Roverkodeksen
Ved endring av disse punktene skal det kalles inn til ekstraordinært møte og minst 50% av
roverlaget MÅ være tilstede. Mer enn 2/3 må stemme for endring av de som er tilstede.
Punktene under gjelder til enhver tid det gjennomføres aktiviteter i regi av speideren og
roverlaget. Punktene og generelt alle lover og vedtekter for roverlaget følger de juridiske lexprinsippene (specialis, posterior og superior).

1. Roverlagsleder har alltid rett.
2. Ta alt roverlagsleder sier med en klype salt.
3. Johnny er alltid beredt, og i likhet med Johnny skal alle rovere følge speiderloven.
4. En rover skal følge Johnny som eksempel, og ikke oppføre seg som en drittsekk.
5. Ikke stress, la heller aspirantene gjøre det (les: alt arbeidet), jfr. aspirantloven §7.
6. Roverlagsleder er bare en tittel: midlertidig mytteri kan forekomme (spesielt på turer).
7. Dårlig stemning har man ikke i roverlaget, man sender det bare videre til tropp/flokk, eller
eventuelt til annet roverlag (les: Arna).
8. De som ikke blir med på turer blir fullverdig aspirant i tittel og arbeid på førstkommende
møte etter turen, se aspirantloven.
9. Lederne (eks. Johnny) har ikke alltid rett (les: har sjeldent rett).
10. Bare Johnny kan si "vi tar en rover" og forvente at roverlaget faktisk tar en rover

Andre formelle regler som gjelder for roverlaget:
Julegaver
1. Alle julegaver mellom rovere skal kunne åpnes foran familien, eller advares på
forhånd dersom det er upassende.
2. Unngå å røpe hva andre skal få til julegave, og ikke snok for å se hva du selv får.
(#DårligStemning)
Opptak
1. Det som skjer på opptak, blir på opptak.
2. Informasjon om opptaket skal ikke formidles til utenforstående.
3. Flere regler angående opptaket finnes i aspirantloven.
Bursdager
1. Alle bursdager skal feires med bakverk.
2. Bursdagshilsner på sosiale media som inneholder bilder, skal ikke inneholde bilder av
upassende/krenkende kvalitet.
3. Oppmøte på møtet koblet til bursdag er *obligatorisk for den som fyller år.
*Så lenge det ikke strider med fysiske hindringer. (F.eks. hvis man befinner seg på månen og
møtet er i Bergen.)

Roverkodeksen ble opprettet og vedtatt 17.mars 2016. Vedtaket ble gjort demokratisk på
forslag av Jørgen Algerøy og Kristine Mæland.
5/7 møtte opp og alle 5 stemte for vedtak.

