Rapport från Riksskeppsråd 2010 i Kullavik

Årets riksskeppsråd avhölls i Kullavik på västkusten. Värdkårerna varieras för att kårer från olika delar
av landet skall ha kort resväg emellanåt. I år var Margareta Karls och Patrik Brising deltagare från
kåren. Maggan deltog som representant med rösträtt från kåren och Patrik har under föregående år
varit del av riksskeppsrådets Arbetsutskott och deltog utan rösträtt. Resan ned förflöt utan problem
på fredagskvällen med ankomst framåt natten. Vi åkte med egen bil.
Väl framme serverades fika med snittar som nattamat innan vi etablerade nattläger på golvet i en
annan del av scoutlokalen. Under natten och morgonen anlände resterande mötesdeltagare och
mötet inleddes efter en riklig frukost. Utöver kårer från alla delar av Sverige hade även den Danska
Sjöscoutgruppen skickar några representanter som observatörer på mötet. Efter grundläggande
formalia presenterade de sig och sin verksamhet. En an dem, Ron Brown, är även engagerad i
EuroSea – ett europeiskt sjöscoutmöte som hålls vart tredje år. I år hålls mötet den 1-5 september i
Plzen, Tjeckien. Mer info om det finns på http://europe.seascout.org/index-sw.html.
Han berättade om sjöscoutings
jubileumsmärke som är tvådelat. En del kan
köpas och den andra förtjänas genom att delta
i firandet och genomföra några uppgifter.

I samband med nästa års Jamboree på Rinkaby hoppas han kunna ordna någon fri form av join insegling från Malmö till Åhus i anslutning till lägret för dem som inte själva deltar på lägret.
Det skall även finnas POI för sjöscoutrelaterade hamnar till Tomtom och Garmin att ladda ned, jag
missade vart .
Jimmy Berggren från Gävle Sjöscouter presenterade ett förslag på vimpel och flagga med den nya
sjöscoutsymbolen som godkändes av mötet. De finns till beställning på deras kårs webshop:
http://www.gavlesjoscouter.se/lat59/index.php?language=se , där kan man även beställa den blå
sjöscoutväskan som togs fram för något år sedan.
På tidigare riksskeppsråd har det diskuterats om rabatterade sjökläder utan egentliga resultat. Per
Wehlin från Kullavik sjöscoutkår har nu tagit fram en kollektion med vanliga kläder till riktigt bra
priser från ??(hjälp maggan). Dessutom har han förhandlat fram rikstäckande rabatter på båttillbehör
från 3 stora leverantörer: Hjertmans (20%), SeaSea (20%) och Bodings segel (rabatten varierar
beroende på typ av segel).
SSF skall ta fram ett tillägg till ledarboken för det nya programmet som inriktar sig på sjöscouting och
efterlyste och Anna Haggård som skall jobba med det fick en del ny vinklar och åsikter om det.

Från Scoutrådet kom Fredrik Krantz som presenterade en tänkbar framtida struktur för scoutrörelsen
i Sverige för att få synpunkter på denna. En punkt jag noterade var att vi tyckte att var fel var att det
är kansliet/staben som skall starta kårerna.
Därefter Presenterade Karin Nolke som är Sjöscoutkontakt på Scoutrådet sig. Hon är intresserad av
vad vi som sjöscoutledare behöver för stöd från organisationen.
Lena Öberg från SSF berättade om sjöscouting nationellt som ett specialområde.
Jönköpings Sjöscoutkår hade lämnat in en motion om att ändra stadgarna för riksskeppsrådet så att
andra organisationer än scoutkårer skall kunna vara medlemmar av rådet eller att dessa skall kunna
få närvara som observatörer. Mötet beslutade att de skall få närvara som observatörer.
Jönköpingsscouterna har även studerat bidragspolitiken för statsbidrag för vår verksamhet kontra
dem för idrottsföreningar. Det var mycket tankeväckande men ansågs inte vara en sak som skall
drivas av riksskeppsrådet utan snarare av Scoutrådet eller förbunden. Intresserade kan hämta
bildspelet här: http://sjoscout.nu/media/files/Statliga_bidrag_Presentation_RSR2010.pps
Arbetsutskottet presenterade de frågor de har arbetat med under året:
Stadgeändringsförslag –
Stadgetillägg –
Medlemsförteckning –
Försäkringar –
Sjöscoutflaggan – se tidigare.
I övrigt hänvisar jag till Mötetsprotokoll som kan hämtas här:
http://sjoscout.nu/media/files/Protokoll_RSR2010_inkl_bilagor.pdf
Scouthälsningar,
Patrik Brising
P.S. På årets Skeppslagsmöte för Stockholms Scoutskeppslag utsågs undertecknad att representera
stockholmsregionen i Riksskeppsrådets AU. Har ni någon fråga ni undrar över eller vill att vi skall
arbeta med där så hör av er! D.S.

