
Protokoll Riksskeppsrådet 2007-02-03—04, Malmö 
Sjöscoutkår 
 

$1 Mötet öppnas 
Mötet öppnades av Riksskeppslagets AUs ordförande Jesper Svensson, Malmö Sjö. 

$1b Val av mötesordförande 
Till mötesordförande valdes Fredrik Nordin, Malmö Sjö. 

Presentation av deltagare 
Deltagarna presenterade sig. 

$2 Val av justeringsman och sekreterare 
Till mötessekreterare valdes Ola Vinberg, Saltsjöbadens Sjö. 
 
Till justeringsman valdes Jesper Svensson, Malmö Sjö. 

$3 Kallelseförfarandet 
Skickades 2 månader innan även om utskicket fungerade dåligt. 
Viktigt få med KFUM/K m fl kårer. SMU har en kår i Långedrag. 
Mötet fann att det är kallat på rätt sätt och i rätt tid. 

$4 Fastställande av dagordning 
Dagordningen genomgicks och följande ändringar beslöts: 
$6B Information från SSF av representant för FS. 
$9 Nästa sjöscoutläger och andra läger i Norden 
$14 Rekrytering, distriktsindelning, informella diskusioner 
 
Ta $16 Sjöscoutfemkamp idag så att man hinner fundera igenom ev. behov av regeländringar. 
 
$18 Övriga frågor: 

• Upprätta en medlemslista om vilka kårer som är medlemmar i RSR så att, man slipper 
ta med KS protokoll varje gång 

• Distriktsindelning (information innan vi avslutar lördagen) 
• Information Tall ships races 
• Information Göteborg 
• Information S/Y Nordan 
• Sjö SLUG 
• Information Sjöscoutdagen Stockholm 

 
$7 & 10 slås ihop eftersom ingen från Profilgruppen är här. 

$5 Föregående protokoll 
Ola Vinberg gick igenom föregående protokoll. Har ej skickats ut. 
Frågan om försäkring ligger kvar på Sjöscoutgruppen. 



Mötet beslöt att lägga protokollet till handlingar men att det kan tas upp under söndagen. 

$6 Verksamhetsberättelse från Sjöscoutgruppen 
Teddy (Björn Julius) berättade om Sjöscoutgruppens verksamhet (se bilaga). 
 
Anna Haggård summerade Sjöstjärnan och tackade alla som deltagit.  
 
Manne Dunge tackade lägerledningen för ett väl genomfört läger. 
 
Göran Thulin är redaktör för boken Sälen som kommer att vara en bok om 
Sjöscoutverksamheten. 
 
Tor-Björn Schiller håller i utredning om utbildning och certifikat. 

$6b Förbundet 
 Bordlades eftersom ingen från SSF förbundsstyrelse är närvarnade. 

$7 Sjöscoutfemkampen 
Per Smith, af Chapman, informerade om Sjöscoutfemkampen som kommer att hållas i 
Karlskrona 25-26 augusti. 
 
Regler finns på SSFs hemsida på http://www.ssf.scout.se/o.o.i.s/967 . Man kommer att ha fyra 
klasser Öppen respektive damklass för deltagare över 19 år eller 13-18 år. Det är OK att ha 
lag med deltagare från olika kårer. 
 
Kontrollerna kommer att vara Rodd, navigation, simning, sjömaning, segling/praktisk 
navigation och med båtkännedom som extragren om någon av dom andra måste utgå. 
 
Man kommer att hålla till på Stumholmen i Karlskrona och förläggningen kommer att vara på 
logement men lakan/sovsäck skall medtagas. 
 
Tävlingen kommer att arrangeras i samarbete med Statens Maritima Museer (SMM). Troligen 
kommer man att segla med Monark 44/Gigg. 
 
Det är tänkt att man börjar vid 12.30 på lördagen och har prisutdelning 13.30. 
 
Vill man ha information kan man maila femkamp@bredband.net. 
 
Anmälan 
Anmälan sker till scout.se kalender eller via Melker eller manuellt. 
Man kommer att ha notis i scoutmagasinet och artikel efter femkampen, utskick via 
sjöscoutlistan och skeppslagens post. 
 
Tidplan: 
Preliminäranmälan 1 mars 
Slutgiltig anmälan  15 maj 
Efteranmälan  senast 1 augusti 
Kostnad kommer att ligga på cirka 400 kr + resa. 
 



Simningen kommer troligen att ske i havet. 
 
Ev. kommer man att ha ett program för patrullscouter. 

$8 Utbildning, SjöLU 
Teddy: Man har inte tagit fram någon ansvarig för SJÖLU. Tor-Björn, Fredrik m fl håller i 
detta och kommer att kontakta resp. SJÖLU-team. 
 
Roslagens SJÖLU-kurs för 2007 kommer att vara 21-23 september och rekommenderas 
varmt. 

$9 Läger 
Rapportering 
Ola Vinberg delade ut en CD-skiva om Sjöstjärnan till varje närvarande kår. 
 
Sjöstjärnan var ett jättebra läger men det var lite problem i med programbokningen i början. 
 
Diskussion om kommande läger 
Vässarö ger stora fördelar med färdig organisation och genom närheten till Stockholms 
sjöscoutkårer som kan ställa upp med flest båtar. Alternativ är Kragenäs? eller ett nordiskt 
utbyte. Ev. kan ett läger ersättas av en eskadersegling. 
 
Anna Haggård föreslog att sjöscoutgruppen knyter till sig folk för att ta fram ett förslag till 
nästa RSR. En första presentation på Sjöscoutfemkampen. 
 
Andra läger i Norden 
25 juli-1 augusti 2007 kommer Danmark ha ett sjöscoutläger. Kostnaden kommer att vara 150 
€ (ungefär 1400 kr/person). Ulf Wendt, KFUK/M Malmö är kontaktperson 
 
Norska och finska sjöscouter har läger om cirka 3 år. 
 
Margaretha Wångby, Vikingarna Sjö: Vikingarna har Åbo Vildar och Pojkarna från Åbo som 
vänkår och man får inbjudan till läger och kan förmedla kontakt med andra kårer. 
 
Anna Haggård: Jingi-Jamboree vill så snart som möjligt få reda på vilka kårer som tar med 
båtar till Jingi-Jamboree, det för att kunna boka bra båtplatser i Åhus. 

$10 Profilgruppen/Sjöscoutloggan 
Martin Johansson visade en presentation om sjöscoutloggan. Han jobbar gärna vidare men 
behöver hjälp av en grafiker och ber oss andra kårer att undersöka om det finns någon som 
kan ställa upp. 
 
RSR jobbar för att SSR skall få rättigheterna till märket men att RSL skall ha hembudsrätt till 
märket och dess användning. 
 
RSR ger Sjöscoutfemkampen rätt att använda logotypen i sin verksamhet. 
 



Martin visade också tänkta profilklädesprogrammet. Prioritet är det som utmärker sjöscouter t 
ex sjökläder och vattentäta väskor. Per Wehlin kollar med leverantörer av sjökläder om dom 
kan hjälpa oss. 

$11 Sjösäkerhetsrådet 
Elin Sjöström, Holmsunds Sjö, Hanna Wehlin, Kullavik och Richard Heed, af Chapman, som 
har blivit utbildade till Sjösäkerhetsambassadörer presenterade utbildningen och en test av 
flytvästar som dom genomförde. Viktigt, framförallt för uppblåsbara västar är att man sköter 
underhållet och testar flytvästarna så att man vet hur dom uppträder i vattnet. 
 
På hösten 2007 kommer man att utbilda fler ambassadörer och man behöver fler 
ambassadörer framförallt i Stockholm. Det som ambassadörerna gör är framförallt att 
informera på mässor och närliggande föreningar och arbetet är avlönat. 

$12 Riksskeppsråd vartannat år 

a) Skall vi ha riksskeppsråd vartannat år? Blir i så fall stadgeändring. 
Man beslöt att hålla RSR varje år. 
 
b) Hur skall stadgeändring ske? 
Ordf. tog upp att man till nästa RSR bör fundera på regler hur stadgarna skall kunna förändras 
till nästa RSR. Beslöts att AU skall lägga fram ett förslag till nästa RSR. 

$13 Uppgiftsböckerna 
Teddy gick igenom upplägget av uppgiftsböckerna och delade ut en provversion. 
 
Punkten ajournerades till söndagen så att man kan framföra synpunkter till Teddy under 
kvällen. 

$14 Rekrytering 
Anna Haggård diskuterade hur kårerna gör för att rekrytera scouter. 

• Rekrytera i lägre åldrar, bäverscouting 
• Var rädd om ledare 
• Benchmarka t ex med Friluftsfrämjandet om bra verksamhet. 
• Vårda seniorer och RS-scouter genom att dom t ex får ansvara för en egen båt. 
• Synas med evenemang och i tidningar. 
• Rekrytera studerande på högskola/universitet, även om det är svårt att få intresserade. 

 
Karin Meddings informerade om SMMs verksamhet. 

• SMM är med på båtmässan och i år har man scouting som tema och söker personer 
som kan stå på båtmässan och informera om scouting och kårer. 

• Kommer att ha en rekryteringsvecka med Tintin på sjön som tema och då kommer 
mycket med scouting in. 

 
Profilgruppen kommer att ta fram flaggor som gör att sjöscouterna syns på eskaderseglingar. 
 

$15 Hemsida hos Scoutrådet 
Osäkert om något är gjort i denna fråga. 



 
Arrangörerna har skapat domänen www.sjöscout.nu och skänker domänen till 
Riksskeppsrådet. 
 
Beslöts att Ola Vinberg ansvarar för skötsel av hemsidor, dels hos förbunden, dels om RSR 
skall ha en egen hemsida samt för att ta fram maillista och diskussionsforum. 
 
Ola går också ut med information om rådets aktivitetsbank när den är i drift och uppmaning 
till kårerna att ladda upp programmaterial där. 
 
Det framfördes att man bör ha en länksamling på RSRs hemsida. 

$16 Valberedningen 
Jönköping erbjöd sig att stå för RSR 2009 och mötet biföll detta enhälligt. 
 
Till AU valdes: 
Jimmy Berggren, Gävle, ordf. 
Martin Karlsson, Jönköping 
Jesper Svensson, Malmö 
Patrik Brising, Lidingö 
 

$17 Motioner 
Inga motioner har inlämnats. 
 

$18 Övriga frågor 

Distriktsindelningen 
Anna Haggård, Mica och Jimmy Berggren, Gävle Sjö presenterade FS förslag på ny 
distriktsindelning för diskussion under middagen. 

• Är detta en RSR-fråga? 
• Gör ett sjöscoutdistrikt? 

Ajourneringen av mötet 
Mötet ajournerades 19.20 och efterföljdes av en god middag, diskussioner och visning av 
Malmö Sjös bildspel från Sjöstjärnan och seglingarna till och från. 

Återupptagande av mötet 
9.58 på söndagen återupptogs mötet 

$13 Uppgiftsböckerna 
De synpunkter som Teddy har fått in gäller märkena. 
RSR beslöt ge Sjöscoutgruppen fria händer att ta fram nya märken med nautisk inriktning. 
Märkena skickas på kort remiss till deltagarna i RSL 
 



$18 Distriktsindelningen 
Teddy: Initiativet borde komma underifrån från distrikt som har problem. 
Jimmy: SSF borde utreda ordentligt och bland annat fundera på att införa ett 

sjöscoutdistrikt. 
Anna: Utse några som tar en diskussion med FS. 
RSR beslöt att utse AU tillsammans med Anna att ta diskussionen med FS om att skapa ett 
Sjöscoutdistrikt helst direkt under rådet annars direkt under förbundet. 
 
Beslut: RSR protesterar mot den nya distriktsindelningen för den borde komma underifrån 
från distrikten. AU skall utreda frågan vidare. Klart den 1 mars. 
 

$18 Övriga frågor 

SjöSLUG 
Sofia från Gävle tog upp att man borde skapa ett SjöSLUG och basera det på seniorernas 
synpunkter. 
Hanna Nilsson och Eva Jurelius i Lidingö Brevik kör redan SLUG med sjöanknytning. Tor-
Björn kollar om den är med sjöinriktning. 
Anders Steninger: Värmdö sprider underlaget till sin patrulledarkurs och undersöker 
möjligheten att driva detta vidare inom kåren.  

Information Tall ships races 
Bengt Ahlgren, Stockholms Scoutskeppslag, informerade om Tall Ship Races och delade ut 
broschyr. 
Varje båt är skyldig att ha 50% av besättningen ungdom i ålder 15-25 år vilket gör att man 
kan söka på hemsidan www.tsr07.se. Kostnaden är preliminärt 10 000 kr för fyra dagar 
(Stockholm-Stettin) men man försöker få ner kostnaden med hjälp av stipendier. 

Information Göteborg 
Per Wehlin, Kullavik, informerade om att SSRS fyller 100 år och firar det genom ett stort 
arrangemang i Göteborgs hamn 1 – 3 juni 2007. En del båtar kommer att ligga kvar till 6 juni. 
9 juni kommer Ostindiefararen Götheborg tillbaka till Göteborg och då kommer det också att 
vara mycket arrangemang. 
 
Lokala sjöräddningsstationer kommer också att genomföra aktiviteter och kårerna uppmanas 
att kontakta lokala sjöräddningsstationer för samarbete då Sjöräddningen är mycket 
intresserade av detta och av personer med sjöscouternas profil. 

Information S/Y Nordan 
Johan Clasenius, Gävle Sjö informerade om att s/y Nordan nu är öppen för att segla med 
scouter och man har tagit fram information om detta på hemsidan. Inriktningen är att dela upp 
veckorna i olika åldersgrupper men kan ändras. 

Information Sjöscoutdagen Stockholm 
Peter Möller, Stockholms Scoutskeppslag, informerade om sjöscoutdagen 21 april på 
Skeppsholmen, Stockholm och önskade alla hjärtligt välkomna. 



Ej anmälda övriga frågor 
Fiskebåtsskrov bortskänkes 
Göran Thulin informerade om att en kompis till honom har ett fiskebåtsskrov som är ett 
renoveringsobjekt som bortskänkes. 
 
Sjöscoutfemkampen 
Vad gäller Sjöscoutfemkampen så har inga synpunkter på reglerna inkommit. Däremot bör 
hänvisningarna vad gäller sjömaning till Pille Repmakarns bok Knop, stek och Splits. Karin 
Meddings får förtroendet att justera reglerna i enlighet med detta beslut. 
 
Nya scoutbåtar 
Tor-Björn berättade att N:a Lidingö har börjat titta på att köpa nya scoutbåtar, i första hand 
mindre kölbåtar med 3-4 kojplatser och undrar om andra kårer är intresserade av att delta i 
utvärderingen av intressanta båtar. 

$19 Nästa Skeppsråd 
a) Upprättande av medlemsregister i Riksskeppslaget 
AU + sakkunnig upprättar lista på anslutna kårer med kontaktinformation. 
Jimmy samlar in kårernas beslut om medlemskap som pdffiler som skall skickas in till 
au@sjöscout.nu 
 
Ola upprättar en maillista med dels anslutna kårers officiella mailadress och möjlighet att 
lägga in personliga mailadresser (bör finnas båda till varje kår). 
 
Förslag: lägg upp en mailadress på varje kår av typen kullavik@sjöscout.nu för att underlätta 
utskick. 
 
b) 2008 arrangeras riksskeppsrådet av Gävle Kyrkliga Scoutkår. 
Ok 
 
c) Utse kår som arrangerar riksskeppsrådet 2009 (alternativt 2010) 
Redan beslutad under $16. 
 
d) Ändring av dag för Riksskeppsråd 
Gävle meddelar att nästa RSR kommer vara 25-27 januari 2008 

$20 Avslutning 
Mötet avslutades och ordf tackade Malmö Sjö och KFUM/K Malmö Sjö för väl genomfört 
arrangemang och lämnade över ordförandeklubban till Jimmy Berggren, Gävle Sjö som 
hälsade alla välkomna till Riksskeppsrådet i Gävle 2008. 


