (Frafall august)
Medlem Sigurd Bekkelund (Frafall september)
Medlem              Øyvind Opedal Paulsrud (Valgt på ekstraordinært
kretsroveritng i juni)

ÅRET SOM GIKK
I løpet av 2021 har vi planlagt flere arrangementer, hvor kun noen av
de ble gjennomført, grunnet manglende ressurser i ombudet.

Året startet med kretsroverting som ble digitalt pga. korona. Vi
fastsatte ombudet, som vist ovenfor. Ombudet har i år bestått av
rovere med litt ombudserfaring, men ny motiverte og engasjerte
rovere. Ombudet i år ble litt svekket da vi fikk en del frafall fra høsten
av og de som ble sittende er aktive på andre plan i organisasjonen

Vi fikk hatt et lite arrangement med Osloroverne når rovernemnda
hadde møte i Oslo. Det var ikke så mange som kom, men de som var
der koste seg med grilling og quiz

Vi fikk endelig Oslorover-merkene våre som ble delt ut på
arrangementet vi hadde gjennom året. Vi fikk også ferdigprodusert
genserne som vi begynte på i 2020. Disse ble en stor suksess!

Siden det var roverlandsleir i 2021 hadde vi ferieforberedelser med
osloroverne. Her var vi en liten gjeng som koste seg med grilling
mens vi malte banner som vi kunne ha med oss på leir.



På roverlandsleir var vi godt representert og det ble en hyggelig uke
med leir på Karmøy.

Da sommeren nærmet seg hadde vi etter tradisjon sommeravlutning
på Sognsvann med god deltakelse. Denne gangen hadde vi også
ekstraordinært kretsroverting, fordi vi ønsket å ha inn flere
medlemmer siden vi mistet 3 stk til høsten. Vi fikk også lov til å være
med på å gi klaffer til nye rovere i kretsen og ønske dem velkommen
til oss. Dette var en veldig fin opplevelse.
Etter fjorårets suksess bestemte vi oss for arrangere kickoff for
roverhøsten med feiring av at bålforbudet var opphevet! Vi prøvde oss
på et nytt sted, Hovedøya. Dette ble et arrangement hvor det ikke kom
noen utenom ombudet og en annen rover. Dette er et arrangement vi
ønsker å prøve å få mer ut av neste år.
Da julen kom hadde vi planlagt å ha en juleavslutning med grøt
sammen med Asker og Bærum, men pga. korona og karantener måtte
vi dessverre avlyse dette i år også

KOMMENTARER FRA ÅRETS ROVEROMBUD
Til tross for utfordringer med koronapandemien og manglende
ressurser i ombudet dette året, har det gått så bra som mulig. Selv om
det har vært få møter har vi prøvd å holde god kontakt på slack og
messenger. Roverkontakt og nestleder har denne perioden også sittet i
nemnda som har gjort at ombudet har blitt svekket i kvalitet, i tillegg
til at vi mistet mange medlemmer etter sommeren. I refleksjonen vår
om året som har gått, har vi kommet fram til at arrangementsmessig
har vi forbedret oss fra 2020, men vi fikk ikke arrangert mye før i
mai. Alt i alt gikk året greit, men vi burde absolutt hatt mer aktivitet
på sosiale medier gjennom hele året

AMBISJONER FOR NESTE ROVEROMBUD
Det er viktig at roverombudet bruker de midlene de har til å få til et
enda bedre rovertilbud. Det er derfor viktig å bruke tid til å idemyldre
og videreutvikle forslagene som kommer fra rover. Om det nye
ombudet kan finne nye, morsomme og engasjerende arrangementer
hadde det vært veldig gøy-



På vegne av Roverombudet i 2021 ønsker jeg det nye ombudet
lykke til med det de gledene og utfordringene 2022 har å tilby!

Speiderhilsen
Veronica Lona
Roverkontakt i Oslo 2021


