Sjöinformation 2019
Hej! Sjöinformation 2019 är infopaketet om grejer som varje kår med någon form av
sjöverksamhet, eller med medlemmar som är intresserade av sjöverksamhet, behöver ha
koll på nu när sjösättningen av båtarna är aktuell och seglatssäsongen kanske redan
inletts, eller står alldeles bakom hörnet.

Innehåll:
•
•
•
•
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Har kåren en båt? – om besiktningsintyg och farkostanmälning
Båtförar- och skärgårdsskepparkursernas praktikseglatser
Certifikat
Sommarens sjö-evenemang i FiSSc
Ska ni segla utomlands?
Navigators nya skepparkrav
Sjörådet rekryterar
Kontaktuppgifter

Har kåren en båt?
Ja? = läs detta Nej = gå vidare till nästa rubrik
Skicka in en kopia på båtens besiktningsintyg till Scoutstationen. Besiktningsintyget
kan till exempel scannas eller fotograferas och e-postas till Gunzi på kansliet senast
10.6! (Ifall båten besiktigas först efter det så är det helt okej att skicka in kopia senare
också, men var i så fall i kontakt och meddela vad läget är.)
Finns kåren i FiSScs båtregister? Om ni inte har gjort en farkostanmälan tidigare; gör det
nu. (Det här gäller också privata båtar som används av kåren.) Är ni inte säkra; kontakta
Gunzi på kansliet och fråga. Blanketten för farkostanmälan hittar du här:
https://www.scout.fi/for-karen/scoutprogrammet/sjoverksamhet/ . E-posta eller posta
den ifyllda blanketten till Gunzi på kansliet (kontaktuppgifter nedan).
OBSERVERA ATT SCOUTFÖRSÄKRINGEN INTE GÄLLER PÅ ERA SEGLATSER OM
DOKUMENTEN INTE SKICKAS IN TILL KANSLIET.

Båtförar- och skärgårdsskepparkursernas
praktikseglatser
Efter att en scout deltagit i båtförar- eller skärgårdsskepparkursens teoridel så ska hen i
kåren göra respektive kurs praktikdel.
Samarbeta gärna med andra kårer kring praktikseglatserna. Ifall kåren inte själv har
resurser att ordna praktikseglatserna så kan ni gärna hjälpa era medlemmar genom att
kontakta närliggande sjöscoutkårer och komma överens om samarbete.
Båtförarkursens praktikseglats:
Sjörådet har år 2018 tagit fram en ny modell för båtförarkursens praktiska del. Praktiken
innehåller samma punkter som den gamla praktikseglatsen men är utsprid på fem
seglatser, för att fungera mera som utbildning än provtillfälle. Uppgifterna kan utföras
under vilken som helst av kårens scoutseglatser, men viktigt är att övningskepparen blir
van och känner till just den båten som hen kommer att skeppa/viceskeppa som
övningskeppare, samt blir bekant med sitt övningsområde.
Sjörådet tar gärna emot feedback och kommentarer om häftet.
Både häftet med uppgifterna enligt den nya modellen och den tidigare modellens
anvisningar och bedömningsblanketter hittas på: https://www.scout.fi/forkaren/scoutprogrammet/sjoverksamhet/batforarkursens-praktikdel/
Skärgårdsskepparkursens praktikseglats
Anvisningarna för skärgårdsskepparkursens praktikseglats finns på
https://www.scout.fi/forkaren/scoutprogrammet/sjoverksamhet/skargardsskepparkursens-praktikseglats/
KOM IHÅG ATT MEDDELA FISSC:S KANSLI DÅ NI HÅLLIT NÅGONDERA
PRAKTIKKURSEN I KÅREN
(Ni kan till exempel till Gunzi på kansliet skicka in en kopia av bedömningsblanketterna;
eller skicka in ett mejl med info om; vilken kurs det är frågan om; när kursen hållits, vem
som deltagit i kursen (skriv inte ut hela namnet, men till exempel förnamn och första
bokstaven i efternamnet).

Certifikat
Såhär inför sommarens seglatser lämpar det sig ju bra att se över vilka av kårens lite
äldre medlemmar som har certifikat, och se till att de som kunde ha certifikat men inte
ännu har ansökt om det gör det.
Övningscertifikat beviljas av kårchefen (men meddelas sjörådet (via Gunzi på kansliet)).
Skärgårdscertifikat beviljas av FiSSc:s sjöråd.
Högsjöcertifikat förordas av FiSSc:s sjöråd och beviljas av FS Meripartioryhmä.
Ifall ni vill att skärgårdscertifikatansökningar behandlas innan seglingssäsongen inleds
så lönar det sig att skicka in dem senast 15.5.
Certifikatens krav, ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter hittar du på:
https://www.scout.fi/for-scouter/synliggor-din-kunskap/fullmakter-och-certifikat/

Sommarens sjöevenemang i FiSSc
Många av sommarens Navigatorseglatser har ännu lediga platser! (Det är bara
Offshoreseglatsen och Yes-we-can-seglatsen som är fullsatta.) Se händelsekalendern på
scout.fi för mer info och anmälningslänkar; https://www.scout.fi/handelsekalender/
FiSSc-Eskadern närmar sig också. De kårer som anmält ett båtlag kommer inom kort att
få mer information. Ifall din kår glömde anmäla ett båtlag men fortfarande vill med; ta
kontakt med Gunzi på kansliet så kollar vi om det går att fixa!
Vi söker också ännu några skeppare och viceskeppare, så titta gärna på utbudet också
med de ögonen.

Ska ni segla utomlands?
Om ni planerar att göra en utlandsseglats under sommaren så ska ni komma ihåg att
göra en reseanmälan till FS. Blanketten hittas på: https://www.scout.fi/forkaren/scoutprogrammet/global-fostran/

Navigators nya skepparkrav
Skepparkraven för s/y Navigator har förnyats. Kraven finns att läsa här:
https://www.scout.fi/fissc/samarbete/navigator/
Föreningen Navigator ordnar ett prov för nya Navigatorskeppare; ta kontakt med
Föreningen för att komma överens om detta (kontaktuppgifter hittas bakom länken
ovan).

Sjörådet rekryterar
Sjörådet söker en-två nya medlemmar som kunde inleda sitt uppdrag i gruppen i början
av hösten. I sjörådet få du vara med och planera, förverkliga och utveckla FiSSc:s
sjöverksamhet.
Ta kontakt med sjörådets ordförande Freja om du är
intresserad av att komma med, eller om du har frågor eller
funderingar kring uppdraget.

Kontaktuppgifter:
Gunzi på kansliet: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 /
Finlands Svenska Scouter, Gunilla Edelmann, Tölögatan 55, 00250 Helsingfors
Sjörådet:
ordförande Freja Frankenhaueser: freja.frankenhaeuser@scout.fi
viceordförande Ellen Sahlström och medlemmar: Jonas Bäck, Anton Bäckström, Filip
Nyman och Nanna Vartio.

