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Ordförandens tankar om året som gått… 
Efter att ha avslutat förra sommaren med distriktsläger på Vässarö tog jag över som 

Kårordförande när höstterminen börjat. Under höstterminen startade kåren en till avdelning 

för äventyrsscouter. Tyvärr tappade den avdelningen ledare och scouter vilket gjorde att vi 

efter vinteruppehållet slog ihop båda avdelningarna till en stor igen. Under vinteruppehållet 

samlades kårens engagerade för en dag med fokus på kårens utveckling. Rekrytering av ledare 

och scouter diskuterades samt det nya programmet med nya märken. Även kårens 

säkerhetsregler fick en genomgång och uppdaterades.  

 

 I och med att vårterminen kom igång hann vi också med att fira minnet av scouternas 

grundare, Lord Baden Powell. Som vanligt var vi i Danderyds kyrka med trevligt fika i 

församlingsgården efteråt.  De äldsta scouterna, äventyrarna, hade bakat och fixat så att alla 

fick bullar och kakor. 

 

En av de idéer som 

diskuterades under 

kårutvecklingsdagen var en 

middag för de engagerade 

med syfte att låta dessa lära 

känna varandra. Denna 

genomfördes framåt 

vårkanten med stor framgång 

och många närvarande. 

 

Under våren har också en del 

tappra själar, främst kårens 

kassör Åsa, arbetat med att 

planera sommarens Örsö-

läger.  

 

Året avslutades med en 

gemensam kåravslutning med olika stationer nere vid bryggan i Edsviken. Förutom segling 

kunde man pröva på back-klättring, lära sig om navigering samt skjuta tvål i olika hinkar. 

Under dagen bjöds det också på korv och fika. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att året 2010/2011 har varit lärorikt och väldigt roligt. Det är 

med stor förväntan jag ser fram emot ett till år med massor av spännande utmaningar och så 

klart, massor av roliga scoutaktiviteter. 

 

Parik Eliasson 

Ordf. Danderyds Sjöscoutkår 

 

 

 

 

Äventyrsledare vilar under hemsegling från Örsö 
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Styrelse, funktionärer och medlemmar 
 
Styrelsen har under året utgjorts av följande ledamöter valda av kårstämman 2010: 
 

Kårordförande  Patrik Eliasson 

Vice Kårordförande  Dana Palmér 

Kårsekreterare  Maria Hanström 

Kårkassör  Åsa Neumann 

Båtpatrull  David Wikander  

Stugfogde  Thomas Neumann 

Övrig ledamot  Karin Hellblom 

   Ragnar Sjögren 

 

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

Materialförvaltare   Håkan Sandell  

Kölbåtsansvarig  Holger Larsen & Lars Ideström 

Kårutbildare  Karin Söderberg 

Medlemsregistrerare  Åsa Neumann 

Stuguthyrning  Kerstin Ejderby-Larsson 

Nyanmälningar  Kerstin Ejderby-Larsson  

Webbansvarig  Erik Carlsson 

Revisorer  Jonas Romson  

Revisorsuppleant  Lovisa Meijer 

Arkivarie  Björn Alba 

Majblommeansvarig  Gunnel Larsen 

Bidragsansvarig  Karin Söderberg 

 

 

Styrelsen har haft  11 st  protokollförda möten under perioden. 

Kårstämma  hölls den 29 september 2010.  

I slutet av juni 2011 var 203 st medlemmar registrerade (201 st år 2010). 
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Vrakpatrullen       
För Vrakpatrullens del började året med en rivstart. I juli köpte vi 5 st 

nya optimistjollar och gjorde oss av med de två äldsta. Strax därefter 

var det dags att åka på sjöscoutlägret Mareld på Vässarö. Optimisterna 

lämnade vi hemma, men Tvåkronorna (5 av våra 6 st) lastades på 

trailer (2 och 2, det var ett äventyr i sig!) och vår Albin Vega 

”Gunilla” seglades upp. Vi hade också med oss Alerten som följebåt. 

 

Under vintern fick vi en större skada på bryggan 

pga isen, och vi har varit utsatta för viss 

skadegörelse med nedskräpning och upp-och-

ned-vända båtar. Under året har båtarna använts 

flitigt av alla avdelningar, och mindre 

reparationer och underhåll av brygga, bojar och 

rep har utförts löpande. 

 

 

Vrakpatrullen  

 

Stugfogde       
 
Under det gångna året har stugfogden i stora drag arbetat på samma sätt som tidigare år. 

Tekniska tillsyningsbesök är utförda flera gånger per månad. Vid ett sådant besök kontrollerar 

jag att det mesta fungerar.  

Att belysning, värme, varmvatten, kallvatten, kyl och frys, dörrar, fönster, lås, toaletter, 

exteriör, interiör, städartiklar, hygienartiklar, rökvarnare, släckare, septiktankar är i den 

ordning som man rimligen kan förvänta sig. Verkat för att hålla energiförbrukningen på en 

vettig nivå.  

Någon gång har reparatör beställts men mycket klarar vi av att rätta till eller byta ut själva. 

Hjälpt till med diverse andra småsaker. På önskemål från ledare har jag monterat upp några 

saker. 

Några gånger har jag helt enkelt städat.  

Inför julhelgerna har vi dekorerat med timerstyrd julbelysning, jag tror att det uppskattas. 

Stugfogden har deltagit i städdagen/båt upptagningsdagen, flertalet styrelsemöten.  

Vissa kontakter med kommunen beträffande olika teknikaliteter rörande vår stuga.  

Under sommarveckorna har ganska många timmar ägnats åt marken runt om kring stugan. 

Har haft kontakt med flera hundägare på ett positivt och bra sätt. Vi ser med fördel att de 

parkerar sina bilar uppe vid stugan när de ska rasta sina hundar i skogen när vi inte är där. 

Stort och hjärtligt tack till alla scouter, föräldrar och andra som har hjälp till vid olika 

tillfällen! 

 

Thomas Neumann 
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Mareld 
 

 
 

Den 24-31 juli 2010 hölls ett RIKS-SJÖSCOUTLÄGER på Vässarö. Roslagens scoutdistrikt 

som är landets sjöscoutkårstätaste distrikt hade dessutom sitt distriktsläger där samtidigt. 

Lägret fick namnet MARELD efter de vackra algerna som avger ljus som ser ut som ett 

norrsken i vattnet. 

 

Vi i Danderyds Sjöscoutkår deltog med 97 scouter och ledare. Några av utmanarscouterna 

seglade från Danderyd med vår Albin Vega och tillsammans med Djursholms Scoutkårs 

utmanare och deras J17. Våra Tvåkronor tog vi med oss och transporterade med båttrailer till 

Singö och bogserade sista biten. Vi fick prova flera av de andra kårernas båtar och större 

skepp under veckan. 

 

Programmet på lägret hade vissa brister i planeringen men vi var många ledare och kunde lösa 

så att det blev både segling, trapperspår och andra aktiviteter för scouterna. Och att få träffa 

scouter i grannbyarna blev roligare och roligare vartefter veckan gick. 

 

Åsa Neumann 
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Spårarscoutavdelningen Småfåglarna    
 
Under hösten 2010 samlade spårarscoutgruppen Småfåglarna 24 barn och 7 ledare. Terminens 

tema var Småfåglarna i Mattiskogen. Scouterna fick genomgå det vanliga 

nybörjarprogrammet med att slå knopar, följa spår, laga mat på stormkök, tända fotogenlykta 

och mycket mer. Vi övernattade naturligtvis också i scoutstugan och passade då på att inviga 

de nya spårarna. Ett besök på Mörbybadet gjorde vi också för att se om scouterna kan klara 

simkravet på 200 meter. Terminens sista möte ägnades åt julstök i Stensalen och lussebullar 

bakades. 

 

Efter jullovet samlades vi igen och terminen tema var Småfåglarna på De Sju Haven. Det 

fanns snö och terminen inleddes med vinteraktiviteter. Vi hade både pulkaåkning och 

skridskor på Danderydsvallen. I samband med skridskoåkningen tränade vi isvett med 

isdubbar och livlinekastning. 

Sedan var det mer ordinarie scouting med sjukvård, pinnbrödsgrillning, eldning, stormkök 

och samarbetsövningar mm.  Terminens bad med simkunnighetskontroll var i år på 

Tibblebadet. I samband med Roslagens dag hade vi övernattning i tält utanför scoutstugan. På 

Roslagens Dag i Åkersberga deltog vi med två patruller som kom på femte respektive 

trettonde plats. I avdelningstävlingen vann vi därmed en bronsplakett. Tre seglingspass i 

Optimisterna hann vi med. Tack vare de fem nya Optimisterna kunde alla segla samtidigt. 

Terminen avslutades vid scoutstugan med ”tårtspår” i skogen följt av tårtbakning och fika 

utanför scoutstugan. 

         Ragnar Sjögren 

 

Spårarscoutavdelningen Stormfåglarna   
Stormfåglarna bestod under hösten 

2010 av 27 miniorscouter och 6 

ledare. 

Under terminen hade vi 13 

onsdagsmöten och en 

stugövernattning. 

Onsdagsmötena ägnades bl.a. åt att 

göra söljor och invigning av våra nya 

miniorer. Vi har seglat, grillat 

pinnbröd, haft poängjakt, varit på 

patrulläventyr och gått spökspår samt 

reflexspår.  Sista mötet för terminen 

ägnades åt julpyssel och 

pepparkakor. Vi testade också våra 

simkunskaper och mycket annat. På 

vår stugövernattning myste vi vid 

lägerelden och sjöng. Vi övade också  

lite orientering i dagsljus.    Bild från Bryggan, maj 2011 

Stormfåglarna hjälpte naturligtvis också  

till att ta upp kårens båtar. 

 

Under vårterminen 2011 har vi varit 25 miniorscouter och 6 ledare. 
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Vi har haft 12 onsdagsmöten vid Oskarsborg och 5 onsdagar har vi seglat. En daghajk och en 

kanothajk på Garnsviken har vi också hunnit med. Vi har varit med på Thinking Day, dit 

Stormfåglarna hade övat in en sång, och på Roslagens dag.  

 

På onsdagsmötena hann vi med att göra hajkpåsar, vi hade ett möte på sjöhistoriska museet då 

vi tog oss runt med karta och svarade på frågor, vi hade iskunskap på Danderydsvallen, och vi 

har lagat mat på stormkök. Vi har också övat oss på knopar och lite seglingsteori samt gått 

”spår”. En söndag i februari hade vi daghajk och löste mysteriet med Tofs! Då var även 

föräldrar och syskon inbjudna. 

Ulrica Palmér 

 

Upptäckarscoutavdelningen Sjöbusarna     
Höstterminen 2010 

Sjöbusarna började på höstterminen med ett nytt ledarlag bestående av Elsa, Annika och 

Johan och med Åsa som mentor/stödledare varannan gång. Saga och Johanna var assistenter. 

Vi hade tre patruller som hade 13 möten då vi lärde oss om kniven, yxan och sågen, tränade 

knopar, sjukvård, personlig packning, eldning, simning och luciamys. 

 

Vi var med på båtupptagning och städdag i Oskarsborg och vi hade en middag med 

övernattning i stugan som blev väldigt uppskattad. I november hade vi en stughajk 

tillsammans med Råseglarna. Då blev det mer äventyr i skogen och matlagning över öppen 

eld utomhus. 

 

Vårterminen 2011 

Vi började vårterminen med lekar i snön, ett projektarbete om inlärning och förberedelser 

inför kårsamlingen på Thinking Day, med fackeltåg och scoutupptagningar. Vi pratade om 

scouting i världen och tränade mer på surrningar och knopar inför seglingssäsongen och 

lägret. Vi vaxade båtar, var med på 

sjösättning och seglade sedan fem möten på 

våren. 

 

I april hade vi en skogsdag när vi lagade mat 

över öppen eld och lärde oss om olika 

djurspår och träd i skogen. 

 

Vi hade en kombinerad hajk/Roslagens dag 

tillsammans med Råseglarna då vi började 

med vandring med olika stationer och sedan 

övernattning i vindskydd. På Roslagens dag 

deltog vi med två patruller och tog åter hem 

avdelningspriset! 

 

 

Vi var under både höst- och vårterminen ca 20 scouter på avdelningen med bra närvaro och 

ett kul program! 

 

Sjöbusledarna 

Åsa, Elsa, Annika, Johan, ass Johanna, ass Saga 
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Upptäckarscoutavdelningen Råseglarna      
 
Vi har varit 19 barn och 4 ledare.  

Fördelningen har varit: 10 andra-åringar och 9 första-åringar. 

  

Som vanligt började vi hösten med några seglingsmöten.  När verksamheten flyttade till 

Oskarsborg började vi med knivbevis för de nya och repetition för de äldre. Vi har också 

provat surrning, övat lite knopar, funderat över chiffer, visat simkunnighet i Täby simhall, 

lagat ”krabbelurer” på stormkök samt lärt oss hur man packar sin ryggsäck inför hajk.  

  

I november hade vi en hajk 

tillsammans med Sjöbusarna i 

scoutstugan Sjövik på Lovön.  

  

Under vårterminen hade vi 20 

möten varav 4 var 

seglingsmöten. Därtill hade vi 

en heldag i skogen tillsammans 

med Sjöbusarna samt en hajk i 

samband med Roslagens Dag. 

Den planerade seglingsdagen i 

slutet av maj fick tyvärr ställas 

in pga ledarbrist. 

  

Terminen avslutades en lördag 

i mitten av juni med en 

gemensam kårdag nere vid 

bryggan. Alla avdelningar 

deltog med olika aktiviteter.   

  

Råseglarledarna: Jonas, Henrik, Per och Karin 

  

 

       Karin Hellblom  
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Äventyrarscoutavdelningen Skeppen  
Efter ett skoj läger på Vässarö drog terminen igång som vanligt. Ganska snart åkte vi iväg på 

en hajk tillsammans med massa andra kårer. Hela hajken hade tema talangscout med massor 

av olika stationer och saker att göra. Det hela avslutades med filmvisning i skogen, mycket 

uppskattat.  

 

Terminen avslutades med ett julpyssel 

på Oskarsborg, det bakades, pysslades 

och mystes.  

 

Under vårterminen hann Skeppen med 

den årliga festen Fredaxköret, en rolig 

vandringshajk på bogesundslandet och 

till slut cykelhajk på Åland. På Åland 

möttes vi av strålande fint väder men 

kallt i vattnet. Trots det badades det i 

båda dagarna. 

 

Med oss till Åland hade vi också många 

av kårens Utmanare. Tillsammans fick 

vi en toppenhelg med mycket sol! 

 

Terminen avslutades med ett möte med orientering i centrala Stockholm. 

 
 

Patrik Eliasson 

 

 

Äventyrarscoutavdelningen Havsgudarna  
Höstterminen 2010 började som vanligt med mycket segling. Efter det åkte avdelningen på 

hajk tillsammans med andra avdelningen äventyrsscouter och scouter från bland annat 

Djursholms scoutkår. Temat på hajken var talangscout och lördagskvällen avslutades med 

uppträdande och filmkväll i skogen. 

 

Resten av terminen var det möten som vanligt med allt från klassisk eldning och surrning till 

patrullmöten och möten med mer äventyrliga teman.  

 

Till vårterminen fanns det tyvärr inte tillräckligt många ledare kvar varför avdelningen 

havsgudarna slogs ihop med Skeppen och bildade avdelningen Skeppen. 

 

 Patrik Eliasson 
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Utmanarscouterna  Fjärilarna 
 
Vi har haft möten på torsdagar under höstterminen och vårterminen där vi bland annat bakat, 

haft fotomöte, ordnat möte för juniorer, pysslat och spelat brädspel. Sista delen av 

vårterminen ägnade vi en del söndagseftermiddagar åt att segla kårens tvåkronor. Vi har även 

haft ett antal hajker, på vilka vi bland annat målade om seniorlyan och vandrade en bit på 

Roslagsleden. 

 

 

Peter Hamberg 
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Resultaträkning 2010/2011  
 

  
Resultat 

10/11 
Budget 

10/11 
Resultat 

09/10 
Budget 

09/10 

     

INTÄKTER     

Medlemsavgifter 104 880  128 000  91 292 93 000 

Försäljning majblommor och julartiklar 9 821 8 000 12 910 10 000 

Försäljning scoutkläder o märken 920 1 000 2 099 1 000 

Deltagaravgifter kårarrangemang 1 800 0 200 0 

Läger 179 000 179 000 118 054  130 000  

Hyror Oskarsborg 19 400 15 000 13 650 22 000 

Båthyror 0 0 0 1 000 

Statliga bidrag (SSF) 13 821 15 000 15 057 10 000 

Kommunala bidrag 84 719 80 000 82 936 80 000 

Övriga bidrag 300 0 0 0 

Räntor 645 500 905 3 000 

Summa intäkter 415 306 426 500 337 103  350 000  

     

     

KOSTNADER     

     

Verksamhet     

Kåraktiviteter 10 717 26 000 23 808 20 000 

Materiel intendentur/förråd 5 616 20 000 28 642 20 000 

Båtar, jollar 12 584 24 000 10 750 20 000 

Båtar, Vegan 12 976 20 000 18 593 20 000 

Avdelningar 8 688 17 000 15 170 20 000 

Inköp scoutkläder och märken 5 565 3 000 6 169 0 

Läger 209 421 210 000 109 370  130 000  

Utbildning 475 10 000 3 500 20 000 

Övrigt, litteratur, ledarskjortor 894 2 000 305 4 000 

 266 936 332 000 216 307  254 000  

Oskarsborg     

El o värme 30 952 35 000 32 729 30 000 

Vatten, avlopp 10 562 8 000 7 875 13 000 

Sophämtning, städning 2 678 2 000 2 612 4 000 

Reparationer, stugfogde 14 872 13 000 41 759 10 000 

 59 064 58 000 84 975 57 000 

Administration     

Kontorsmaterial, porto 485 1 000 0 1 000 

Telefon, Internet, hemsida 2 037 3 000 2 473 3 000 

Försäkringar 10 148 16 000 15 875 17 000 

Medlemsavgifter 200 1 000 950 500 

Bankkostnader, avskrivningar 30 438 30 500 20 051 35 500 

 43 308 51 500 39 349 57 000 

Summa kostnader 369 308 441 500 340 631  368 000 

     

RESULTAT 45 998 -15 000 -3 528 -18 000 
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Balansräkning 2011-06-30 
 
    2011-06-30   2010-06-30 

     

TILLGÅNGAR     

Båtar och brygga  64 648  20 835 

Övriga fordringar  6 240  181 166 

Likvida medel  324 251  195 794 

Summa tillgångar  395 139  397 795 

     

SKULDER OCH EGET KAPITAL     

Skulder (upplupna kostnader)  -4 941  -10 494 

Förskottsbetalda lägeravgifter  -121 900  -165 000 

Balanserat resultat från tidigare år  -222 300  -225 829 

Årets resultat  -45 998  3 528 

Summa skulder och eget kapital  -395 139  -397 795 

 

 

 

 
 

 


