Riksskeppsrådet 5–6 februari 2005
Plats Värmdö Sjöscoutkårs lokal i Grisslinge (Värmdö) och övernattande även i Skatboet.

Närvarande var ca 52 sjöscouter från Ljungen till Nordmaling! Närvarolista finns.

1. Val av ordförande
BESLUT: Yvonne ”Ekan” Ekström från Hammarby Sjöscoutkår valdes för punkterna 1–7 (t o
m kl 17 på lördagskvällen).
Richard Hedmark valdes för punkterna 8–14

2. Val av sekreterare.
BESLUT: Göran Thulin från Norra Lidingö Sjöscoutkår valdes.

3. Val av justeringsman.
BESLUT: Manne Dunge från Sjöscoutkåren af Chapman, Karlskrona, valdes.

4. Fastställande av dagordning.
En ny punkt 4 B infördes om ”Förbundets syn på sjöscouting”.
Till 13 Övriga ärenden anmäldes ”Minimikrav för att bedriva sjöscouting”, ”Säkerhetsregler
för sjöscouting och försäkring” samt ”Information om Stockholms Scoutskeppslags aktiviteter
under våren 2005”.

4 B. Förbundets syn på Sjöscouting.
Anna Haggård redogjorde för sjöscouting, det nya programmet och strategi/visioner.
Metod:
Den gamla handen är borta. Det nya följer anvisningar från WOSM och WAGGGS.
Lag och löfte, patrullsystemet, lära genom att göra, symboler och ceremonier, friluftsliv,
lokalt och globalt samhällsengagemang, stödjande och lyssnade ledarskap.
Strategi:
Vi ska vara den bästa ungdomsrörelsen (tänk er nedanstående inritat i ”kartan”)!
1. Samhällsengagemang
2. Mångfald (empati, förståelse för andra)
3. Gro och växa
4. Äventyr och spänning
5. Demokrati och ledarskap
Man måste ha roligt själv som ledare för att kunna utvecklas!
Se mer i broschyren med järnvägsspåret som kom som en bilaga till Redo i höstas.
Ta gärna tag i strategiresan på den egna kåren, det finns hjälp att få från distrikt eller
förbundet. Nu är det upp till kårerna att stiga ombord på tåget!
Vi har i dag goda relationer med förbundskansliet.
Värt att notera är att ingen i förbundsstyrelsen är sjöscout (ska vi revoltera på nästa stämma?)
En sjöscouthemsida finns på förbundet: www.ssf.scout.se/sjoscout.

5. Riksskeppsrådet presenterades
Björn Julius från Malmö Sjöscoutkår berättade:
Riksskeppsrådet har funnits länge, men slocknade på 1970-talet. På 1980-talet var det aktivt
fram till 1991. År 2003 initierade Sjöscoutgruppen åter ett Riksskeppsråd som hade sitt första
möte i Dömle i Värmland februari 2004.
Alla förbund bjuds in, såväl enskilda kårer med sjöscoutverksamhet som skeppslag.

6. Förslag till bildandet av ett nytt Riksskeppslag
Björn Julius föredrog den organisation vi har nu:
Bild ?
Under förbundskansliet finns PIL-gruppen (Program, Inspiration och Ledarskap) och under
den återfinns Sjöscoutgruppen med syfte att främja sjöscouting.
Sedan diskuterade vi hur vi kan organisera sjöscoutfrågor:
Hur gör vi gentemot uppdragsgivarna?
Hur gör vi med ökat samarbete?
Vad är syftet med Riksskeppsrådet?
Vid efterföljande grupparbeten diskuterades:
Ska Riksskeppsrådet vara ett eget förbund? Nej!
Vad är en sjöscoutkår? Många oklara definitioner framkom.
Är mandatet en kår eller ett skeppslag? En kår.
Vem är uppdragsgivaren och vad? (Profilering, minimikrav, märken, utbildning.
Mål, varför, vad, långs iktighet, liten administration?!
Geografiska skeppslag (Stockholm, Södra Öresund, Västkusten, Vänern)
Bra med ett öppet och informellt Skeppslag.
Syftet är erfarenhetsutbyte om exempelvis säkerhetsbestämmelser, sjöläger …
Diskussion om stadgar och anslutningsformer utifrån ”gamla” Skeppsrådets stadgar.
Alla var positiva till bildandet av ett Riksskeppslag.
BESLUT: Vi utsåg en arbetsgrupp att till på söndag sondera intresse och komma med förslag
på stadgar, Richard Edmark (Långedrag), Björn Edström (N Botkyrka) och Harald Kuntze
(Vikingarna) valdes. Frågan ajournerades därefter till söndagen.

7. Information om Sjöstjärnan av Anna Haggård, Drakarna
Sjöstjärnan innehåller nio teman:
Sjömanskap
Båtkännedom
Navigation
Sjömaning
Säkerhet (inkl simning)
Meteorologi
Kommunikation (inkl VHF, semaforering)
Proviant och matlagning (laga mat och äta gott)
Natur (kustnatur, allemansrätt, fikar, miljö (bottenfärger!))
Dessa punkter kan sedan nivåanpassas lokalt enligt osthyvelsprincipen. Kan bero på hur kåren
har sin åldersindelning och på båtmaterialet!
Hur vi sedan gör beror på hur vi tillämpar de sju metodpunkterna.

8. Uppgiftsböcker för sjöscouter föredrogs av Björn Julius från Malmö Sjö.
Vi diskuterade en bok för minior/junior med arbetsnamnet ”Sälen” (typ Getingen och Järven).
Samt en uppgiftsbok för patrull och seniorer.
Utbildningspedagogik där en tänkt bok kan ge förslag på lösningar:
Alt A: Temaundervisning, hela avdelningen arbetar tillsammans; studiebesök, sjukvård,
simning …
Alt B: Individuell indelning i kunskapsnivåer; exempelvis navigation, sjömaning.
Alt C: Patrullvis arbete; äldre utbildar yngre; exempelvis genom rådspatrull.
Ola Vinberg från Saltsjöbaden föredrog något om syftet med Saltsjöbadens sjöprogram:
- Ange kårens ambitionsnivå per åldersgrupp.
- Idégivare till ledarna.
- Säkra att man ligger på rätt nivå.
- Ge scouterna meningsfullhet
- Programmet bygger på ”frimärkena”.
Därefter delades det ut en uppgiftsbok per grupp som skulle diskuteras under kvällen.
BESLUT: De utdelade böckerna gås igenom gruppvis under kvällen för beslut under
söndagen.
Sen följde ajournering för middag och kvällarbete.

Natti, natti!
Söndagens arbete började med att vi återupptog de ajournerade punkterna.

6. Om att bilda ett Riksskeppslag (ajournerad punkt)
BESLUT: Vi beslöt att bilda ett Riksskeppslag.
Stadgarna diskuterades fram och tillbaka!
BESLUT: Ett förlag till stadgar fastställdes att gälla tills vidare. BIFOGAS.
Vi beslöt även att utse ett arbetsutskott, AU, med representanter från minst tre deltagande
kårer. Vi ansåg det lämpligt med ett framtida rullande system där det ingår en representant
från innevarande års värdkår för Riksskeppsrådet, en från kommande års värdkår och en från
nästkommande års värdkår. Riksskeppsråden ska om möjligt cirkulera mellan regionerna i
landet. Utöver dessa kan vi välja ytterligare medlemmar i AU. På detta sätt uppnår vi en
kontinuitet och spridning inom landet i AU och frihet var våra Riksskeppsrådsmöten kommer
att vara.
BESLUT: För kommande period fram tills nästa års Riksskeppsråd valdes:
Inga Bergenmalm, Värmdö Sjöscoutkår, värd för 2005.
Richard Hedmark, Långedrag Sjöscoutkår, värd för 2006, ordförande
Jesper Svensson, Malmö Sjöscoutkår, värd för 2007.
Jimmy Bergggren, Gävle Kyrkliga Sjöscoutkår
Björn Edström, Norra Botkyrka Sjöscoutkår.

8. Uppgiftsböcker för sjöscouter (ajournerad punkt)
Vi samlade in uppgiftsböckerna med kommentarer.
BESLUT: Björn Julius som utarbetat böckerna lovar att på något sätt distribuera ut dem innan
sommaren så att vi kan använda dem på försök/utvärdering. Insamling av synpunkter till
oktober 2005. Böckerna skall förhoppningsvis vara klara till Riksskeppsrådet 2006.

9. Ledarhandledningar/litteratur
Vi diskuterade gruppvis om behov, innehåll, syfte med framtida sjöscoutlitteratur. Här nedan
följer en punktlista från gruppredovisningen.
Rådgivande ledarhandledning. Ska bygga på Sjöstjärnan. Gärna i form av en bok..
Pedagogiskt upplagd.
En bok för scouterna liknande Getingen och Järven önskad. Arbetsnamn ”Sälen” (flera vill
ha!).
Ledarbok på nätet och i pappersform. Skapa en sjöscouthemsida.
Utnyttja befintliga böcker i den mån det går. Fixa storköpsavtal (bokhandelsrabatter) vid köp
direkt från förlagen.
En sjöscouthandbok i tåligt format (jfr Första hjälpen till sjöss”, Boknöje AB, ISBN 91-7710607-5, tfn 042-13-64-15).
Uppdatering av ”Ledarstaven till sjöss” (flera vill ha!).
Ta fram en VHF-bok utan reklamtjafset!
Arbetsbok på förarintygsdelen. Provbok till ungarna.
Komplettera Sjöstjärnan med litteraturhänvisningar.
Guide-boken är bra..
BESLUT: Anna Haggård kollar möjligheten till en sjöscoutsida på förbundets hemsida. Anna
försöker föra in en litteraturlista. ”Någon” kollar förlagsrabatter. Vidare diskussioner på nästa
möte!

10. Sjöscoutläger 2006
BESLUT: Tiden är bestämd till 2006-07-22—29.
Namnet blir Sjöstjärnan – 2006.
Loggan bygger på sjöstjärneloggan.
Det gemensamma lägret är för deltagare från 10 år och uppåt, lokala avvikelser kan
förekomma. De kårer som vill ha miniorläger samtidigt får kolla upp det med Vässarö direkt!
Programuppgifterna ska bygga på sjöstjärnan. Vi ser det som ett marknadsföringstillfälle för
det nya programmet!
Beräknat antal deltagare år 1 500. Max på Vässarö är 2 200.
BESLUT: Lägerstaben har bestått av och består tills vidare av:
Ulf Wendt, KFUM/K Sjöscoutkår i Malmö, Lägerchef
Anna Haggård, Drakarna, vice lägerchef
Björn Julius, Malmö Sjöscoutkår, program
Axel Norén, Ljunga Sjöscoutkår, Kassör
Yvonne ”Eken” Ekström, Hammarby Sjöscoutkår, administration och information
Göran Ask, Drakarna, hamnkapten
Vidare så diskuterade vi olika programaktiviteter och liknande enligt nedan:
Få dit kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet, lots, marin etc. Få dit skutor och liknande
(Biscaya, Sarpen, Gerda, Ellen …). Viktigt att Biscaya är med, det är ju vår gemensamma

stolthet (måste vi hyra in den?)! Tvådagarsseglingar med dessa för seniorer. Helga Holm (en
vikingakopia). Ledaraktiviteter för utbyte mellan kårer och regioner. Kurser i olika
avancerade ämnen; plast/träreparationer, motormekaniker (utombordare resp. diesel).
Ledarseminarier - bjuda in externa föreläsare från exempelvis marinbiologiinstitutioner,
räddningsskolan i Gustafsberg, Chalmers räddningsutbildning etc. Matchracing med olika
båtar, låna gärna in J11:or! En regattadag. Man ska slippa segla sina egna båtar!
Internationellt utbyte, bjud in Östersjöregionens sjöscoutkårer.
Eskadersegling med fasta träffpunkter till och från Vässarö.
Vindsurfning. Dykning. Vattenskidor. Havskajak. Katamaraner, stora och små.
Radiokommunikation, PR-radio och VHF. Möjlighet att examineras på förarintyg,
kustskeppare, VHF, manöverprov, radar etc.
Seniorby med avgränsade uppgifter.
Tiden diskuterades men det styrs av att Stockholm har distriktsläger veckan efter. Om man
vill ha med miniorer så får man lösa det direkt med Vässarö om det finns plats. Nästa gång
önskas lägerplats på västkusten!
BESLUT: Information om tider etc, samt att man skickar in intresseanmälan, måste ut så fort
som möjligt. Lägergruppen fixar en inbjudan med intresseanmälan (kår och preliminärt antal
deltagare och båtar (för beräkning av hamnkapaciteten)) inom en månad, svar innan första
maj (sekreterarens kommentar!).
Mer hjälp till arbetsgruppen kommer att behövas för planering och genomförandet av lägret.
Anmäl ditt intresse till någon i gruppen!

11. Sjöscoutloggan
Också ett grupparbete med förslag enligt nedan:
En gammal logga med vikingaskepp och texten Sjöscout förordades av flera.
Vikingaskeppet är neutralt och tydligt.
Ta bort de små stjärnorna i liljans treuddar (tio stjärnspetsar som symboliserar lagen gamla tio
punkter!).
Loggan ska tåla tryck på vimplar etc.
Användas både som ”brevpapperslogga” och tygmärken på skjortan.
BESLUT: Martin Johansson från Jönköpings Sjöscoutkår erbjöd sig att ta fram ett antal
förslag som vi kan diskutera på nästa Riksskeppsråd.

12. Sjöscouttekniska kurser
Gruppvis spånade vi fram ett antal önskemål enligt nedan:
Sjösäkerhetsutbildning; tända handbloss, fallskärmsbloss, flotte, helikopterräddning.
SjöLU som inspiration och utbyte. Finns i Roslagen på hösten, Göteborg planerar en ”vår”kurs (bra).
En ”Fortsättnings-SjöLU” önskas.
TG-kust, sprid information, går vartannat år men har blivit inställd 2004.
Sjöstjärnans uppgifter ska integreras i SjöLU och TG-kust.
Sjöscoutgruppen borde engagera sig i detta för att höja statusen och få riks-kurser.
Visa på pedagogiska infallsvinklar, hur lär vi ut.

Internationellt utbyte i olika sammanhang.
Studiebesök hos varandra (gör en hajk tillsammans med en ny kår).
En ”Sjö-Bamsekurs” för nya sjöscoutledare.
Meteorologi.
Avancerad sjömaning.
Livräddning på riktigt, gör det – gör om det! Prova på i kallt vatten med blåst, hypertermi.
Utveckla naturbiten i sjöstjärneprogrammet.
Det finns 2 300 naturskyddsområden men bara 3 marina skyddsområden – vad gör vi åt det?
Studiebesök på exempelvis Chalmers räddningscentrum
Båtvårdskurser, plastning, träarbete, motormek.
Sjöhistoriska traditioner, (historisk navigation, fartygstyper …)
Utnyttja (lista) externa kursarrangörer.
Dela ut bygganvisning på digitala fyrar (Malmö Sjö har).
Ny dräktordning är under diskussion på förbundsnivå, så vi bör avvakta med ev. beslut om
sjöscoutmärkets utseende på scoutskjortan.
BESLUT: inför nästa Riksskeppsråd listar AU förslagen, åtgärdslista, hur de initieras och
marknadsförs!

13. Övriga frågor
13 A. Minimisäkerhetskrav, fråga från Gävle.
Båtar (skepp) med försäkringsvärde över 500 000 kr måste försäkras separat på öppna
marknaden. Kan vi få dessa att ingå i förbundets försäkringsavtal, direkt eller med förmånligt
”hängavtal”?
Försäkringsvillkoren i övrigt är väldigt dåliga, både materiellt och i synnerhet vid
personskador. Vi har en billig försäkringslösning!
BESLUT: Göran Thulin, Norra Lidingö Sjöscoutkår och Jimmy Berggren, Gävle Kyrkliga
Scoukår, utreder frågan. Rapport senast nästa Riksskeppsråd.

13 B Stockholms Scoutskeppslag informerar
Bo- Erik Ahlgren informerade om planerade aktiviteter i Stockholm:
Årsmöte den 22 mars kl 18 Sjöhistoriska museet
Sjöscoutdagen (landtävling med sjöinrikting) på Skeppsholmen lördag den 16 april.
Ansvariga för kontroller sökes. Alla kårer som vill är välkomna, men även Åland och Åbo
(Logi i scoutlokal kan ordnas.).
Stockholms Scoutskeppslag har en ny egen hemsida:
http://www.stockholmsscoutskeppslag.ssf.scout.se.

13 C. Annons i Gästhamnsguiden
Anna Haggård informerade om att det kommer att finnas en rekryteringsannons i
Gästhamnsguiden 2005 med uppmaning om att gå in på www.bliscout.nu. Annonsen går att
användas av andra som vill ha den!

13. D. Stockholmsbriggen
Bo-Erik Ahlgren informerade Stockholmsregionens kårer efter lunchen lite om funderingar
om rekrytering av besättning/jungmän till Stockholmsbriggen.

13 E. Köket avtackades
Kökspatrullen avtackades under jubel och applåder. Liksom värdkåren Värmdös engagemang
i ett lyckat möte.

14. Mötet avslutades
Ordförande tackade för ett aktivt och trevligt engagemang från alla och avslutade mötet ca kl
14.00.

Vid tangentbordet

Justeras

Göran Thulin
Norra Lidingö Sjö
thulin33@hotmail.com

Manne Dunge
af Chapman
manne.dunge@maritima.se

Yvonne ”Ekan” Ekström

Richard Hedmark

Hammarby Sjö
Ordförande punkt 1–7

Långedrag Sjö
Ordförande punkt 8–14
r.hedmark@swipnet.se

kari_ekan@telia.com

PS. Glömd punkt enligt protokoll från 2003 års möte är frågan om vi ska återuppta en särskild
Sjöscoutfemkamp. Den ansågs tidigare som lyckat och gav möjlighet till ett vidare utbyte av
erfarenheter. (Sekreterarens kommentar!)

