
                       

Inbjudan Nationellt sjöscoutledarmöte och Riksskeppsråd 2023 
Varmt välkommen till Nationellt sjöscoutledarmöte och Riksskeppsråd 2023! Den här gången kommer vi ha 

mötet 28-29 januari och hålla till i Saltsjöbaden, Stockholm och på nätet. 

Precis som förra året kommer det vara ett hybridmöte, dels på plats i scoutstugan Briggen och dels via Google 

Meet även om vi tycker att det vore jättekul om så många som möjligt kan vara med på plats. 

Planen är att ha Sjöscoutledarmöte på lördagen kl 9.30-15.30 med lunchpaus 12.00-13.30 och det mera 

formella Riksskeppsrådet på söndagen 9.30-12.00. Mer exakt planering kommer att skickas i januari till dom 

som har anmält sig. 

Presentationer 
På lördagen kommer vi att ha ett antal presentationer som är intressanta för sjöscoutledare, bl a om en ny 

utbildning. Vill ni presentera något så skicka ett mail till riksskeppsradet@saltsjobadenscout.se. Presentationen 

bör vara på 30-45 minuter och gå att ta del av både på plats och via dator. Underlaget bör vara i PowerPoint 

eller som pdf-fil och helst skickas in innan mötet. 

Anmälan 
Anmälan görs på https://forms.gle/sSaJBkho42nuUnJt8 . Vi vill ha anmälan senast 15 december. 

Allergier 
I och med att det ingår mat och kaffe om man deltar på plats är det viktigt att man anmäler eventuella allergier. 

Datalänk 
Vill man delta på mötet digitalt kan man göra det på en länk som skickas ut i januari till dom som har anmält 

sig. 

Kostnad 
Vi kommer att ordna mat till självkostnadspris, vi återkommer med vad kostnaden blir.  

Förläggning 
I Briggen finns två stora rum med möjlighet till golvförläggning, två toaletter och fullstort kök. Tyvärr finns det 

ingen dusch men vi ska försöka ordna en utflykt till någon av idrottshallarna i närheten där man duscha. 

Det finns möjlighet att komma på fredagskvällen.  

Delta i arbetsgrupp 
Vi planerar att dra igång en arbetsgrupp för att uppdatera sjöscoutprogrammet Sjöstjärnan, 

sjöscoutledarhandboken m m. Vill ni vara med så skicka ett mail till au@sjoscout.nu. 

Frågor 
Har ni några frågor är ni välkomna med dom, helst på mail riksskeppsradet@saltsjobadenscout.se.  

  Välkomna! 

      Riksskeppsrådets AU genom  

Ola Vinberg 

riksskeppsradet@saltsjobadenscout.se 

0708-45 48 12 
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Preliminär agenda Riksskeppsrådet (29 januari 2023) 
 

§ 1. Mötets öppnande 

§ 2. Val av mötesordförande 

§ 3. Val av mötessekretrare 

§ 4. Val av Justerare tillika rösträknare 

§ 5. Kallelseförfarandet 

§ 6. Fastställande av Röstlängd 

§ 7. Fastställande av Dagordning 

§ 8. Ansökan on inträde 

§ 9. Redovisning av protokoll från RSR 2021 

§ 10. Redovisning av AU verksamhet för 2021 

§ 11. Redovisning av verksamhet för Sjö20 år 2021 

§ 12. Ekonomisk redovisning av Sjö23 

§ 13. Revisorn berättelse 

§ 14. Ansvarsfrihet för lägret Sjö23 

§ 15. Beslut om 2021 års resultat 

§ 16. Val av styrelse för Sjö23 

§ 17. Val av firmatecknare för Riksskeppslaget och för lägret Sjö23 

§ 18. Val av revisor för Sjö23 

§ 19. Proposition om ändring av stadgarna 

• Det är lite konstigt formulerat om vem som har yttranderätt på Riksskeppsrådet 

§ 20. Motioner till Riksskeppsrådet 

§ 22. Riksskeppsråd 2024 och 2025 

• Malmö sjöscoutkår står preliminärt för värdskapet 2024. 

§ 23. Val av ordförande och ledamöter till Riksskeppsrådets AU 

§ 24. Mötets avslutande 

  



                       
 

Färdbeskrivning 
Briggen ligger i Tattby i Saltsjöbaden med adress Samskolevägen 4. Tyvärr är Saltsjöbanan avstängd 

under 2023 så man får åka buss 26M från Slussen mot Solsidan och stiger av vid Tattby station. 

Bussresan tar 20-25 minuter och bussen går var 20:e minut. Vid Tattby går man över järnvägen och 

sedan snett upp till höger, mellan en förskola och vaktmästarbostaden (ser man ett båthus har man 

kommit rätt). 

Åker man bil kör man Saltsjöbadsleden (se upp för fartkameran) och efter rödlysena håller man 

höger mot Solsidan (Byvägen/Skyttevägen). Efter ytterligare två rödlysen kommer en stor skylt med 

Saltsjöbadens sjöscoutkår m m (vid STC på kartan), där svänger man höger, kör på en bro över 

järnvägen och svänger vänster efter tennishallen. Då kommer man ner på en parkering vid Ishallen 

och förhoppningsvis är bommen upplåst, då fortsätter man förbi ishallen och förskolan (L-formade 

byggnaden, det står fel i Google maps) och sedan upp till vänster. Det får plats med 5-6 bilar där, 

annars kan man parkera vid ishallen eller sporthallen. 

 


