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ROVEROMBUDET I OSLO
Årsmelding Roverombudet 2022
Kjære Oslorovere! Tusen hjertelig takk for roveråret 2022. Til tross 
for utfordringer med pandemi og ledertrøbbel kom vi oss gjennom. 
Selv med lederutfordringer og et noe synkende engasjement er vi 
storfornøyd med arrangementene vi har fått til. 
ROVEROMBUDET 2022
Leder Aksel Holmsen (frafall februar)
Nestleder Øyvind Opedal Paulsrud (fung. leder fra februar) 
Medlem Alva Pernille Libjå Dahl (fung. nestleder fra september)
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

ÅRET SOM GIKK
Jeg må starte med å si at 2022 ble et rart år for Roveroslo. Vi startet
med kretsroverting i januar på forbundskontoret hvor oppmøtet var
noe spinkelt, men vi som var der koste oss med pizza. Daværende
ombudssammensetning var klare med nye vedtak for å ta fatt på
oppgaven som lå foran oss.

I mars arrangerte Rovernemda Skøytegøy med rovernemda på Frogner
stadion. Det kom speidere både fra Asker og Bærum, Innlandet og
Oslo. Vi skulle ønske flere hadde tatt turen, men for oss som var der
var det veldig koselig.

Etter kort tid ble ombudsleder valgt til leder for Rovernemda på
Roverting, noe som gjorde at det ble naturlig å trekke seg fra vervet i
Oslo. Jeg ble dermed sittende alene som ny fungerende leder. Det var
utfordringer med å få gjennomført overlappsmøte og
informasjonsdeling, noe som resulterte i svak ledelse og få



arrangementer. Etter en lengre opptelling blant gruppene i Oslo
kommer det frem at Oslo har en god del halvaktive og aktive rovere,
noe som bygger et godt grunnlag for et godt roverarbeid.

På høsten kom det med et medlem til i ombudet, det ble lettere å
gjennomføre ting, og vi fikk etterhvert mer informasjon. Vi fikk hatt
flere møter, og lagt planer for hva vi ønsket oss i fremtiden. Spesielt
frem mot roverlandsleiren i Haugaland til sommeren. I midten av
desember greide vi å gjennomføre en slags avslutning eller
julesamling på Fangene på Fortet. Der fikk vi 26 påmeldinger noe som
gjorde oss i ombudet både litt overrasket og veldig glade. Dette viser
at vi er en god gjeng med rovere i Oslo som vil ha det gøy.

KOMMENTARER FRA ÅRETS ROVEROMBUD
Selv med til tider svak ledelse og lite aktivitet greide vi å avslutte året
på en god måte, og med nye tanker for det kommende året. I perioden
mellom februar og september var det lite aktivitet, noe som kan
skyldes at ombudet bestod av kun en person og en noe uavklart
situasjon. Dette har nok vært med på å gjøre engasjementet synkende.
Samtidig har vi sett at det i enkelte grupper er blitt dannet egne
roverlag med tilhørende arrangement, samt at vi er en god gjeng med
aktive rovere i Oslo. Dette viser at gnisten fremdeles gløder.

AMBISJONER FOR NESTE ROVEROMBUD
Med tanke på hvordan 2022 har vært er det særs viktig at
roverombudet 2023 benytter de mulighetene og midlene som
Osloroverene besitter. Med forhåpentligvis mer penger på bordet kan
det bli enklere å gjennomføre flere og kanskje mer spennende ting.
Vær kreative og oppmerksomme på tips og innspill som måtte
komme.
På vegne av Roverombudet 2022 ønsker jeg det nye ombudet
lykke til med de gledene og utfordringene 2023 har å tilby!

Speiderhilsen
Øyvind Opedal Paulsrud
Fungerende ombudsleder og roverkontakt
Oslo krets 2022




