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Introduktion till Roverscouting och Roverscoutkommittén (RScK)
På Förbundsmötet 2013 beslutades det om tillsättandet av en ny kommitté för
roverscouter: Roverscoutkommittén (RScK). Kommitténs uppdrag är att arbeta med
roverscouting inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund samt att genom ett stöttande och
lyssnande ledarskap ge NSF:s roverscouter förutsättningar att förverkliga sina idéer,
utveckla sitt ledarskap och i handling bidra till det svenska och globala samhällets
utveckling.
I denna handbok förklaras vad en roverscout ska kunna få ut under sin tid som
roverscout inom NSF, hur kommittén kan stötta de roverscouter som finns i förbundet,
hur kommitténs arbete är uppbyggt, vilka poster som finns i kommittén samt vilka
uppdrag dessa poster har. I denna handbok finns även RScKs ansökningsrutiner för
ekonomiskt bidrag samt för reseersättning.
Roverscoutprogrammet riktas till dig som är 19 till 25 år. Det är också dessa åldrar som
gäller för att kunna få reseersättning och ansöka om ekonomiskt bidrag för projekt och
arrangemang.
Det är dock upp till varje arrangemangsansvarig att bestämma om även personer över
25 är välkomna att delta.
Mer information om roverscoutprogrammet finns på nätet www.scouterna.se/
ledascouting/leda-scouting/roverscout/ och i boken Vägvis - roverscoutens guidebok.
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Fokusområden
Under RScKs arbete med att ta fram en handbok för roverscouting i NSF har kommittén
utgått från Roverscoutprogrammet samt gjort en omvärldsanalys, bland annat genom en
medlemsenkät. Under arbetet har ett antal fokusområden identifierats och de beskrivs
nedan. Dessa fokusområden är komplement till Roverscoutsprogrammets målspår.

Utbildning
Som roverscout får du möjlighet till personlig utveckling. Detta kan ske på många olika
sätt, till exempel genom utbildningar. Bilda dig kan du göra i båda våra organisationer.
Du kan dessutom gå utbildningar även utanför Scouterna och IOGT-NTO-rörelsen.
Genom utbildningarna får du möjlighet att utveckla dig både som person och som ledare.
Genom ledarskapet kan du föra vidare din kunskap även till andra: till yngre, till
jämnåriga och till äldre.

Gemenskapen
Det sociala umgänget är inom scouterna en grundläggande del. Att kunna träffas, göra
arrangemang och planera projekt tillsammans med både nya och gamla bekantskaper.
Att vara med i en rovergrupp som inte behöver träffas på regelbunden basis, men som
kan träffas och göra något tillsammans då och då, eller bara för en gång. Gruppen
behöver inte vara geografiskt kopplad, utan bygger snarare på gemensamt intresse. Det
eventuella utmanarlaget splittras när folk flyttar för att jobba, resa eller plugga och
gemenskap handlar om att kunna träffa andra scouter, även om det kanske sker i andra
former än ett utmanarlag. Genom fortsatt gemenskap blir det roligare att stanna kvar i
rörelsen, trots att en kanske flyttar till en ny plats.

Friluftsliv och naturupplevelser
Friluftsliv och naturupplevelser ska vara en del av scoutingen, oavsett åldersgrupp. Det
är lätt att ersätta den biten med fikascouting eller pappersscouting, men det är viktigt att
hålla fast vid frilufts- och naturdelen. Det går att fördjupa natur- och friluftskunskaperna
genom hela livet och som rover kan en utmana sig själv för att utveckla de kunskaperna
en redan har.

Upplevelser
Under roverscouttiden kan du vara med om upplevelser som du kan minnas resten av
livet. Det där lägerbålet där allt gick åt skogen, den där resan där du fick vänner för livet,
det där arrangemanget där allt du planerat gick exakt som du tänkt dig, och det där
arrangemanget där inget blev som du tänkt dig, men alla blev sjukt nöjda ändå. Det där
arrangemanget som du inte planerade, men som du deltog i och hittade vänner för livet.
Den där resan där du vidgade dina vyer.
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Äventyr
Under roverscouttiden får du chans att göra de äventyr du inte haft chansen att göra
innan. Det kan vara den långväga resan du inte hade möjlighet att åka på för att du inte
hade tiden eller pengarna eller kanske helt enkelt inte hade erfarenhet nog att göra
innan. Det du kan göra nu kan vara det du inte vågat göra tidigare, till exempel cykla till
nästa rovermoot eller ta kontakt med en scoutkår i ett annat land och besöka deras
läger.

Mentorskap
Du som roverscout kan ha en mentor. Det kan vara en ledare i kåren, eller en annan
erfaren vuxen. RScK kan eventuellt hjälpa till att hitta en mentor om du inte hittar någon
själv. En mentor kan hjälpa dina eventuella projekt framåt och finnas till stöd för din
personliga utveckling. Mentorn kan finnas som bollplank för idéer eller för hur arbetet i
din projektgrupp funkar. Mentorn kan också finnas till för att prata om saker som händer
i till exempel skolan eller på jobbet.

Nykterhet
Att vara roverscout i Nykterhetsrörelsens scoutförbund innebär att du tagit ställning för
en nykter livsstil. Du är en del av två organisationer, IOGT-NTO-rörelsen och Scouterna. I
båda dessa organisationer kan du få ett nätverk du kan ta hjälp av för att förändra
världen! Genom att prata om ställningstagandet med andra roverscouter eller med
medlemmar i tex UNF kan du bli säkrare i din roll som nykter scout.

Projekt
Ett projekt är någonting du gör antingen för sig själv, eller för andra. Allting måste inte
vara ett arrangemang, det är ingenting alla andra måste kunna ta del av som deltagare.
Ett projekt ska innehålla minst ett färdval (kultur, ledarskap, natur eller samhället) och
bygga på scoutmetoden och målspåren. Vilka målspårsgrupper (grupper av ballonger:
fysiskt, intellektuellt, andligt, känslomässigt och socialt) är det som fokuseras på och hur
märks det i projektet? Projektgruppen bör ha en mentor. Om du som gör projektet söker
pengar från RScK ska projektet på något sätt redovisas, till exempel på Roverforum. I
slutet av din roverscouttid går det att göra ett större projekt, ett så kallat finalprojekt.
Mer info om ett finalprojekt finns i Vägvis, roverscoutens guidebok.
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RScK stöttar
RScKs roll är att informera om vilka utbildningar som går att söka och hur det går till att
söka dem samt tipsa om fonder eller andra sätt att få ekonomiskt stöd för utbildningen.
- Att stötta och uppmuntra arrangörer och sprida information om arrangemang och
projekt.
- Att vara ett bollplank om det behövs, och att ge visst ekonomiskt stöd för större
projekt.
- Att stötta friluftsaktiviteter och naturupplevelser och uppmuntra till dessa. Inte för att
fikascouting och pappersscouting inte behövs, men för att natur- och friluftsdelen är
minst lika viktig.
- Att sprida information om vilka äventyr som är på gång, och vilka som gjorts tidigare
för att på så sätt inspirera roverscouter att skapa egna äventyr.

Ansökningsrutiner
För att roverscoutkommittén (RScK) ska kunna ta ställning till huruvida ett arrangemang/
projekt ska få ekonomiskt bidrag och/eller reseutjämning ställer vi några krav på
ansökan.
1. Vi vill ha en kort beskrivning av arrangemanget/projektet. Vilka det är som har tänkt
att genomföra arrangemanget/projektet, vad ni har tänkt att göra, vilka det vänder
sig till och vad målet med arrangemanget/projektet är. Koppla till scoutmetod och
målspår! För projekt ska även ett färdval göras.
2. Vi vill även ha en övergripande budget för arrangemanget/projektet. I budgeten ska
det finnas med intäkter (så som deltagaravgift och tänkt eller erhållet ekonomiskt
stöd), om ni har sökt bidrag från andra ställen och vilka tänkta utgifter
arrangemanget/projektet kommer att ha (som mat, boende och utrustning/
aktiviteter).
3. Till sist vill vi ha kontaktuppgifter till ansvariga arrangörer (namn, telefonnummer och
mailadress).
4. För pengar till ett roverprojekt behöver projektet redovisas i efterhand på till exempel
Roverforum.
5. Efter genomfört arrangemang/projekt ska en ekonomisk redovisning vara kansliet
tillhanda senast tre månader efter arrangemangets/projektets slut.
För att vi ska hinna diskutera och komma med synpunkter på ansökan vill vi ha den
senast 8 veckor innan tänkt start av arrangemanget! Vid ansökan för bidrag till
roverprojekt eller liknande vill vi ha in ansökan senast 4 veckor innan, men ju tidigare
desto bättre.
Om ni behöver hjälp med att skriva en projektplan eller göra en budget, tveka inta med
att höra av er till oss på rsck@nsf.scout.se. Vi hjälper mer än gärna till!
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Valprocess för nya medlemmar till RScK
Valet av nya medlemmar till RScK görs via en digital omröstning i anslutning till
Roverforum där resultatet kommer redovisas. Alla medlemmar i NSF kan bli nominerade
till RScK från det år de fyller 19 till och med det år de fyller 25. Nomineringar skickas till
kansliet på info@nsf.scout.se. De ska vara kansliet tillhanda senast sex veckor innan
omröstningen öppnar. Fyra veckor innan omröstningen öppnar kommer alla som är
registrerade för roverscoututskicket att få ett mail med presentation av alla kandidater
och hur omröstningen kommer att gå till. Omröstningen kommer att vara öppen i en
vecka och stängas klockan 12 på lördagen under Roverforum. Därefter kommer
resultatet att redovisas i samband med gôtt häng och gofika. Vid lika resultat avgör
lotten. För att inte hela kommittén ska bytas ut på samma gång väljs kommittéledamöter
på två år med överlapp. De valda ledamöterna fördelar rollerna inom kommittén.

Roller och ansvarsområden
I RScK finns rollerna ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, sekreterare samt
kommunikationsansvarig. De olika rollerna har olika ansvarsområden, vilka listas nedan.

Ordförande:
• Skriva dagordning
• Leda mötet
• Leda kommitténs arbete
• Agera som sammankallande när viktiga frågor som behöver diskuteras mellan möten
dyker upp
• Ha koll på vad som händer
• Se till så att alla gör sin del
• Kontaktperson gentemot FS
• Svara på mail

Vice ordförande:
• Stötta ordföranden
• Hjälpa till att leda kommittén
• Första ersättare åt ordföranden
• Kontaktperson gentemot andra kommittéer och grupper

Sekreterare:
• Föra mötesprotokoll
• Ansvara för att protokollet skickas för arkivering
• Se till så att protokollet skickas till kontaktperson i FS
• Ansvara för att protokollet blir tillgängligt för alla medlemmar
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Ekonomiansvarig:
• Ha övergripande ansvar för ekonomin
• Ansvara för att kommittén gör en budget
• Kontaktperson gentemot förbundets ekonomiansvariga

Kommunikationsansvarig:
• Ansvara för kommitténs sociala medier
• Lägga ut relevant information
• Göra reklam för roverscouting och arrangemang som rör roverscouter
• Ansvara för att en god ton hålls på kommitténs sociala medier
• Ansvara för att en text/ett nyhetsbrev skrivs ihop och skickas till kansliet så den kan
publiceras i medlemstidningen och på hemsidan

Övergripande för alla:
Att genom ett stöttande och lyssnande ledarskap ge NSF:s roverscouter förutsättningar
att förverkliga sina idéer, utveckla sitt ledarskap och i handling bidra till det svenska och
globala samhällets utveckling.
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Resepolicy för NSFs Roverscoutverksamhet
Roverscouting handlar mycket om möten, både med människor och platser. Därför är
resor en naturlig del av roverscouting. För att ge stöd i ditt resande som roverscout har
RScK tagit fram detta dokument kring resande för roverscouter. Dokumentet utgår ifrån
NSFs resepolicy.

Säkerhet, miljöpåverkan, och kostnad
När du reser inom NSFs verksamhet ska hänsyn i första hand tas till säkerhet, därefter
miljö och slutligen resans pris. Du ska alltså resa så säkert, miljövänligt och billigt som
möjligt.
När det gäller säkerhet är några viktiga saker att tänka på att vara utvilad och ha tillgång
till säkerhetsutrustning om du ska framföra ett fordon. Be om hjälp om du känner dig
osäker och utsätt inte dig själv eller andra för onödiga risker.
Det första du bör tänka på angående miljöpåverkan vid resor är transportsätt. För längre
resor är tåg ofta att rekommendera, och vid riktigt korta resor är givetvis bättre att gå
eller cykla. I vissa fall måste dock bil, buss och ibland även flyg användas, det är
situationen som avgör.
Kostnaden ska försöka hållas så låg som möjligt, men säkerhet och miljö är viktigare. Bra
tips för att hålla nere priser är att boka resor i tid och att samåka.
Läs mer om säkerhet, miljöpåverkan och kostnad i NSFs resepolicy.

Reseutjämning för roverscouter
Ansökan om reseutjämning för arrangemang skickas till RScK. RScK beslutar om
reseutjämning och dess summa inför varje enskilt arrangemang. Reseutjämning för
roverscouter ges endast till roverscouter som är medlemmar i Nykterhetsrörelsens
Scoutförbund. För att få reseutjämning måste resan följa NSFs resepolicy. För att få
reseutjämning ska biljetterna vara bokade senast 14 dagar innan arrangemangets start.
Ansökan om reseutjämning sker på särskild blankett som tillhandahålls via
Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds hemsida eller via arrangemangsansvariga, och måste
vara kansliet tillhanda senast tre månader efter arrangemangets slut.

Andra varianter av ekonomiskt stöd för resande inom NSF
Inom NSF används även resefördelning för ombud på Förbundsmöten, reseutjämning för
utmanarscouter, reseersättning vid utbildningar och kurser inom förbundet och
ramverket, samt ersättning för kostnader som uppstår under resor i samband med
förbundsuppdrag. I NSFs resepolicy beskrivs ovan nämnda varianter på ekonomiskt stöd
för resande närmare.
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