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En Kårordförandes tankar kring året som gått…  
 
År 2006 startade enligt kårens tradition med en Led-Sen-hajk i slutet av januari. Vi åkte ut till 
Sjövik på Ekerö, en kall och snörik helg. Den planerade orienteringen på vägen dit fick snabbt 
ändras till en mer direkt promenad pga den djupa snön. Men alla hittade fram, lagade sin 
lunch ute och fick varm fika inne under första diskussionspasset. Så blev det isvett med 
träning på riktig is, vädret var perfekt, kallt och tjock is. Hajkens höjdpunkt var kvällens 
uppgift att parvis göra en ceremoni-plats utomhus. Det blev fantastiska installationer där is, 
snö och ljus utnyttjades kreativt för att skapa stämning. Antalet deltagare var bara 11, men vi 
enades om att ha ett mål på att vi skulle bli minst 30 nästa år. 
 
Thinking Day firades traditionsenligt och på rätt dag, 22 februari, med fackeltåg till kyrkan. 
Ett antal scouter avlade där sitt scoutlöfte och några ledare fick förtjänstmärken. I 
församlingsgården blev det sedan fika och underhållning för föräldrar och scouter, som 
seniorerna ordnade, och Stormfåglarna sjöng en egen diktad sång.  
 
Söndagen 23 april var det så dags att få båtarna i sjön och städa på Oskarsborg. Thomas och 
Jonas höll i taktpinnen. Många villiga medhjälpare ställde upp, både scouter och föräldrar. 
Fika med korv och hembakat bröd och bullar ordnade Titti och Lulla. 
 
På Roslagens dag, 6 maj, drog Danderyd hem ett antal priser. Vi har fått en ny hylla (Tack 
pappa Royen!) i lektionssalen, där alla priser numera står utställda.  
 
Planering för sommarens Örsö-läger pågick under hela våren. Många var engagerade. Under 
ett Led-Sen möte 26 mars kom vi överens om hur hygien och mat-hantering skulle skötas. I år 
blev det extra viktigt eftersom lägret skulle infalla under augusti med stor sannolikhet för 
varmare väder än vad vi brukar ha i mitten av juni. 
 
Så var det då dags. 5 augusti bar det iväg till Örsö. Hela sommaren hade varit varm och torr 
och så förblev vädret hela lägret. Mycket sol och bad, segling och allt annat som hör lägerlivet 
till. Allt blir faktiskt enklare om vädret är fint och humöret var mest på topp. Enda nackdelen 
var att vi inte fick elda. Patrullerna byggde spisar, men bara för att använda stormkök på. Vid 
lägerbålen samlades vi kring lyktorna.  
 
Anledningen till att lägret förlades till augusti var att sommarlovet hade förskjutits så att det 
inte fanns plats för en lägervecka före midsommar. Resultatet blev varmt badvatten och 
mörka augustikvällar. De 10 nyinköpta kylväskorna för matförvaring kom väl till pass i 
värmen, Svartsjö handel höll oss med frysklampar och frysta mjölkpaket för att hålla kylan i 
dem. Även de nya handfaten med tillhörande vattenhink och pumptvål för handtvätt bidrog 
säkert till att vi inte hade några problem med magsjuka på lägret. Deltagarantalet var högt. Ca 
95 scouter och ledare under hela veckan och ca 30 miniorer med ledare under två dygn, 
inräknade är även 6 ledarbarn under delar av lägertiden. Inga allvarliga olycksfall inträffade.  
 
Mycket segling blev det, men båtarna (våra 6 2-kronor och ett antal oppar) räckte ändå inte till 
trots att vi även hade hyrt två kölbåtar. Motorerna till följebåtarna krånglade, men Björn 
lyckades fixa dem. All tre följebåtarna var med och användes flitigt. 
Lägertemat var Harry Potter, mycket uppskattat. Högläsning förekom flitigt. Seniorernas 
landtävling hade samma tema med många roliga inslag, bl a ansiktsmålning och kontrollanter 
utklädda till sagofigurerna. 
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Andra gemensamma aktiviteter var scoutupptagning, lägerbål, middag med hel grillad lax och 
hamburgerlunch på lägerbålsudden under seglingstävlingen.  
Så blir det då till sist dags för sista lägerbålet med prisutdelning och rivning av hela lägret. 
Allt skulle vara packat och nerburet till stranden kl 9.00 på lördagen för då kom pråmen som 
körde hem allt material. Det lyckades i år också, men det innebär tyvärr en del tjat för att allt 
ska bli klart. Avslutning med flagghalning och sedan vandring över ön tillbaka till 
Waxholmsbåten. Många trötta men nöjda scouter mottogs på kajen i Waxholm av sina 
föräldrar. Och många trötta men nöjda ledare hade som vanligt gjort ett fantastiskt jobb för att 
genomför detta Örsö-läger!!! TUSEN TACK!!! 
 
 Så blev det i år en snabb start på terminen nästa direkt efter lägret. En uppstartsträff med 
gemensam middag hölls 22 augusti. Efter ett antal turer för att få ihop ledargäng till alla 
avdelningar kunde terminen starta med 2 minor, 2 junior och 2 patrullscoutavdelningar och 
dessutom 3 seniorlag. Från vår långa väntelista för miniorscouter kunde vi ändå bara ta in ca 
en fjärdedel, medan juniorväntelistan tog slut. 
 
Kårstämman var i år välbesökt. Vi arrangerade påverkanstorg för att diskutera motionerna till 
förbundsstämman, vilket ledde till livliga diskussioner. Även en motion till kårstämman om 
användning av ekologisk mat på våra övningar diskuterades. Vi enades om att mjölk, bananer 
och kaffe skall om möjligt väljas ekologiskt. Stämman valde även en ny styrelse med vissa 
förändringar. Bl a sker byte på Kårordförande-posten och Holger Larsen tar över år 2007.  
 
Hösten fortskred med sommarvärme, men båtarna skulle ändå upp. 14 oktober var det dags. 
Då städades också Oskarsborg. Det är mycket jobb med att få upp och tvätta alla båtar, så 
trots en stor uppslutning fick några slita sent på eftermiddagen. Under hösten fick sedan alla 
2-kronor utom en sin täckning av ansvarig avdelning. Vi fick också en fin ställning till alla 
våra slanor, de som används till att träna lägerarbeten och annat nyttigt, så de inte längre 
ligger slängda i en hög på marken. Det var pappa Hellbom som fixade den. Tack! 
 
Distriktstämman 15 okt i Viggbyholm besöktes av 8 av kårens medlemmar. Våra seniorer, 
Räddningspatrullen, redovisade sitt SLUG-projekt; Bestigning av Kebnekajse. 
 
Ett Led-Sen möte hann vi också med den 25 oktober. Märken, litteratur (Björn) och 
lägerdiskussion inför JingiiJamborii (Åsa och Karin) avhandlades. 
 
 
Med ett stort tack till alla aktiva ledare för deras engagerade insats för att ge alla våra 
scouter häftiga scoutupplevelser och för ett gott samarbete avslutar jag härmed mina tre år 
som kårordförande. 
     Gunnel Larsen  
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Styrelse, funktionärer och medlemmar 
 
Styrelsen har under året utgjorts av följande ledamöter valda av kårstämman 2005: 
 

Kårordförande  Gunnel Larsen 
Vice Kårordförande  Karin Söderberg 
Kårsekreterare  Maria Hanström 
Kårkassör  Åsa Neumann 
Båtfogde  Jonas Ryberg 
Stugfogde  Thomas Neumann 
Intendent  Mattias Westerberg 
Ssc repr.  Gustaf Allmér 
Övrig ledamot  Patrik Eliasson 

 
Funktionärer, vilka vi inte skulle klarat oss utan, har varit: 
 

Kårutbildare  David Wikander 
Medlemsregistrerare  Åsa Neumann 
Stuguthyrning  Kerstin Ejderby-Larsson 
Nyanmälningar  Kerstin Ejderby-Larsson  
Båtpatrull  David Wikander 
   Christian Ljösne 
Webbansvarig  Erik Carlsson 
Revisorer  Jonas Romson & Olle Engdahl 
Kårkaplan  Per Mellqvist 
 

 
Styrelsen har haft 11 st  protokollförda möten. 
Kårstämma hölls den 28:e september.  
Vid årets slut var 225 st medlemmar registrerade (234 st år 2005). 
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Vrakpatrullen  
 

Under året har vi i Vrakpatrullen haft mycket att göra. Året startade 
hårt med en vilja att hitta en ny säkerhets båt till kåren då Terhin inte 
längre klarade av detta jobb. Hela Vrakpatrullen begav sig till 
båtmässan ”Allt för sjön” för att inspektera utbudet utav båtar som kan 
passa i Danderyds Sjöscoutkårs flotta. Vi hittade ett flertal båtar som 
kunde vara utav intresse. Vi tog med oss reklamblad för de båtarna 
som var intressanta. Dessa alternativ visades upp för styrelsen. Den 
båten som visades vara mest intressant vad Alert 430. Denna båt 
köptes även in. 

 
Kort efter att detta inträffat hade vi sjösättning och det avlöpte bra. Vi fick ner alla båtarna till 
sjön. Terhin sjösattes inte då den behövdes lagas.  
 
Under vårens seglingar fungerade våra båtar bra. Det tog ett tag att få den nya motorbåten att 
fungera som vi ville. Det blev några vändor till båthandeln och en söndersågad skärbräda men 
sedan fungerade båten bra.  
 
Vi hade lovat Therin skulle fungera till sommarens läger. Detta var lättar sagt än gjort. 
Skrovet hade delaminerat. Vi försökte limma ihop skrovet med ett speciallim. Det gick väl 
inte jättebra. Båten höll under lägret men sen var det bara att lägga upp den på land igen.  
    
Läget gick finfint. Inga trasiga båtar, dock en del motor problem. Annars gick allt bra.  
 
Under hösten var Vrakpatrullen lika passiv som vanligt men vaknade till liv när båtarna skulle 
upp på land. Även denna uppgift klarades av med hjälp av kårens alla medlemmar samt en 
stor del föräldrar.  
 
Detta var allt för detta år.  
 

Vrakpatrullen 
 
 
 

Stugfogde 
 
Under verksamhetsåret 2006 har stugfogden utfört olika arbetsuppgifter för scoutkåren med 
avseende på stugans skötsel och underhåll. Kontroll av värme, belysning, 
förbrukningsmaterial och tömning av avloppstank har skett regelbundet 
 
Vi har tillsammans med båtgruppen organiserat och genomfört två städdagar i kombination 
med sjösättning/upptagning av kårens båtar. Då har vi storstädat inne och ute. Några har 
snickrat lite och lagat småprylar. Även lite målning har vi hunnit med, men städdagarna är 
nog fel dag att ägna åt målning. Målningsarbetet har hindrat de andra arbetena för mycket, så 
på den här punkten får vi tänka ut en bättre lösning. 
 
Under sommarperioden har vi försökt att förbättra gräsmattan men på grund av det mycket 
sparsamma regnandet så har resultatet varit måttligt. Antalet klippningar av gräsmattorna 
behövde därför inte bli så många som tidigare år. 
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Även en utvändig renovering av dörrarna på garaget och på gavlarna på stora huset hann vi 
med.  Det vill säga slipning, grundmålning och ytmålning. Duktiga scouter och föräldrar hade 
gjort en del arbete på dörrarna under städdagarna, och det slutliga slipnings och 
målningsarbetet gjorde jag under sommaren. Att måla i stekande solsken försämrar resultatet 
lite men det ser förvånansvärt bra ut. 
 
Vi har köpt in och installerat en ny diskmaskin och en ny spis i köket. 
Strålkastarbelysningen har fått en komplettering under perioden med en extra strålkastare. 
 
Jag vill rikta ett stort och hjärtligt tack till alla som har hjälp till med skötseln av stugan vid 
olika tillfällen under året. 
 

Thomas Neumann 
 
 
 

Miniorscoutavdelningen Småfåglarna 
 
Småfåglarna bedrev miniorverksamhet under våren 2006 med 5 ledare och 25 minior scouter. 
Vårprogrammet med temat ”Småfåglarna hos Jönssonligan” innehöll sedvanliga scouting 
aktiviteter i och runt Oskarsborg med knopar, båtvård, eldning, naturkunskap, friluftsliv, 
matlagning på stormkök mm. Ett möte hölls på Mörbybadet, med simning och vattensäkerhet 
och ett på Danderydsvallen med skridskoåkning och isvett. Miniorerna kunde bevisa att de 
både haft kul och lärt sig något under terminen genom att de, direkt dagen efter en spännande 
övernattning i tält på Oskarsborg, kunde prestera utomordentliga resultat på årets Roslagens 
dag. Småfåglarna erhöll 3:e plats i minior avdelningstävlan tack vare patrullernas placering 
bland de 10 bästa i patrulltävlan. Mot slutet av terminen, när kårens båtar sjösatts, 
tillbringades mötena nere vid Edsviken. Terminsavslutningen innehöll segling och skattjakt på 
Kaninholmen. 
 
I augusti tog ett 10-tal tappra miniorer Waxholmsbåten ut i skärgården för att delta i en lyckad 
två nätters övernattning på Örsö i samband med kårens traditionella läger där. 
Höstterminen 2006 bedrevs med 6 ledare och 25 miniorscouter, varav knappt hälften var 
första-åringar. Temat ”Småfåglarna på Hogwarths” erbjöd många kluriga mötesnamn som 
dolde fotogenlykteträning, eldning, naturkunskap, knopträning mm. Terminens övernattning 
hölls inomhus på Oskarsborg och var mycket spännande, framför allt för de nya som också 
blev invigda vid en lägerbålsceremoni i skogen på kvällen. Småfåglarna sågs på Mörbybadet 
ett möte. En hel del bakning och matlagning blev det; pinnbröd, krabbelurstekning på 
stormkök, tårtjakt (där flera tårtor tillverkades med minst lika mycket skratt och fnitter som 
grädde) samt grand final på terminens sista möte, med bakning av saffransbullar.  
   

Jonas Larsson 
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Juniorscoutavdelningen Sjöbusarna  
 
Under året har vi lärt hos hur man tar hand om skadade kamrater, eldar, lagar mat över öppen 
eld, bygger bord av slanor och rep, väjnings regler på sjön och seglar. I februari firade vi som 
vanligt Thinking Day.  
 
I juni var vi på seglingshajk tillsammans med den andra Junior scout avdelningen Råseglarna. 
Första dagen seglade vi runt olika banor vid vår brygga i Edsviken. På eftermiddagen cyklade 
vi till vår över nattningsplats i Enbyberg. Andra dagen blåste det inte så mycket så vi kom 
bara till Sätra äng på vår långsegling inåt i Edsviken.  
 
I augusti så bar det av på scoutläger. Lägret var på ön Örsö i Stockholms mellanskärgård. På 
lägret seglade vi och lagde mat över öppen eld. 
 
I november så var vi på hajk tillsammans med Råseglarna i stugan Påta som ligger vid 
Domarudden i Österåker. 
 

Jonas Ryberg 
 
 
 

Juniorscoutavdelningen Råseglarna  
 
Råseglarna har haft 14 scoutmöten varav 2 seglarmöten. Vi har varit 21 scouter, uppdelade på 
fyra patruller. Det har varit 11 st. Andra-åringar och 10 st Första-åringar. Under terminen 
började 5 barn som inte tidigare hade varit miniorscouter. 
Höstterminen började med segling för de som tidigare varit scouter. From 21 sept har vi varit i 
Oskarsborg (förutom badmötet och patrullmötet). Vi har haft tre möten kring knivbevis och 
eldning, ett möte med packning inför hajken och ett möte med första hjälpen.  
I oktober hade vi ett föräldramöte, då fick barnen bjuda på stormköksbakad sockerkaka.  
Tillsammans med Sjöbusarna hade vi en övernattning den 11-12 nov i Påta. Från Råseglarna 
deltog 13 barn. 
Hajken började med en vandring på ca 2 km med matlagning på stormkök patrullvis efter ca 1 
km. Väl framme i Påta hade vi organisse, hantverk (tillverka eget hajkmärke) samt sångstund 
framför brasan och ett kort ljusspår före läggdags. Därtill en del "egen tid" för barnen att bara 
mysa och leka i den fina Stor-Påta-stugan. Söndagens program syftade till att förbereda lunch 
som skulle tillredas över öppen eld; Vedhuggning, Bygga trefot och förbereda eldplatsen och 
Förbereda maten. 
 

Karin H, Hugo, Gustaf, David, Ulf, Åsa och Karin S  
 
 
 

Patrullscoutavdelningen Skeppen 
 
Efter ett par vanliga möten hade vi blivit varma i kläderna och hade ett sedvanligt Fredaxkör 
tillsammans med Havsgudarna. Djursholms Scoutkår var inbjudna och det blev en lyckad fest 
med många scouter. En månad senare, i mitten av mars, begav sig en tapper skara ut på en 
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kylslagen vandringshajk på Bogesundslandet. Vårens höjdpunkt var dock cykelhajken på 
Åland. 
 
Efter sommarens Örsöläger startade Skeppen en ny termin med nya ansikten. Det var många 
killar som blev seniorer och många tjejer som blev patrullscouter. Detta resulterade i en 
avdelning med endast två pojkscouter, efter några veckor lyckades vi dock värva ytterligare 
en. 
 
I slutet av oktober skulle Skeppen åka på hajk. En av ledarna tipsade om Sörmlandsleden från 
Ösmo via Hemfosa och vidare till Tungelsta. Intet ont anande patrullscouter och ledare begav 
sig därefter ut i Sörmlandsskogarna. Sent på eftermiddagen blir det stopp vid ett översvämmat 
dike, varför avdelningen ivrigt bygger en bro för att sedan upptäcka att hela skogen är 
översvämmad. Det finns inget annat att göra än att vända om. Vi tar pendeln en station till 
Hemfosa för att komma förbi det översvämmade området. När vi kliver av tåget är det 
becksvart ute och alla är hungriga, nu återstår bara ca 2 km. Den första kilometern är snabbt 
avklarad sedan upptäcker vi i den svarta skogen (ca 500 m. kvar) att det är översvämmat här 
också. Vi är nära att ge upp men lyckas till slut gå runt översvämningen där vi hittar ett 
mysigt vindskydd. Trots hunger och trötthet lyckas alla hålla humöret uppe och hajken blev 
till ett riktigt minne. 
 
        Olle Åkesson 
 
 

Patrullscoutavdelningen Havsgudarna 
 
Under 2006 har havsgudarna hunnit med en hel del. Mötena har ägnats åt allt ifrån eldning, 
pulkaåkning, chiffer, sjukvård, navigering och äventyr till studiebesök på brandstationen i 
Täby och badmöte i Mörbybadet. Under våren var vi först på stughajk i januari. I maj åkte vi 
på Roslagens dag och det tävlades entusiastiskt mot andra patruller. En hjältemodig insats 
gjordes på nattorienteringen. Vårens kanske mest uppskattade hajk blev kölbåtseskadern. 
Strålande sol, lagom vind och glada besättningar gav goda förutsättningar för att förbättra 
seglingstekniken och ta årets första, och ganska kalla, havsbad. Sedan var det dags för Örsö 
som i år låg i slutet av sommaren. I år var det många scouter i patrullscoutbyn som vi delade 
med Skeppen. Det seglades, tävlades och byggdes läger. Vi var även ute på en dagstur med 
kölbåtar och stötte på Djursholms scoutkår som hade eskaderläger. De följde med tillbaka till 
Örsö och var med på det stora lägerbålet på kvällen. Lägerhästen vanns av patrull Mugglarna 
från Havsgudarna. Jippie! 
 
När höstterminen började utökades ledargänget med nya ledare från f.d. seniorlaget Agnis 
barn. Mycket trevligt! Under hösten hanns tre hajker med. Först var det seglingshajk med 
tvåkronorna i det sommarens sista värme. Målet var Kyrkviken i Värtan och på vägen hann vi 
både bekämpa sjörövare och hitta ett alldeles äkta vrak. Så småningom kunde även skatten 
lokaliseras med hjälp av en skattkarta. Senare under hösten hade vi även en mysig 
vandringshajk och en stughajk i Kårsta. Kort sagt har det varit ett mycket roligt och 
innehållsrikt år med glada och trevliga scouter och många nya scoutminnen! 
 

Annika Holmgren 
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Seniorlaget The Pink Ladies 
 
Under året 2006 har vi: 

• Haft diverse hajkar så som smyghajkar och filmhajkar. 
• Vi har haft vanliga möten på onsdagar, t.ex. eldning, segling och mycket te. 
• Under sommaren var vi på kårens läger, Örsölägret. 
• Efter lägret hade vi en seglingshajk där vi seglade hem kölbåtarna från lägret. 
• I slutet av året anordnade vi en fest för alla seniorlag. 

 
Det är i kortfattad mening vårat ”scoutår”! 
 
 
Örsö 2006 
Tystnad. Spänning. Lovi stod mitt i krigszonen (seniorlägret) iklädd en häxhatt och en 
matchande mantel av senaste modell. Hon gav varje patrull ett papper med olika packlistor på. 
Vi packade våra saker och gav oss av mot Diagon Alley, vilket symboliserades med ett 
medelstort vitt partytält innehållande diverse saker och Lovi som var till salu. Fast Lovi var 
inte till salu. Vi köpte lite saker för våra, öh, stenar vi fått fick kurs mot en brygga. 
 
Väl där fanns ingen ledtråd men dock en misstänkt trevlig öbo som ville skjutsa oss över 
sundet för vi trodde vi skulle över dit. Väl över hittade vi vårt mysigt inredda elevhem med 
rinnande vatten och österläge med badmöjlighet. Där satt också en lapp som kort beskrivet sa 
att öbo-jäkeln förrått oss och varit i en pakt med ledarna. Tvingade sprang vi i slow-motion 
med bar överkropp (ja, även tjejerna) mot Azkeban för förhör. När vi kom dit märkte vi att vi 
måste ha sprungit för mycket i slow-motion för Agnis var redan där. De kedjade fast Staffan, 
fick oss att springa till en ö, simma till den, ta en lågbudgetfjäder från någon ”Felix” och 
springa tillbaka och frita Staffan. Sedan gick vi till Hogwarts för info och efter storslaget 
heroiskt sökande efter Hagrids koja/stuga/hus/skjul gick vi mot auktionen... 
 
Men stop, vad var det där? Utanför vassen syntes en stor flytande sockerbit med uppstickande 
purjolök på. Det var the ”Lost Island”. Nog såg den totalt borta ut där den låg och guppa men 
man behövde inte vara intendent för att fatta att den inte var hederlig utan skum, kriminell, 
brottslig, illegal, olaglig och skurkaktig. Nakna (!!!) simmade tre killar ut (tjejerna var borta) 
och efter att jag till slut konstaterat att sänket inte var en toarulle hittade jag 150 spänn i, öh, 
sten. Vi sprang till auktionen och var bäst. Vi tillagade en festmåltid och paddlade inte iland 
till Örsö, gick inte till seniorlägret och avstod såklart från att bli fastkedjade av läskiga ledare 
och förrädaren Magnus. Vi paddlade inte tillbaka men åt mat. Sen gick vi till informationen 
för dueller och fick just information. 
 
Efter det var det dags för NAKENBADET!!! Det svåraste var att undvika ljuset från 
ficklampan från scouten på bryggan. Efter gitarrspelande och sång gick vi bort och påbörjade 
”Sökandet efter den perfekta sovplatsen”. Efter flertalet totala misslyckanden hittade David en 
asbra plats. När det sedan var dags att sova hade vi fyllt sovutrymmet med mycket mer 
kubikmeter sovsäck än fysiskt möjligt. Vi somnade gott efter att ljuset släckts och Johan hittat 
en fästing på ett inte nämnbart ställe. 
 
Det var en underbar morgon. Solen lyste mig rakt i ansiktet, värmen hettade och det kliade på 
ryggen. Trots dessa Guantanamo-liknande prövningar gick jag upp. Sen var det dags för 
frukost-auktion. Även där var vi bäst! Vi åtnjöt en underbart delikat frukost och gick sen till 
den sista duellen. Vi kom på andra plats men även näst sist på samma gång. Sen var det dags 
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för hemresa. Vi tog oss mycket tufft över sjön igen (överlastade så att vi tog in vatten när 
Thomas blåste förbi i 82,5 knop) och hemtraven gick bra. Vi hade mycket kul på ön men 
tyckte att stigarna (som för övrigt inte fanns) var för otillgängliga. Nu på kvällen (onsdag) ska 
vi snart på segling med Maxibåtarna och har just misslyckats med att beställa hämtpizza.  
 

The Pink Ladies 
 
 
 

Seniorlaget B.R.A.K.S.K.I.T 
 
B.R.A.K.S.K.I.T är namnet på den senaste tillskottet av seniorlag i Danderyds Scoutkår. 
Laget utgörs av enbart nya seniorer och har under det först halvåret jobbat på att hitta sin 
identitet - något som har gått snabbt och mycket bra. 
Verksamheten har varvats mellan egenplanerade mötet och ledarplanerade möten – ofta med 
fokus på "gruppen" och att lära känna sig själva! Nu ser laget fram emot ett nytt år med 
spännande senioräventyr.  
 
        Jakob Larsen 
 
 

Räddningspatrullen 2006 
 
I början av året förberedde och uppträdde vi på kårens Thinking Day firande med ett spex om 
scoutlagen. Runt nationaldagshelgen seglade vi Ariel en tvåmastad båt och fick testa att segla 
i skift och segla under natten. Vi hade flera hajker i scoutstugan då vi såg på film, umgicks 
och åt gott. Bland annat en Melodifestivalen hajk i stugan Stubben. 
 
Vårt seniorprojekt för året var att bestiga Kebnekaise, så vi planerade inför det, torkade vår 
egen mat för att få lättare packning, och lånade fjälltält av en annan kår. I slutet av juli 
genomförde vi vandringen och hela laget tycket det var mycket häftigt. 
 
Under året har vi gjort 
våra egna laghalsdukar, 
eldat, haft smyghajker för 
patrullscouterna, spelat 
cybertown och åkt på 
kårläger på Örsö där vi 
gjorde flera aktiviteter för 
de andra på temat Harry 
Potter. Vi gjorde natt 
aktiviteter och flera 
deltävlingar i en 
landtävling, med troll, 
vattufolk och magi. 
 
 Maria Gehlert 
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Resultaträkning 2006 samt budget 2007 
 
Intäkter Budget 2005 Resultat 2005 Budget 2006 Resultat 20 06 Budget 2007 

Medlemsavgifter 85 000   89 575   100 500   82 870 129 400   

Kåraktiviteter 500   0   0   3 801 500   

Läger 70 000   97 781   90 000   116 456 100 000   

Hyror Oskarsborg 21 000   15 700   20 000   23 550 20 000   

Båthyror 10 000   9 000   6 000   6 500 10 000   

Statliga bidrag (SSF) 5 000   11 377   11 200   12 339 8 000   

Kommunala bidrag 45 000   54 624   46 000   76 797 55 000   

Övriga bidrag 0   2 500   0   44 0   

Räntor 1 000   0   0   0 0   

Övriga intäkter 1 500   3 024   0   0 0   

Summa intäkter 239 000   283 581   273 700   322 357 322 900   

      

Kostnader      

Kåraktiviteter 6 000   9 279   7 000   7 111 8 000   

Materiel intendentur/förråd 20 300   15 104   11 000   6 592 14 000   

Båtar 15 000   26 627   15 000   11 461 20 000   

Avdelningar 12 000   19 528   17 000   29 015 20 000   

Läger 70 000   82 974   90 000   96 281 100 000   

El 22 000   24 472   22 000   25 173 25 000   

Vatten, avlopp 7 000   5 688   7 000   3 626 7 000   

Sophämtning, städning 2 000   1 935   2 000   4 534 2 500   

Reparationer, stugfogde 10 000   9 091   10 000   17 114 12 000   

Kontorsmaterial, porto 2 000   3 984   5 000   240 5 000   

Telefon 3 000   2 188   3 000   2 258 3 000   

Försäkringar 19 000   19 536   20 000   22 008 25 000   

Medlemsavgifter 27 000   32 153   35 000   50 800 47 000   

Utbildning 2 500   1 500   2 600   2 700 2 000   

Övrigt, bank, tidn, arb.kläder 6 000   9 421   5 000   4 134 5 000   

Båtar, avskrivningar 20 200   22 045   22 100   29 205 29 000   

Summa kostnader 244 000   285 525   273 700   312 252 328 500   

      

Resultat - 5 000   -1 944   0   10 105 -5 600   
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Balansräkning 2006 
 
Tillgångar     Skulder   

Båtar 53 851    Skulder 5 118   

Fordringar 21 639     Eget kapital 207 172   

Plusgiro 146 905     Årets resultat 10 105   

Summa tillgångar 222 395      Summa skulder 222 395    

 
  
 
 


