
Kommissorium for Søarbejdsgruppen (SØA)  
 
 
1. Målsætning  
Søarbejdsgruppen (SØA) arbejder under ansvar over for Korpsledelsen (KOL) – via relevant 
hovedudvalg - og i overensstemmelse med korpsets formål, principper og metoder (Spejderideen) 
samt Vision 2010 (Spejd 2020) og handlingsplaner for perioden. 
 
Søarbejdsgruppen har, i overensstemmelse med ovenstående, og under ansvar over for DDS 
Program til formål: 

1 at støtte, konsolidere og udvikle søspejderarbejde.  
2 at arbejde for høj grad af søsikkerhed. 
3 at udbrede kendskabet til mulige søaktiviteter for alle grupper i DDS. 

2. Opgaver  
Det er Søarbejdsgruppens opgave: 

1 at udbrede kendskabet til søsikkerhed omkring alle søaktiviteter, og til stadighed forbedre 
sikkerheden til søs gennem afholdelse af kurser og møder samt gennem oplysende artikler i 
korpsets medier.  

2 at udvikle søaktiviteter og arbejdsstoffet til søaktiviteter efter aftale med Korpsledelsen. 
3 at afholde søledermøder. 
4 at administrere og vedligeholde "Bådbanken", så både nye og etablerede grupper støttes i 

deres bestræbelser på at drive søspejderarbejde. 
5 at støtte og rådgive Korpsledelsen/relevant underledelse i udlånsvirksomheden i forbindelse 

med gruppernes anskaffelse af nye fartøjer, dels med hensyn til nye fartøjstyper og i forvejen 
kendte fartøjer. 

6 at administrere fartøjsforsikringsordningen og sørge for, at de benyttede fartøjer er forsikret 
billigst og bedst muligt i samarbejde med DDS Økonomi. 

7 at udpege et medlem af Søarbejdsgruppen til en fast plads i "Rederiet Ran"  
8 i samarbejde med relevante arbejdsgrupper under Korpsledelsen at gennemføre kurser for: 

1. ledere i korpsets anerkendte søenheder. 
2. ledere i enheder, der enten ager at drive søaktiviteter eller ønsker kendskab til disse. 
3. patruljeledere på særlige PL-kurser. 
4. gruppebestyrelsernes søkyndige medlemmer. 

9 gennem korpsets medier at udbrede kendskabet til muligheder for gennemførelse af 
søaktiviteter. 

10 efter aftale med Korpsledelsen at forestå særlige arrangementer for søenheder. 
11 at repræsentere DDS i maritime relationer, såvel indenfor som udenfor spejderbevægelsen -  

nationalt og internationalt. 
12 at stå til rådighed for Blå Sommer i spørgsmål om søaktiviteter og søsikkerhed. 

Ved tilrettelæggelse af arbejdsgruppens programaktiviteter skal korpsets principper for program 
følges. 



Søsikkerhedsopgaver  
 
Det medlem af SØA som varetager korpsets søsikkerhedsspørgsmål har yderligere til opgave at:  

1 godkende fartøjscertifikater og lokale sikkerhedsbestemmelser.  
2 påtale og søge fejl og mangler rettet ved fartøjer og udstyr, som arbejdsgruppen bliver bekendt 

med.  
3 sikre, at der sker en ajourføring af "sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter".  

3. Sammensætning  
Arbejdsgruppen består af op til 7 medlemmer, der vælges af Sølederforsamlingen jf. valgregler for 
valg til Søarbejdsgruppen.  
 
Sølederforsamlingen vælger to formænd, en af hvert køn. 
 
Sølederforsamlingen udpeger en person til at varetage korpsets søsikkerhedsspørgsmål. Denne 
person skal være medlem af SØA og skal godkendes af Korpsledelsen. 
  
6 års-reglen samt 2/3 dels reglen gælder for arbejdsgruppen.   
4. Arbejdsform  
Arbejdsgruppen refererer til Korpsledelsen via relevant underledelse. I søsikkerhedsspørgsmål 
refererer den søsikkerhedsansvarlige dog direkte til Korpsledelsen. 
 
Tilrettelæggelse af ledertræning forudsættes at foregå i samarbejde med den/de relevante 
arbejdsgrupper og netværk under Korpsledelsen. Arbejdsgruppen fastsætter derudover selv sin 
arbejdsform. 
5. Planer og budgetter  
Arbejdsgruppen arbejder efter de af Korpsledelsen godkendte budgetter og handlingsplaner. 
Evt. ansøgninger om fondsmidler og lignende sker efter nærmere aftale med Korpsledelsen og DDS 
Økonomi. 
 
 
 
Godkendt af DDS Program d. 3. November 2008. 


