
Protokoll fört vid Riksskeppsråd 6 - 7 februari 2010 Kullavik

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande iKullavik Sjöscoutkår Mia Åberg öppnade mötet med att hälsade alla välkomna till
ett Kullavik i vacker vinterskrud.

§ 2. Val av mötesordförande

Per Wehl in (Kullavik) valdes till att leda mötet.

§ 3 . Val av justeringsman och sekreterare

Anders Lööw (Färingsö) valdes till att skriva protokoll och Hanna Wehlin (Kullavik) till att
justera detsamma.

§ 4. Kallelseförfarandet

Alla sändiistor, hemsidan samt SSF-posten har använts för att sprida kallelsen.

§ 5. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes med de 13 närvarande medlemskårerna.
Deltagarförteckningen biläggs protokollet.

§ 6. Upprop av alla medlemskårer

Alla närvarande medlemskårer ropades upp.

§ 7. Ansökan om inträde resp . utträde ur RSL

Som nya spelare i laget antogs Torslanda och Sollentuna Södra. Röstlängden justerades med
dessa båda.

§ 8. Presentation av deltagare

Alla närvarande fick presentera sig med namn, kår och kort om vad man gör.

§ 9. Genomgång av föregående års protokoll

Martin Johansson (Jönköping) gick igenom protokollet , som därefter lades t ill handlingarna.

§ 10. På gång i Danmark

Ron Brown (DDS) berättade om vad som händer i Danmark.

• De är med på båtmässan 27/2 - 7/3 .

• 100-årjubileum på gång. Ron förevisar märket.
De önskar ha ett läger tillsammans med svenska scouter på Ven.

AL PW HW .l{U 1(12)



100 kronor
150 kronor

• Camp in camp i Åhus under 2011 World Scout Jamboree.
De räknar med att komma dit med båtar och erbjuda scouter att komma ut på sjön.
De planerar en eskadersegling från Malmö.

• EuroSea arrangeras nästa gång i Pilsen i Tjeckien 1 - 5/9.

• Ett möte motsvarande vårt RSR hålls 19 - 21/3 i Köpenhamn. Martin Johansson (Jönköping)
och Ola Vinberg (Saltsjöbaden) bjöds in att representera Sverige vid detta möte.

• Ett tips är att man med en navigator från TomTom eller Garmin kan ladda upp scoutkårer
som sevärdheter.

• Ett annat tips är att kan man ladda upp bilder av t.ex. sin lokal på Google Maps.

• Förra sommarens läger Blå Sommer blev en succe. Det var 100 båtar och 3500 deltagare,
varav 300 svenskar . Man fick mycket god feedback efter lägret .

§ 11. Sjöscoutvimpeln

Jimmy Berggren (Gävle) berättade om de flaggor som man tagit fram.

• Den lilla flaggan, som tidigare tänkts vara rektangulär , blir istället en trekantig vimpel. Den
kan ant ingen göras i enkelt tyg med ett genomgående tryck, eller i dubbelt tyg med tryck
på vardera sidan.
Beslutades att gå vidare med den dubbla vimpeln.

• Även en större flagga finns , men den görs endast i enkelt tyg.
Beslutades att gå vidare även med den stora flaggan.

• Priser :
Liten vimpel:
Stor flagga :

• Jimmy passar även på att göra reklam för sjöscoutväskan.

• Alla artiklar finns att beställa på webbshopen http://www.gavlesjoscouter.se/lat59/ .
Beställ i god tid innan säsongen, eller skicka åtminstone en "int r essebest ällning" till Jimmy ,
så att de hinner få koll på hur stor efterfrågan kan tänkas vara.

§ 12. Klädrabatter

Per och Hanna Wehlin (Kullavik) förevisade kläder från Henri Lloyd, som levereras via
Sportmanship.

• Beslutades att det inte ska vara något scouttryck på kläderna.

• Bilder och priser läggs ut på hemsidan http://www.sjöscout.nu/ . Det rör sig om ungefär
halva priset jämfört med ordinarie priser.

• Samordnade kårbeställn ingar görs via Kullavik. Beställningsblankett kommer.

• Beslutades att Anna Haggård Arrhen (Drakarna) ber Scoutvaror att ta fram en kollektion
med profilkläder för sjöscouter.

§ 13. Rabatter för sjöscoutkårer

HWAL

Per Wehlin (Kullavik) berättade om rabatter på tillbehör och segel.

aC PW (ii3J 2(12)



• Vi får 20/0 rabatt hos Hjertmans och SeaSea. Några kårer har redan hunnit testa. Per kan
ge mer informat ion till dem som inte vet hur de ska gå tillväga.

• Vi får även bra priser hos Boding. Det är ingen generell rabattsats, utan man får säg att
det gäller sjöscouter. Priset kan påverkas olika mycket beroende på t .ex. materialval. flera
kårer har samarbetet med Boding sedan tid igare och varit nöjda med det.

§ 14. Sjöscoutledarhandledning

Anna Haggård Arrhen (Drakarna) berättade om den nya ledarhandledningen .
Anna började med att konstatera att förbunden går ihop mer och mer. först blev det en
gemensam skjorta och nu görs ett gemensamt program.

• Ledarhandledningen är skriven på ett sätt så att alla ska kunna hitta något att ta till sig.
Den är allmänt skriven och vänder sig inte till specifika målgrupper som t.ex. sjöscouter.

• Den nyss utkomna ledarhandledningen sponsras av Sensus, om man ordnar en studiecirkel
och gör det på rätt sätt. Annars kostar den knappt 200 kronor.

• Ledarhandledningen finns också som pdf-dokument för nedladdning.

• Karin Nolke (SSR) äger projektet . Anna är med i SSf:s programutveckl ingsgrupp och ska
hjälpa Karin Som projektledare för den kommande sjöscoutledarhandledningen.

• Sjöscoutledarhandledningen har väntat på det nya programmet, så nu är det dags.
Anna vill veta vad vi vill ha med i en SJÖledarhanbok? Den är inte tänkt att vara någon
form av "navigationsbok" , utan ska snarare beskriva HUR vi lär ut det vi gör.

• Sjöscoutledarhandledningen kommer att vara ett komplement till det nya programmet. Det
blir alltså inte en kopia av den just utkomna ledarhandledningen, med tillägg för sjöscouter.

• Uppgiftsböckerna ska stödja sjöscoutprogrammet.

§ 15. Motion angående "icke scoutkårers" mÖjlighet att bli medlemmar
Riksskeppslaget

Motionen biläggs protokollet.

• Den allmänna meningen var att scouter och t.ex. segelklubbar har lite väl olika inriktning på
sina verksamheter och att vi vill hålla oss t ill scout-frågorna för att int e tappa intresset
från våra egna förbund.

• Beslutades att avslå motionens första yrkande och att bifalla det andra .
Andra än scoutkårer tillåts därmed inte att bli fullvärdiga medlemmar i Riksskeppslaget,
men de är välkomna att bli observatörer.

§ 16. SSR informerar om det nya programmet

Utvecklingschef Karin Nolke (SSR) inleder med att säga att det ska vara enklare och roligare
att vara scoutledare.
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• Det nya programmet är gemensamt oberoende vilket förbund man tillhör eller vilken
inr ikt ning kåren har (Iand/sjö/ ... ).
Både nya och gamla ledare ska kunna f inna inspiration i ledarhandledn ingen. Den tar upp de
utmaningar som vi står inför idag. Konsulenter kan hjälpa t ill med utbildning.
Kårer tillhörande 5SF och KFUK/M startar studiecirklar via Sensus.

• Det kommer nya märken.
Deltagandemärken som ersätter de tidigare basmärkena.
Intressemärken arbetar den med som vill fördjupa sig i något speciellt.
Bevismärken kräver att man visar kan visa upp en färdighet.
Kan våra sjömärken rent av även användas som intressemärken, för icke sjöscouter...?

• Läs mer om programmet på www.scout.se/program och beställledarhandledningen på
www.scout .se/shop.

• Aktivitetsbanken saknar fortfarande riktiga sjöscoutaktiviteter.

• Det pratas ganska mycket om sjöscouting inom SSR just nu.

Mötet ajourneras för lunch. Vi går en klurig tipspromenad ned till hamnen och får möjlighet att
titta närmare på en svävare från sjöräddningen som har parkerat på isen.

§ 17. SSR informerar om gjord strukturutredning

Fredrik Krantz (SSR), som lämnade ordförandeposten vid årsskiftet, berättade om den
strukturutredning som han varit med omatt göra. Han påpekade emellertid att ingent ing ännu
är bestämt.

• En scoutkår ska kunna ansluta sig till antingen "Scouterna", ett "förstärkande" eller ett
"organiserande" förbund. Han gjorde följande kategorisering av dagens förbund:
- Scouterna SSF
- Förstärkande FA och KFUK/M
- Organiserande 5MU och NSF

• Scoutkåren skulle även kunna organisera sig i "nät ver k" och ett passande exempel på det är
sjöscouter som bildar skeppslag.

• Beslutades att Ola Vinberg (Saltsjöbaden) skickar ut presentationen ti II kårerna.

§ 18 . Utveckl ingskonsulenten informerar om det nya programmet

Lena Öberg (SSF), som är den utvecklingskonsulent som har inriktning på sjöscouting,
berättade kort om det nya programmet.

• Man har inf ör t symboler och färger för att associera till vad programmet för de olika
åldersgrupperna går ut på. I samtliga symboler finns även en eld invävd.
Spårare Räv Grön
Upptäckare - Ficklampa - Blå
Äventyrare - Berg Orange
Utmanare Megafon Magenta
Rover Hjärta Gul
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• En annanbild med finurlig innebörd är scouten med ett knippe ballonger. Ballongerna ska ge
scouten lyftkraft. De är 14 stycken till antalet och representerar de olika delarna i
programmet.

§ 19. Ostindiefararen Götheborg

Bertil Olsson. som var skeppsläkare ombord på Ostindiefararen Götheborg på sträckan
Sydafrika - Australien, visade bilder och berättade.

• Hans berättelse tog oss med på en resa genom 4 skeden.
- Historien, hur allting började och sedan slutade med förlisningen i mitten av 1700-talet.
- Projektet då dagens kopia av fartyget byggdes.
- Seglingen till och från Kina, främst givetvis den sträcka som han själv deltog på.
- Dokumentationen, som blev t iII en bok som nu finns att köpa.

• Kontaktpersonen för kommande seglingar kan nås på epost-adressen
marielouise.edholm@soic.se för den som är intresserad.

§ 20. Verksamhetsberättelse från Riksskeppslagets arbetsutskott

Verksamhetsberättelsen bi läggs protokollet.

AU redogjorde för de frågor som förra årets RSR uppdragit åt AU att arbeta med.

1. Beslutades i enlighet med AU:s förslag till ändring av § 3 i stadgarna, avseende ny kårs
int räde i RSL.
RSR är ett öppet möte till vilket observatörer välkomnas, men utan rösträtt. Detta
föranleder ingen ytterligare uppdatering av stadgarna.

2. Beslutades i enlighet med AU:s förslag till tillägg till § 3 i stadgarna, avseende
medlemskårs utträde ur RSL.

3. Mötet befanns vara nöjt med uppgiftens genomförande och beslutade i enighet med AU:s
förslag att AU:s ordförande ansvarar för att hålla medlemslistan aktuell.

4. Beslutades i enlighet med AU:s förslag att inte införa någon medlemsavgift till RSL.

5. Beslutades att försöka få konsulenten att driva frågorna om försäkring och Scoutsäkert.

6. Beslutade att godta AU:s uppdaterade förslag på utformning av sjöscoutvimpeln.

• Det framkom att flera arrangerande kårer har tyckt att det har var it tungt att samtidigt
driva frågor. Detta kom därför att diskuteras vidare senare under mötet.

§ 21. Statligt bidrag

Martin Johansson och Carl Fredriksen (Jönköping) berättade om skillnader i hur de statliga
bidraget fördelas till scoutkårer respektive övriga föreningar. Dessa skillnader har
åskådliggjorts i en presentation som kommer att läggas ut på hemsidan
http://www.s jöscout.nu/ .

• Staten ger anslag t ill ungdomsstyrelsen. som fördelar pengarna till olika typer av förbund.
som i sin tur ger bidrag till sina anslutna föreningar.
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• Olika förbund fördelar inte pengarna på samma sätt.
Scoutkårerna får sitt bidrag baserat på det antalet ungdomar och lokalavdelningar som
kåren har. En lokalavdelning är antingen kår , avdelning eller patrull.
Idrottsföreningar får sitt bidrag baserat på antalet sammankomster och deltagare.

• Administrat ionen runt lokalavdelningar känns or imlig för många kårer.

• Vi behöver bli fler scouter (anses det) och för den skull har ett antal konsulenter anställts .
Många scoutkårer spiller mycket krut på att jaga pengar för grundläggande verksamhet och
t.ex. hyror. De skulle kunna ha bättre nytta av de statliga bidragspengarna än aven
konsulent .

• Av exemplen i presentationen framgår två saker :
Dels får övriga föreningar en betydligt större del att förfoga över själva , jämfört med
scouterna.
Dels är scoutförbundet den stora vinnaren när scoutkåren ökar sitt medlemsantal. Det är
till och med så att scoutkåren i vissa fall går rejält back, om man räknar av scouternas
medlemsavgifter till förbundet från kårens bidrag från förbundet .

Mötet ajourneras för middag. Efter en sådan anrättning blir intet mer gjort. Det pratas om ditt
och datt och kvällen blir till natt . Måtte vi hinna somna innan matklockan klämtar nästa gång .

§ 22. Hemsidan

Ola Vinberg (Saltsjöbaden) berättade att hemsidan http://www.s jöscout.nu/ ha r c:c tio
besökare per dag och att det kommer in en del redaktionellt bidrag.

§ 23. 8åtregister

Ola Vinberg (Saltsjöbaden) berättade att 25 kårer hade svarat på det upprop som gjordes i
höstas, där han ville ha uppdaterad information om kårernas båtinnehav.

• Förteckningen f inns på hemsidan http://www.sjöscout.nu/ .

• Frågan om vad informationen kan användas till väcktes, utöver att bara se vilka båtar som
kårerna har. Det skulle t.ex. kunna utgöra underlag till en förhandling med försäkringsbolag
om en gemensam båtförsäkring.

§ 24. Sjöscout5kampen, Sjöscoutdagen

Göran Thul in (Norra Lidingö) berättade att en sjöscout5kamp planeras att genomföras under
Mareld.

• Lidingös utmanarscouter är tillfrågade som arrangörer och har så gott som antagit
utmaningen.

• Tanken är att awerka en gren per dag is t ä llet för under en helg , som reglerna föreskriver .

• Inbjudan kommer ...

Göran berättar även om Sjöscoutdagen.

• Tävlingen arrangeras av Stockholms socutskeppslag på Skeppsholmen den 17:e april.

• Alla sjöscouter är välko att delta, även från våra grannländer.
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§ 25. Sjöscouting 100 år

Vi firar jubileet med Mareld .

• Lägerkommitten har förslag p~ att det ska bakas en 100 meter I~ng t~rta under lägret.

• RSR föresl~r att det kan sl~s ett 100 meter långt rep under lägret..

§ 26 . Mareld 2010

Göran Thulin (Norra Lidingö) berättade om rikssjöscoutlägret Mareld som ska arrangeras på
Vässarö under vecka 30 .

• Det är c:c 1700 preliminäranmälda deltagare, varav c.c 350 Spårare, från 36 kårer .
En lista finns utlagd på Marelds hemsida http://www.ssf.scout .se/mareld-Z010/om
lagret/anma lda-karer/ .
30 k~rer har fortfarande inte svarat p~ om de tänker deltaga.

• C:a 110 båtar har preliminäranmälts.

• Det kommer att bli en hamndag då bl.a. Kustbevakningen , Sjöräddningen och
Kärnavfallsfatyget Sigyn förhoppningsvis kommer att visa upp sig.

• Det finns en aktivitetsbank med förslag p~ över 100 aktiviteter, men allt kanske inte
kommer att genomföras. Roslagens d istrikt ordnar landaktiviteter med Boomerang som
förebild.

• Lägret är ett förbundsarrangemang (SSF) och 3 miljoner kronor finns avsatt i budgeten .

• Information om lägret finns p~ SSF:s hems ida och uppdateras löpande.

• En eskadersegling planeras med några förbestämda träffpunkter , men det kan säkert bli
svårt att hitta natthamnar där hela flottan får plats samtidigt.

• En del kårer har inte tillräckligt med besättningar för att kunna få dit sina egna b~tar, så
här finns det möjlighet för andra kårer att få hjälpa till att segla båtarna till och fr~n

lägret.

• Lägerledningen söker förstärkning. Förutom en lägerchef så efterlyses främst
funktionärer till de olika aktiviteterna.

• Nästa lägerledningsmöte är planerat till den 23 :e mars och i maj är det tänkt att ha ett
informationsmöte för de anmälda kårerna på Stockholms distriktskansli.

§ 27. Norskt sjöscoutläger

Tempus 2010 är ett norskt sjäscoutläger som kommer att arrangeras på Kragenäs vecka 28.

• Svenska kårer inbjudes.

• Information om lägret finns på den norska hemsidan http://www.sjospeiding.no.

§ 28. Övriga frågor

A. Göran Thulin (Norra Lidingö) efterlyser ett större engagemang i Stockholms
scoutskeppsleg. Det skulle t .ex . behövas en klubbmästare som drar ig~ng ledaraktiviteter.
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B. Margareta Karls (Vik ingarna) visade utrustning för källsortering från Kompost Center AB.
Den intresserade kan antingen kontakta Maggan eller besöka hemsidan
http://www.kompostcenter.se/ f ör mer information.

C. Hemsidan för europeisk sjöscouting heter http://europe.seascout.org/.

D. Beslutades att sätta en plakett med värd kårens namn på ordförandeklubban. Holmsund
ordnar det eftersom de nu tar över arrangörskapet.

E. Linnea Hååg (SSF) visade upp sig och ber oss att nominera folk till förbundsstyrelsen i
SSF.

§ 29. AU

Som nämndes under punkten verksamhetsberättelse så finns det anledning att se över AU:s
sammansättning och sätt att jobba.

• Beslutades att inte formal isera AU alltför mycket , med utsedda ansvariga för
medlemsutveckling, webb, kommunikation, utbildning och program, som en distr iktstyrelse
inom SSF har. Det kan bli svårt att få folk t ill AU om vi krånglar till det för mycket.

• Beslutades att RSL ska bestå av fem regionala skeppslag, med hemvist i norr, öster, mitten,
väster och söder och att dessa skeppslag ska nominera varsin kandidat till AU.

• Beslutades att AU ska bestå av sju ledamöter. Förutom de som nominerats regionalt ska
även avgående och t iIlträdande arrangör av RSR ingå.

• Den kår som står i tur att arrangera RSR bör endast vara observatör i AU.
Beslutades att avgående kår är sammankallande till första mötet, men att den rollen
därefter kan överlåtas till annan ledamot.

• Beslutades att AU ska ha rollen som remissinstans åt SSR och förbunden när så behövs.

• AU ska medverka till att rekrytera kandidater till SSF:s olika utskott; medlemsutveckling,
förvaltn ing, utbildning, program , kommunikation, arrangemang och HR.
Förra årets RSR nominerade flera kandidater till utskotten, men det verkar bara vara Anna
Haggård Arrhen (Drakarna) som har tillträtt någon post ännu.

§ 30. Frågor till AU

De frågor som mötet vill att AU arbetar med är följande.

1. Båtförsäkr ingar. Patrik Broms på SSF:s kansli arbetar med försäkringsfrågor och bör
kontaktas i detta arbete.

2. Lobba mot förbund och utskott (SS F).

3. Vara remissinstans för sjöscoutledarhandledningen.

4. Rekrytera fler kårer att delta i RSR.

5. Få fram personer från de regionala skeppslagen.

§ 31. Riksskeppsråd 2011

Beslutas att Holmsund arrangerar mötet 2011.
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§ 32. Riksskeppsråd 2012

Sollentuna Södra anmäler intresse för att vara värdar 2012.

§ 33. Mötets avslutande

Mötet avslutades och Hanna överlämnade ordförandeklubban till Johanna Cederlund
(Holmsund).

~1ckiNi
Anders Lööw
Sekreterare

Per Wehlin
Ordförande

Hanna Wehlin
Justeringsman
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Bilaga: Deltagarförteckning

David Starch Cederström david@baasiden.com Danmark
Mikkle Hertz xfal ke@hotmail .com Danmark
Ron Brown brown@Dost4.tele ,dk Danmark
Anna Haqqård Arrhen anna@drakarna.se Drakarna
Anders Lööw lansman@tele2.se Färinasö
Caroline Mattson mattson .carro@qmail.com Gävle
Jimmy Beraaren iimmy ,beraaren@amail .com Gävle
Markus Andersson andersson .markus@qmail.com Gävle
Sofi Oscarsson sofi .oscarsson@qmail.com Gävle
Albin Råstander allba krabba@hotmail .com Holmsund
Inqa-Lill Darstedt tealill@hotma il.com Holmsund
Jan-Erik Nilsson ianerik@scout. ac Holmsund
Johanna Cederlund iohced@elev.umea ,se Holmsund
Rasmus Edlinq rasmus.edlina@hotmail.com Holmsund
Carl Fredriksen carl. fredriksenenbrevet.nu J önköpino
Martin Johansson martin@iohansson.ac Jönk öplno

Samuel Carlsson jikp2@hotmail.com Jönköpinq
Helena Karlsson helena. karlsson@utb .karlshamn.se Karlshamn
Henric Torstensson henric t. 85@hotmail.com Karlshamn
Jöraen Andersen iorqen@andersen.se Karlshamn
Magnus Johansson magnus,johansson@karlshamn ,se Karlshamn
Peter Linde km .sea@swipnet .se KI"1- sie
Ulf Wendt km.sea@swipnet.se KM- Siö
B;örn "Teddy" Julius marine@iuliusims.se Malmö
Jesper Svensson jesper svensson@bigfoot.com Malmö
Göran Thulin thulin33@hotmail .com Norra udlncö
Ola Vinberg ola@v inberq.se Saltsjöbaden
Maqnus Gustafsson ich@kth.se Sollentuna södra
Lena Öberq Lena.Oberg@ssf,scout.se SSF
Mica Nordström mica@sodertorn .ssf.scout.se SSF
Fredrik Krantz Fredrik .Krantz@scout.se SSR
Karin Nolke Karin. Nolke@scout,se SSR
Henrik Åsander henrik.asandertöcornhern .se Torslanda
Maqqan Karls maqqan@karls.se Vikinqarna
Patrik Brisinq Datrik@brisina.se Vikinqarna
Mikael Liuno m ikael.liuna@storaskondal .se Värmdö
Alexandra Nordwall aln094@hotmail.com Värmdö
Pierre Blomavist olerre.blornovtstgihctmatl.corn Värmdö
Simon Frohm simon.frohm@hotmail.com Värmdö
Hanna Wehlin hanna@wehlin .se Kullavik
Per Wehlin per@wehlin.se Kullavik
Johan Fröhlander iohan.frohlander@amail.com Kullavik
Catarina Nord in catarina. a.nord in@telia.com Kullavik
Maqnus Pettersson rnaonus .oetterssonmrotlonorouo.se Kullavik
Inaemar Nordlund inaemar.nordlund@telia.com ! Kullavik
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Bilaga: Verksamhetsberättelse

1. Beslutades: Det räcker med styrelsebeslutet för att ansluta kår till RSL och detta ska
uppvisas en gång. AU får i uppdrag att ta fra m en ändring i stadgarna som formell t kan
fas tställas vid nästa RSR.

• • • .-
• • •

• •• •

2. Beslutades: Kårerna ska formellt begära inträde respektive utträde i RSL. Om en kår
vill gå ur RSRskall skriftlig begäran om detta lämnas till AU. AU får i up pdrag att ta
fram ett tillägg i stadgarn a som for mellt ka n fastställas vid nästa RSR... -.. .

...
...

3. Beslutades: att Martin Johansson, upprättar medlemsförtecknin g (som följer
ordförandeklubban) och att Ola Vinberg, lägger in den på hemsidan och lägger t ill en
kolumn fö r markeri ng av vilka kårer so m är medlemmar i RSR

4. Beslutades: att ge uppdrag till AU att till nästa RSR lägga fra m en propositio n om
eventu ell medlems avgift.

• •

5. Mötet uppdrog: åt AU att i första hand lyfta försäkringsfrågan med respektive förbund
och kansli och AU ges manda t att om så behövs skriva en motion i frågan till SS F. AU
ska även uppmärksam ma SSF på att skyddsam t få till en översyn av "Scou tsäkert" och
att aktuella försäkringsvillkor läggs ut. ..

6. Beslutades: att standar dstorleken för flaggan ska vara 20x35 cm samt att AU får driva
frågan vidare
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Bilaga: Motion # 1

Motion till 2010 års Riksskeppsråd angående "icke scoutkårers" möjlighet att bli
medlemmar i Riksskeppslaget
Riksskeppslaget har, sedan (ny)starten 2004, kommit att utvecklas till en viktig
samlingspunkt för Sveriges sjöscouter. En av de viktigaste funktionerna med denna
sammanslutning är just möjligheten för föreningar med samma inriktning och intresse att
kunna mötas och utbyta erfarenheter och kontakter.
På lokal nivå finns det ofta informella samarbeten mellan sjöscoutkårer och andra
föreningar, exempelvis segelsällskap.
Redan idag har Riksskeppslagets en ganska liberal medlemsantagning, där den scoutkår
som så själv önskar kan bli medlem . Vi tror att Riksskeppslaget skulle berikas om även
föreningar utanför scoutrörelsen skulle få möjlighet att representeras. Vi tror inte att denna
förändring skulle medföra en stor så stor tillströmning av nya medlemmar att
Riksskeppslaget skulle förändras negativt på grund av detta.
Vi yrkar att:
1) i första hand att, föreningar som ej är sjöscoutkårer, men som har liknande verksamhet,
ska kunna bli medlemmar i Riksskeppslaget

2) i andra hand att , föreningar som ej är sjöscoutkårer, men som har liknande verksamhet,
ska kunna bli observatörer i Riksskeppslaget.

Jönköpings sjöscoutkår
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