
                                    

Faktaruta: 

 

Var: Göteborgs Sjöscoutkårs kårstation 
 på Brännö i Göteborg. 

När: Helgen den 1-3 februari 2019  

Kostnad: 600:- per person  

Plats: Det finns 40 st sängplatser plus golv och ev. 
 tältförläggning. Blir vi fler så löser vi det!  

Kontakt: Anderz Hellgren 
 Göteborgs Sjöscoutkår
 anderz.hellgren@scouterna.se
 0733-295425 

rsr.gsjo.org 

Vilka är Riksskeppslaget? 

Riksskeppslaget är en fristående intresseorganisation 
som samlar scouter och scoutkårer med intresse för 
sjö- och vattenverksamhet inom Scouterna.  

Varje år i februari så samlas riksskeppslaget på sitt 
årliga möte för samverkan och diskussion. 

Vad är 

scouting 

på sjö 

och vatten? 
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 Häng med! 

1 -3 feb 2019 



 

Ska jag åka med?  

Scouter från alla landets hörn är välkomna denna helg. 
Vi kommer förutom enskilda scouter, kårer och 
arbetsgrupper även ha scouter på plats från Scouternas 
programgrupp, Scouternas Folkhögskola och det 
regionala kansliet i Göteborg. 

Du påverkar vad vi gör tillsammans! 

Frågor? 

Om du har frågor eller funderingar så är det bara att 
höra av dig. 

Inga frågor är för små eller för stora. 

 Var redo och se väl för ut! 

Aktiviteter för 

sjö och vatten  

Scouterna gör unga redo för livet och att vara scout är 
att uppleva äventyr tillsammans med andra i olika 
sammanhang. 

Under helgen kommer vi tillsammans att inspirera 
varandra och diskutera den verksamhet som vi gör i 
Scouterna utifrån ett sjö- och vattenperspektiv. 

Vi kommer knyta kontakter och göra så som scouter 
gör, mötas under allas förutsättningar. 

Nationellt sommarläger_år_2020 

Sen våren 2018 har en förtrupp påbörjat arbetet med 
att arrangera ett sommarläger på Tjärö mellan 
Karlshamn och Ronneby. Lägerkommittéen kommer 
vara med under helgen och presentera nuvarande 
status och hur arbetet kommer fortskrida under året. 

Ledarutbildning med inriktning 

Scouternas folkhögskola kommer vara på plats och 
representanter för utbildningen SjöLU kommer att 
presentera utbudet men även ta in önskemål och föra 
diskussion kring behovet av utbildningar. 

Riksskeppsrådet 
På söndagen så kommer Riksskeppslaget att samla till 
Riksskeppsråd, vilket är dess motsvarighet till 
årsstämma. Denna är öppen för alla deltagare och 
många av diskussionsämnena kommer att föras upp på 
dagordningen så att Riksskeppslaget ska jobba med 
detta under kommande verksamhetsår. 


