
Protokoll Riksskeppsrådet 2006-02-04—05, Långedrag 
Sjöscoutkår 
 

§1 Mötet öppnas 
Robert Melander, ordf. Långedrag hälsade alla välkomna och överräckte en ordförandeklubba 
till ordförande Richard Hedmark som förklarade mötet för öppnat. 
 

§2 Val av sekreterare och justeringsman 
Till sekreterare för mötet valdes Ola Vinberg 
Till att justera protokollet valdes Martin Jivén samt ordföranden. 
 

§3 Kallelseförfarandet 
Mötet konstaterade att mötet är kallat på rätt sätt och i rätt tid 
 

§4 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med tillägget att mötet har möjlighet att lägga till frågor senare. 
 

§4b Presentation 

Deltagarna presenterade sig. 
 

§5 Föregående mötesprotokoll 
Göran Thulin läste upp delar av tidigare mötesprotokoll.  
 
På punkten Minimikrav säkerhetsregler är inget gjort. Flyttas till övriga frågor 

§6 Verksamhetsberättelse från sjöscoutsgruppen 

Arbete 

Teddy berättade om Sjöscoutgruppen. 
Startade 1995? och ingår i PIL-gruppen 
Syftet med sjöscoutgruppen är att ta fram Sjöstjärnan och uppgiftsbok 
Man har haft kontakt med sjösäkerhetsrådet. Generalsekreteraren (Mats Rosander-Liew) vill 
ha hjälp med att vi rekryterar unga människor (18-25 år) som blir sjösäkerhetsambassadörer 
på mässor med mera. Det handlar om 15 ungdomar varje år. Troligen får man fri mat och fria 
resor plus lite fickpengar. Kommer troligen igång nästa år. 
 
Det finns en diskussionslista för sjöscouting på http://groups.yahoo.com/group/Sjoscoutgruppen/ 
som vem som helst kan anmäla sig till. 
 
Per Wehlin, Kullavik framförde att sjöräddningssällskapet vill gärna ha kontakt med yngre 
personer, kontakta gärna era lokala sjöräddningsstationer. 



Ekonomi 

Sjöscoutgruppens budget är 10 000 kr per år vilket bara räcker till vissa resor och 
administration. 

Framtid 

Framtida arbetsuppgifter för Sjöscoutgruppen är att ta fram uppgiftsbok och boken Sälen efter 
lägret.  
 
Vad skall man jobba med för 2007-2008? 
Uppgiftsbok (remiss, budget, tryckning m m) 
Få ut sjöscouting, fyller en lucka mellan kappsegling och vanlig segling 
 
Bikupa genomfördes om vad som gör sjöscouting unikt. Hur vi ska profilera oss själva. 
 
Synpunkter som kom fram i bikupan 

• Inom sjöscouting behöver man inte ha egen båt 
• Sjösäkerhet 
• Måste lära sig tänka igenom sjöstuvning, val av hamn, hänsyn till väder 
• Navigationskurser (förslag märke på scoutskjortan för förarintyg m m) 
• Stegringen i verksamheten, blir tydligt med större båtar för äldre scouter. 
• Vi tävlar inte, vi samarbetar 
• Scouter kan man lita på 
• Sjölivsskola istället för seglarskola 
• Profilering, hur kan vi bli häftigare (”bort med scoutskjortan”) 
• Ta kontakt med journalister 
• Delta i båtmässa (hur skall vi visa upp oss på båtmässa) 
• Budskap: Kläder och skjorta jobbar vi själva för. Klädesgrupp? 
• Hur vi profilerar oss: Ta fram mässmaterial 
• Profilera oss utåt vad gäller mässor 
• Grupp som tar fram en enhetlig linje 
• Hur profilerar vi oss när vi är på sjön? Kläder, vimplar 
• Folder, rekryteringsmaterial 
• Nationellt imagepaket  

 

§8 Utbildning 
Teddy presenterade uppgiftsböckerna, en för msc+jsc och en för psc och uppåt. Böckerna är 
OK att anpassa efter lokala förhållanden 
 
Bikupa genomfördes där man gick igenom böckerna. 
 
Revideringsförslag sjöscoutsboken 

• Använt märken som finns, man borde använda helt nya märken. Kolla i den blå 
uppgiftsboken. 

• Samma märken som heter likadant men olika uppgifter i böckerna. Tanken är att dom 
som börjar som psc skall kunna ta de grundläggande uppgifterna. 

• Uppgift i psc-boken: Risker med plast, färger, slipning. Förklara vad beteckningarna 
betyder. 



• På sjön har man inga fanor utan flaggor. 
• Inte för mycket på varje märke. 
• Remiss bör göras för att enas om ordval 
• Utombordsmotor bör ligga på befaren sjöscout. 
• Ta med distriktsmärke på schemat över ärmen 
• Hitta nivåer för t ex sköta utombordsmotor, köra utombordsmotor, tagling 
• Ta fram ledarhandledning 
• Optimistmärket, det borde stå att man skall kunna lägga till, segla 
• Elementär första hjälpen och lite sjökort på minior/optimist 
• Bra jobb gjort med att ta fram uppgiftsboken 
• Det borde finnas en mall så att kåren kan komplettera med egna uppgifter och trycka 

ut 
• Märkena skiljer mellan förbunden, det borde enas. 

 
Böckerna kommer att justeras och sedan skickas ut på remiss till kårerna. 
 

§7 Sjöscoutloggan 
 
Martin Johansson, Jönköping redovisade nerlagt arbete. 
 
Martin informerade om att diskussionsforumet om Sjöscoutloggan finns numera på htmlD, 
den förra sidan fungerade inte särskilt bra. 
 
Mötet anser att man kan ta beslut om logotypen på mötet. 
 
Syftet är att skapa en grafisk profil och stärka vi-känslan inom sjöscouting. 
  
Frågor/synpunkter: 

• Hur ser det ut som märke på axeln 
• Märket är uppkäftigt/stilistiskt 
• Låta det sätta sig 
• Kan man inte få in svenskheten? 
• Svårt att komprimera den så att den inte är så avlång. 
• Kanske stilisera söljan för att kunna göra den mindre 
• Ev. lägga in SSR-loggan men det kan bli plottrigt 
• Kullavik anser att man borde ha med pollare och tamp 
• Ha flaggor vid eskaderseglingar, kan man kombinera denna med loggan? 
• Måsarna måste vara med, ger stabilitet i bilden 

 
Bordläggs till söndagen. Utskrifter av märket kommer att sättas upp. 
 
Martin tar fram ett märkesförslag och olika profileringsförslag. 
 



§8 Utbildning 
 

SjöLU 

SjöLU i Göteborg (Kristi Himmelfärds helgen (datum?)). Syftet är att få fram hur man 
behåller ledare och hur man skall få en sammanhållning i distriktet. 
 
Går ut med information på nätet. 
 
Malmö: SjöLU vinter. Behåller vinterprogrammet men med sjöinslag. 
 
Rickard vill få en nivå på SjöLU nationellt. 
 
Ha lokal anknytning men lägg ut information om dom olika SjöLU på hemsidan. 
 
SjöLU skall bygga på Sjöstjärnan. 
 
Beslut 
För att det skall få kallas SjöLU så skall Sjöscoutgruppen ta fram mål och ramar för SjöLU 
som varje SjöLU skall följa men lokal anpassning skall uppmuntras. Kontakt skall tas med 
kursteamet som hittills har drivit SjöLU för att få en central samordning. 

§9 Läger 
 
LÄKO Sjöstjärnan presenterade program och upplägg samt svarade på frågor. 
 
Varje kår skall ta med en kårpresentation till lägret, ungefär i A0-storlek. 

§10 Valberedningen 
Riksskeppsrådet 2008, Gävle och Jönköping erbjuder sig att arrangera. 
 
Båda kårer presenterade sig. Bordlades till efter middagen. 

§11 Motioner 
Inga motioner har inkommit. 

§12 Övriga frågor 

Kontaktnät Melker 

Melker finns bara för SFF. Tog lång tid att få ut kallelsen. Hur förbättra detta? Kanske ha ett 
diskussionsforum för sjöscouting eller en lista.  

Diskussionsgrupp 

Det finns en diskussionsgrupp med adress på sjöscoutsidan. 

Hemsida 

Riksskeppsrådet borde ha en hemsida på SSR’s hemsida för att visa att det är en 
förbundsöverskridande organisation och nå kårer i alla förbund. 



 
Riksskeppslaget skriver ett brev till SSR. Brevet presenteras på söndagen. Frågan bordlades 
tills dess. 

Vad skall ordförande göra? 

Sjöscoutgruppen har inte lämnat någon information till Riksskeppslagets ordförande.  
 
Diskuterades hur sjöscouting hanteras i SSF och andra förbund. 
 
Nils Kihlström, FS SSF, presenterade sig. Av 630 kårer i SSF är 100 sjöscoutkårer.  Man har 
en utredning på gång om framgångsfaktorer för kårer men den finns bara som utkast. 

Minimisäkerhet försäkringar 

Gävle: Vad ställer förbundet för minimikrav på sjöscouting. Oklart med stadgar, 
försäkringskrav med mera. 
 
Många kårer har/planerar att skaffa egna båtförsäkringar. Långa tider för administration på 
förbundet och höga premier. Enligt Värmdö försäkrar Atlantica direkt till 60-65% av 
förbundets priser. Sjöscoutgruppen tar och undersöker läget på kårerna. 
 
Vårt önskemål är att förbundet i första hand skall se över olikheter i premierna och i andra 
hand förhandla om premierna för försäkringarna. Sjöscoutgruppen ordnar detta. Klart nästa 
riksskeppsråd.   

Brev till SSR om hemsida 

Richard föredrog det brev som man har skrivit ihop. Efter vissa justeringar godkände rådet 
brevet. Richard skriver under och skickar in med svarsadress c/o Malmö Sjöscoutkår. 

Sjöscoutloggan 

Martin visade omarbetade förslag. 
 
Beslut 
Rådet beslöt att godkänna detta som förslag för ny sjöscoutlogga. 
 
Rådet kommer att skriva till SSR och meddela att vi beslöt att detta märke på prov. 
 
Riskskeppsråd uppfattning är att vi kan ta ett beslut om detta. 
 
Skjortmärke 
När det gäller nytt skjortmärke vann förslag 1 enhälligt. 
 
Martin tar fram ett skjortmärke. 
 
Brevpapper/T-shirtsmärke 
När det gäller brevpapper/T-shirtmärke valdes märke med sölja enhälligt.  
 
När det gäller frågan om att ha scout i singular eller plural så bestämdes med 8 röster mot 6 att 
man kan ha båda varianterna. Martin tar fram en guideline för hur det skall användas. 
 



Ola samordnar framtagandet av provtröjor (T-shirt) och ser till att få in beställningar och 
pengar. 

Profilgruppen 

Till profilgruppen valdes Rickard Heed, Rikard Hedmark, Joakim + en tjej från Kullavik (som 
meddelas senare). Deras uppgift är att ta fram profilkläder för sjöscouting t ex flytväst, tröja, 
munktröja, joggingbyxa, fleeceväst, T-shirt, piké, lägerbålsfilt (i fleece), keps, sydväst, 
regnställ, badkläder, mössa, dekal (sydd och klistermärke), flagga, galjadett. 

Riksskeppsråd 2008 

Att arrangera riksskeppsrådet 2008 anmälde sig Gävle och Jönköping. 
 
Det stora flertalet röstade på att låta Gävle arrangera riksskeppsrådet 2008. 

Sjöscoutfemkamp 

Af Chapman vill bjuda in till Sjöscoutfemkamp, senhösten 2007 men söker stöd med någon 
med erfarenhet av att arrangera detta. 
 
Grenar 

• Segling – Manöver, MOB, pejling eller något liknande  
• Simning – 25 m plus 25 m livräddning 
• Sjömaning – Handbok i sjömaning, Sam Svensson 
• Navigation - Förarintyg 
• Rodd – Bana 
• Reservgren (vid otjänligt väder) båtkännedom 

 
Femkampen har förbundsmästerskapsstatus. 
 
Tidpunkten bör vara sista helgen i augusti. 
 
På Sjöstjärnan06 kommer man köra en sjöscoutfemkamp för att visa grenarna. 

Internationella kontakter 

I första hand hitta alla sjöscouter i Sverige. 
 
Samarbete som finns idag: 
Sjöscoutdagen, samarbete med svensktalande kårer i Finland. 
Skåne har sporadiskt samarbete med danska kårer 
 
Beslut 
Bjuder in en representant från övriga nordiska länder till Riksskeppsrådet. 

Deltagande båtmässa 

Sjöscoutgruppen skall komma fram med direktiv och material hur man skall uppträda på 
mässan. Intresse finns från Stockholmskårerna.  

§13 Nästa Skeppsråd 
Nästa Riksskeppsråd kommer vara 3-4 februari i Malmö. Arrangör Malmö Sjö. 



AU 

Riksskeppsrådet avtackade Inga Bergenmalm och Björn Edström som har suttit i AU. 
 
De som sitter i AU är representanter för: 

• Den kåren som har arrangerat 
• Den kåren som skall arrangera nästa år, denne blir ordförande 
• Den kåren som skall arrangera nästnästa år 

Dessutom kan flera personer inväljas. 
 
Som deltagare i AU valdes: 

• Jesper Svensson Malmö, ordf. 
• Jimmy Berggren, Gävle 
• Rickard Hedmark, Långedrag 
• Patrik Brising, Vikingarna 

§14 Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna samt överlämnade ordförandeklubban till 
representant för Malmö Sjö. 
 
Björn Julius tackade Långedrag för ett utmärkt arrangemang och Rickard Hedmark för bra 
genomfört arrangemang. 
 
Vid protokollet 
 
 
…………………………………….. 
Ola Vinberg 
 
 
Justeras: 
 
 
…………………………………… ..…………………………………….. 
Rickard Hedmark  Martin Jivén 
Ordförande 


