Lov om gjennomføring av programmerker
i 1.Lone speidergruppe sitt roverlag
(programmerkeloven)
§1 – lovens anvendelse
Loven kommer til anvendelse dersom rover skal gjennomføre programmerker i regi av
Vikingarna.
§2 – lovens definisjoner
a. Rover – den person som er oppført som medlem av 1. Lone speidergruppe, og
gruppens roverlag (Vikingarna).
b. Roverlagsleder – den fungerende leder for roverlaget ved enhver tid. Alle
roverlagledere har en god assistent.
c. Aspirant – den person som er oppført som medlem av 1. Lone speidergruppe, og
gruppens roverlag (Vikingarna), men ikke har gjennomført aspirantopptak, jfr.
aspirantloven.
d. Programmerke – burgunderrødt merke som skal vise en rover sin progresjon i
Vikingarna. De forskjellige merkene som denne loven gjelder er:
1. Friluftsliv
2. Samfunnsengasjement
3. Vennskap
4. Kreativitet
5. Livskvalitet
e. Målene – En samling aktiviteter og oppgaver som må gjennomføres for å oppnå
status ”bestått” på et programmerke.
f. Delmål – hvert enkelt mål.
§3 – gjennomføring
Alle delmål skal som hovedregel gjennomføres. Delmål kan som hovedregel gjennomføres
utenfor roverlaget. Punkter «oppført i forskrift om programmerker» skal gjennomføres i regi
av roverlaget.
Gjennomføringen av delmål og programmerker skal være i tråd med «poengmal». Poeng
skal gis i henhold til denne mal. Malen befinner seg i roverlagsledelsens database, samt
speiderbasen.
Tips til speiderbasen er ansett som et obligatorisk punkt, men det er ikke obligatorisk at
forbundet godkjenner tipset. Likevel må roverlagsleder eller assisterende roverlagsleder
personlig motta bevis på at tips er sendt inn, samt godkjenne dette tipset lokalt i laget og
arkivere bevis.

§4 – godkjenning
Gjennomføring av programmerker kan kun godkjennes av roverlagsleder. Dersom
roverlagsleder hevder tvil om gjennomføring skal godkjennes, skal assisterende
roverlagsleder fatte vedtak. Dersom assisterende roverlagsleder også hevder tvil, skal saken
avgjøres på avstemning der minst 50% av roverlaget må avgi stemme. Dersom denne
avstemningen ikke gir vedtak, skal saken avgjøres på myntkast.
§4-1 – ugildhet
En roverlagsleder er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe
avgjørelse i en sak:
a) Når han selv er rover i saken det gjelder
b) Når han er i slekt eller svogerskap med en rover i opp- eller nedstigende linje eller i
sidelinje så nær som søsken
c) Når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor
eller fosterbarn til en part
d) Når han er verge eller fullmektig for en rover i saken eller har vært verge eller
fullmektig for en rover i saken etter at saken begynte
Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til
hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig
fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til.
Dersom både roverlagsleder og assisterende roverlagsleder ikke kan fatte vedtak grunnet
inhabilitet, skal roverlagets flertall avgjøre saken.
§5 – fjerning av delmål (unntak fra §3)
Ved gjennomføring av hvert programmerke kan den gjeldende rover, med godkjenning fra
roverlagsleder, velge å se bort fra (ikke gjennomføre) ett (1) delmål. Roveren vil likevel få
godkjent på gjennomføringen av programmerket.
§6 – loggføring av gjennomførte delmål
Det er roverlagsleders ansvar å loggføre gjennomførte delmål. Enhver rover kan når som
helst kreve innsyn i dette dokumentet, men skal kun få tilgang på oppdatert kopi.
Roverlagsleder kan nekte innsyn i de deler av dokumentet som omhandler andre rovere enn
den som forespør innsyn. Rover har kun rett på tilgang til sin egen del av dokumentet.
§7 – underkjenning av allerede godkjente delmål
Dersom roverlagsleder eller assisterende roverlagsleder blir oppmerksom på at en rover har
jukset til seg et delmål, skal de umiddelbart ta stilling til saken, og eventuelt markere
delmålet som underkjent. Dersom et mål blir underkjent skal det umiddelbart fjernes fra
loggen over gjennomførte merker, jfr. §5, og den aktuelle rover skal ilegges en sperrefrist
som hindrer retten til å gjennomføre det aktuelle delmålet de neste to (2) månedene.
Vedkommende rover kan heller ikke benytte retten i §4 på det aktuelle delmålet mens
sperrefristen pågår.

§8 – utdeling av gjennomførte programmerker
Utdeling av gjennomførte merker skal kun skje dersom flertallet av roverlaget er tilstede.
Dette skjer enten på rovermøte, sommeravslutning eller lignende samling. Merker skal deles
ut av roverleder, og bekreftes utdelt av assisterende roverlagsleder. Merker skal betales av
gruppeledelsen i 1. Lone speidergruppe.
Vedtatt 17. mars 2016 av 1. Lone speidergruppe sitt roverlag (vikingarna) ved flertall på
forslag fra roverlagsleder Jørgen Algerøy, og assisterende roverlagsleder Kristine Mæland.
5/7 medlemmer var på møtet og alle 5 stemte for vedtak.

