




















Bilaga 1 (av 3) Sveriges sjöscouters Riksskeppsråd 2009, Jönköping

Holmsunds Sjöscoutkår 

Motion till Riksskeppsrådet 2009

Svenska Scoutrådet har nu kommit med sitt förslag/beslut 
om ny avdelningsindelning och nya avdelningsbeteckningar.

Spårarscout, Upptäckarscout, Äventyrarscout och 
Utmanarscout. Är detta en förändring bara för 
förändringens skull, eller säger dessa beteckningar något 
om vad scouting handlar om? 

Holmsunds Sjöscoutkår förslår att vi sjöscouter i stället 
för dessa avdelningsbeteckningar inför egna beteckningar 
som mer visar vad vi håller på med, något som har med 
sjön att göra.

Kan vi inte stället kalla våra scouter för t.ex.
Gastar, Jungmän, Matroser och Rorsmän eller något annat 
med sjöanknytning. Ordningen får mer sjövant folk 
bestämma, men vad jag förstår är matros högre än 
jungman, men lägre än rorsman på sjön, i alla fall inom 
handelsflottan.

Holmsund 2008-12-30

Janerik Nilsson
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Motion till Riksskeppsrådet

Jag skulle vilja att vi på Riksskeppsrådet tar upp frågan om SSF:s upplägg 
av försäkringar gällande såväl olycksfall som båt och kopplat till systemet för 
medlemsdebiteringen. För att olycksfallsförsäkring ska gälla ska man vara 
registrerad medlem och förbundsavgiften betald. Samtidigt görs inget 
avgiftsutskick under perioden 15 april - 15 september, dvs sjöscoutkårernas 
rekryteringsperiod.  Nu gör vi visserligen själva utskicket av vår kåravgift, 
men i den ingår inte olycksfallsförsäkring. Det känns som att SSF:s upplägg 
bygger på landkårernas årscykel, dvs med rekryteringsstart i augusti och att 
vi får segla med våra nya medlemmar oförsäkrade och på kårstyrelsens 
ansvar.

Carl Fredriksen
Jönköpings Sjöscoutkår 

----- Original Message ----- 

Från: Carl Fredriksen [mailto:carl.fredriksen@brevet.nu] 
Skickat: den 2 november 2008 21:27
Till: Anders Åström; Patrik Broms
Ämne: Om direktfakturering
 
Hej igen och ursäkta för störningen av helgfriden.
 
Förutom frågan om statsbidraget per medlem och 1 000.lappen som tydligen kåren
får direkt utbetalt, så var det en fråga jag missade.
 
Om vi kör egen kårdebitering.
Vad händer om någon inte betalar till förbundet? 
Att de inte blir medlemmar i förbundet vet jag, men vad 
gäller på försäkringssidan? Olycksfall och båt?
RING GÄRNA PÅ 0707-620827

---------------------------

From: Patrik Broms 
To: Carl Fredriksen 
Sent: Monday, November 03, 2008 9:10 AM
Subject: SV: Om direktfakturering

Hej, 
 
För att täckas av försäkringen ska medlemmen vara registrerad i Melker och betalt sin avgift till förbundet, det 
spelar ingen roll om medlemmen eller kåren betalar det
 
Med vänlig hälsning
 
Patrik Broms
Verksamhetsutvecklare 
Svenska Scoutförbundet
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Sjöscoutgruppen
KFUK/M och Svenska Scoutförbundets projektarbetsgrupp

2008-12-31

Sjöscoutprojektet

Verksamhetsberättelse för 2007-2008

Den aktiva delen i sjöscoutprojektet/sjöscoutgruppen 2007-2008 har varit: 

För SSF: 
Björn Julius, Malmö Sjöscoutkår, 
Anna Haggård, Sjöscoutkåren Drakarna, 
Göran Thulin, Norra Lidingö Sjöscoutkår, 

Sedan 2006 har gruppen inte haft egen budget och inte heller ingått som undergrupp till något utskott. Vi 
har därför minimerat de aktiva i gruppen för att kunna fortsätta pågående projekt. 

Arbeten:
1. Uppgiftsböckerna med märken. 
Efter flera remissrundor och finslipningar kom uppgiftsböckerna och märkena i tryck och till 
försäljning 2007.

2. Ledarhandledningen för sjöscoutledare och dito assistenter pågår. Utkast av pågående arbete 
har distribuerats per e-mail till landets kårer för synpunkter.

3. 2007 deltog Anna Haggård och Göran Thulin på WUROSEA på Irland.

4. 2008 Lämnades projektbeskrivningar in till SSF
a) Förbundsläger för sjöscouter tillsammans med Roslagens scoutdistrikt. Göran har hållit 
    kontakt med Roslagens Scoutdistrikt angående detta

b) Programutveckling i samarbete med SSR.
    SSF delegerar detta till Riksskeppslaget att utse representanter. SSF beviljar 10 000 SEK 
    att täcka dessas reskostnader.

5. 21 oktober 2008:
a) Möte med Fredrik Svensson på programrådet från SSR.
    Sjöscoutgruppen skickade sedan in kompletteringar avseende ”Mål för åldersgrupperna” 
     till programrådet.

b)  Möte med Generalsekreteraren och hennes blivande ställföreträdare  Erik Sille´n.
     Bestämdes att Sjöscoutgruppen skall upplösas efter riksskepprådet 2009. Istället  skall 
     Sjöscouter ingå i förbundsledningen utskott (se bifogat cirkel organigram)

Vänd
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Till slut

Inställningen till sjöscouting från både SSF och SSR programråd upplevs som positiv.
Man är mycket angelägna om att Sjöscoutverksametens utformning skall ingå i den pågående 
programutvecklingen så att vi inte ännu en gång hamnar vid sidan av.
Det är nu upp till oss själva att bjuda till.

SSF organisation:

1 februari 2009.
Sjöscoutgruppen upplöst.

Malmö januari 2009

Björn Julius 
Ordf. Sjöscoutprojektet
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