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Ordförandens tankar om året som gått… 
 
Som vanligt startade året med sommarläger, även i år på vår fina lägerö Örsö. Med tema 

Indianer, fint väder och mycket scouter ute var det väldigt trevligt och uppskattat. 

 

Efter sedvanlig ledarupptakt drog terminen igång, detta år med två hela Äventyrar-

avdelningar. Segling förbyttes snart mot sjösättning, mörkare tider och landaktiviteter. 

Båtarna togs om hand om och vi hann med rätt mycket med tanke på antalet ledare på 

upptagningen. 

 

I början av 2016 hade vi som vanligt Kårutvecklingsdag där vi både hann starta planerandet 

av sommarens läger på Åland men också lyfta blicken kring vad vi vill åstadkomma med 

kåren under den närmsta framtiden. Efter ett mycket givande samtal kom vi fram till ett par 

fokuspunkter som har varit vägledande både under våren men förhoppningsvis kommer 

fortsätta vara guidande även under kommande år.  

 Utbildning av våra ledare 

 Tätare sammanhållning ledare emellan 

 Fokus på målspår och då framförallt ledaregenskaper i scoutverksamheten 

är våra huvudpunkter den närmsta tiden. 

 

Även Ruckelpatrullen har arbetat idogt under det gångna året med bland annat inredning till 

vårt nya hus Kalix, med Kommunens hjälp installerat en ny värmepanna med 

luftvärmeväxlare och fixat massor med vår interiör i Oskarsborg.  

 

Efter vintern kom så våren och vi sjösatte alla båtar i raskt tempo med hjälp av föräldrar och 

tack vare grundligt förarbete av Vrakpatrullen. Två seglingsdagar för ledare har hjälpt många 

att ta följebåtscertifikat och ökat kunskapen om våra båtar bland ledarna. 

 

Efter ännu ett år som ordförande i Danderyds sjöscoutkår fortsätter jag att förundras över hur 

fantastiskt bra verksamhet vi kan genomföra helt med frivilliga insatser. Ett stort tack till alla 

ledare som ställer upp med fritid, semesterdagar och vardagkvällar. 

 

Scouthälsningar, 

Patrik Frid 

Ordf. Danderyds Sjöscoutkår 
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Styrelse, funktionärer och medlemmar 
 
Styrelsen har under året utgjorts av följande ledamöter valda av kårstämman 2015: 
 

Kårordförande  Patrik Frid 

Vice Kårordförande  Ulrica Palmér 

Kårsekreterare  Maria Hanström 

Kårkassör  Åsa Neumann 

Övrig ledamot  Vidar Palmér 

Jonas Ryberg 

   Ragnar Sjögren 

   Marika Lund 

   Anders Larsson  

Olof Sköldenberg 

Hanna Nielsen 

Sara Winell 

Suppleanter  Kerstin Ejderby  

   Mikael Embler  

   Mattias Neumann 

       

    

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

Ruckelpatrull  Pär Lindén  

Kölbåtsansvarig  Holger Larsen & Lars Ideström 

Medlemsregistrerare  Åsa Neumann 

Stuguthyrning  Kerstin Ejderby 

Nyanmälningar  Kerstin Ejderby 

Webbansvarig  Erik Carlsson 

Revisor   Jonas Romson  

Revisorsuppleant  Gunnel Larsen 

Arkivarie  Björn Alba 

Majblommeansvarig  Gunnel Larsen 

Vrakpatrullen  Jonas Ryberg 

 

 

Styrelsen har haft 11 st  protokollförda möten under perioden. 

Kårstämma hölls den 22 september 2015.  

I slutet av juni 2016 var 243st medlemmar registrerade (233 st år 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



______________________________________________________________________________ 
                                      Verksamhetsberättelse för Danderyds Sjöscoutkår HT 2015 & VT 2016  
                                                                                                                            2016-10-05 4 

Vrakpatrullen       
Under året ägde kåren 10 st Optimistjollar, 7 st Tvåkronor, 2 st Fabola 

Campus 6.3, en Albin Vega och 3 st motorbåtar. 

 

Båtupptagningen ägde rum i oktober då kårens medlemmar och 

föräldrar samlades för att ta upp båtarna och höstrusta vår scoutstuga 

Oskarsborg. 

 

I en december storm så blåste pressningarna av Lina och Lova och en 

trailer blåste ner från pallbockarna. Så vrakpatrullen och övriga kårfunktionärer fick träffas en 

lördag morgon för att palla och täcka om Lina och Lova.  

 

Under vinter blåste pressningarna av Lina och Lova ytterligare några gånger.  

 

Under våren rustades kårens Optimister och Tvåkronor av avdelningarna och vrakpatrullen. 

Hafskappseglarna och Vrakpatrullen byggde ny inredning i delar av sjöboden inför 

sjösättningen      

 

Sjösättning ägde rum i slut av april.  

 

/Vrakpatrullen. 
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Ruckelpatrullen 
Ruckelpatrullen har bestått av: Pär Lindén, Ulrica ”Dana” Palmér, Tomas Österman, Ole 

Royen, Kerstin Ejderby, Fredrik Kempe, Jonas Larsson, Erik Carlsson och Ragnar Sjögren. 

 

Under året har bland annat följande gjorts på hus- och materialfronten: 

Sidoverandans räcke utbytt 

Delar av frontverandans räcke utbytt och målat. 

Fönster + spröjs målade 

Luftvärmepump installerad och inbyggd. Nytt hyllplan i inneförrådet. 

Gasolcontainer på plats. 

Elkablar fastsatta och härva borta. 

Stockar hämtade. 

Brandhinkar fixade. 

Utematlagningslådor fixade. 

Avloppen spolade. Septitank tömd. 

Nya moppar med fasta skaft inköpta. 

Nytt slanförråd byggt. 

Skylt vid bryggan fixad.  

Utekran har monterats.  

5 tält, 3 vindskydd, 6 lyktor + låda, 10 stormkök + en massa reservdelar och 6 halva oljefat 

inköpta.  

Kåsor beställda. 

Möten med kommunen. 

Löpande underhåll av hus, trädgård och material. 

 

 
 

 

 

/Ruckelpatrullen genom Dana 
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Spårarscoutavdelningen Småfåglarna  
 

Verksamheten för hösten 2015 inleddes med läger på Örsö. På lägret var vi 12 scouter och två 

ledare.   

 

Under hösten 2015 hade Småfåglarna 20 barn och 7 ledare. Terminens började med ett 

seglingsmöte för de scouter som gått på Småfåglarna föregående termin och som nu blivit 

andra-åringar. Veckan efter började terminen på riktigt med nya scouter och terminens tema 

var Småfåglarna i Smurfskogen. Scouterna fick genomgå det vanliga programmet med 

knopar, följa spår, stormkök, samarbete, elda, tända fotogenlykta och mycket mer. I oktober 

var det övernattning scoutstugan och då hade vi även vår hemliga och spännande invigning av 

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

simkravet på 200 meter. Vid terminens sista möte var det ”Julsmurf” med bullbak. 

 

 

                    

Småfåglar på Örsö 2015 

 

Efter jullovet samlades vi igen och vårterminens tema var ”Jorden runt med Småfåglarna”. Vi 

började med pulkaåkning flaggor, chiffer och skridskor på Danderydsvallen. I samband med 

skridskoåkningen tränade vi isvett med isdubbar och livlinekastning. Som vanligt var vi med 

på Thinking Day och terminens bad med klädsim var på Tibblebadet 

 

Längre fram under våren var det matlagning på Trangiakök, knopar, sjukvård organisse 

personliga mått. I april var scouterna även duktiga och sålde Majblommor. Småfåglarna var 

även med på Roslagens dag med två patruller. Den bästa av dem kom på sjunde plats. I 

samband med Roslagens Dag hade vi även övernattning i scoutstugan.  

 

I maj seglade vi vid scoutbryggan. Fyra seglingspass i Optimisterna blev det.                                              

    

/Småfågelledarna genom Ragnar Sjögren 
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Upptäckarscoutavdelningen Sjöbusarna     
 

Under året har vi som vanligt lärt oss att hantera kniv, yxa samt såg och övat på att göra upp 

eld och laga mat. Vi har också tränat på knopar, surrningar, splits och tagling samt tagit hand 

om och seglat kårens 2 kronor. 

I november hade vi en helghajk till Översjön, Järfälla ” tillsammans med den andra 

upptäckaravdelningen Råseglarna. Där fick de gå både knepiga, orienteringsspår samt lärde 

sig lite om sjukvård bland annat. Höstterminen avslutades med ett luciadisco, också 

tillsammans med råseglarna. 

Vårterminen förberedde vi oss för segling med bla knoppar, sjöregler, båtvård och båtens 

dela. 

Vi deltog i Sjöscoutdagen på Skeppsholmen i april,– jättekul! I juni hade vi Seglingshajk 

tillsammans med råseglarna och Sollentuna södra scoutkår där vi seglade på Edsviken under 2 

dagar och avslutade med en distans segling till Sätra äng och åt pizza. 

Under höstterminen 2015 hade vi 14 möten och avdelningen bestod av 26 scouter och 7 

ledare. Under vårterminen 2016 hade vi 17 möten, var 26 scouter och 7 ledare. 

 

/Anders Larsson 
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Upptäckarscoutavdelningen Råseglarna      
 
Hösten började med några 

seglingsmöten som sedan 

övergick i möten på land. Land 

mötena ägnades åt sjukvård, 

surrning, kniv yxa och såg. 

Andraåringarna fick öva sig i 

ledarskap när de lärde 

förstaåringarna hur man använder 

kniv, yxa och såg. Vi har också 

eldat och lagat mat över öppen 

eld, städat och lekt. En stughajk i 

Översjön tillsammans med 

sjöbusarna hann vi också med. 

Terminen avslutades 

traditionsenligt med luciadisko 

för alla upptäckare. Vårterminen 

började med mycket snö vilket vi 

tog vara på och åkte både pulka 

och skidor. Vi besökte också 

mega mind på tekniska museet vilket var väldigt uppskattat. Resten av terminen ägnades åt 

kniv, yxa, såg, eldning, surrning, båtteori och segling. Vi hade också en seglingshajk 

tillsammans med Sjöbusarna och en av Sollentunasödras upptäckar grupper där vi hade fin 

vind och alla deltagare lärde sig väldigt mycket. Under sista seglingsmötet fick de som ville 

prova att kapsejsa och ta jollecert. Våra möten hade vi på torsdagar kl. 19:00-20:30 och vi var 

23 scouter uppdelade i de fyra patrullerna, Parma, Pamir Pommern och Psassat. Vi var även 

fem stycken ledare.  

 

 

/Råseglarledarna 
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Äventyrarscoutavdelningen Havsgudarna och Skeppen  
 

Havsgudarna bildades på nytt. Vi körde  

gemensam planering med de två avdelningarna. 

 

Under höstterminen seglade vi första veckorna och hade 

sedan möten vid stugan senare på terminen.  

 

Under höstens möten hade vi temat spel. Vi hade en 

vandringshajk och ett Lördaxkör. 

 

Till vårterminen bytte ett antal ledare avdelning.  

 

Vi hade temat destinationer. Det var två seglingshajker och 

en stughajk. Vi diskuterade scoutlagarna och målspåren. 

Avslutningsvis seglade vi och var på Sjö för Alla på Åland. 

 

/Vidar Palmér & Ylva Eriksson Langett  
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Utmanarscouterna  Hafskappseglarna 
Hafskappseglarna har under året som gått haft det ganska bra. Det har seglats lite, pysslats lite 

och annat skoj. Här kommer det som varit bäst: 

 

Verksamhetsåret började med läger på Örsö vecka 32. Under lägervecka tog tre av våra 

scouter kölbåtscerat. Under lägret var scouter på en seglings hajk till Träskö Storö utan ledare. 

 

I början av höstterminen deltog vi i Sjöscoutseglingar på Stora Värtan vid Näsbyvikens 

Båtsällskap med en tvåkrona och en följebåt. 

 

Under hösten hade vi möten på onsdagar där vi bland annatt byggde nya hyllor i vårt garage 

Haparanda. Vi hade också en mysövernattning på Oskarsborg tillsammans med Djursholms 

utmanare. 

 

Under våren klättrade, eldade, bakade, byggde om kårens sjöbod och vår rustade båtarna.   

 

Vi hade också en bakhajk när vi bakade all ficka bröd till Thinkingday.  

 

Våren avslutades med en seglingshajk från fredag kväll till måndag med Lova, Lina och 

Nesessa. Där vi seglade till kalvholmen vid västra Saxarfjärden, Säck syd väst om Möja och 

Stora Sandön vid Sandöfjärden.  

 

Ett väldigt roligt år  

 

/Hafskappseglarna 
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Resultaträkning 2015/2016  
 

  
Resultat 

15/16 
Budget 

15/16 
Resultat 

14/15 
Budget 

14/15 

     

INTÄKTER     

Medlemsavgifter 155 820 160 000  125 718 125 000 

Försäljning majblommor och julartiklar 6 200 8 000 6 200 8 000 

Försäljning scoutkläder o märken 740 1 000 950 1 000 

Lägernetto 4 912 10 000 17 250 10 000 

Stughyror 20 140 15 000 16 250 15 000 

Båthyror 1 000 1 000 1 000 0 

Statliga bidrag (SSF) 9 420 10 000 8 060 12 000 

Kommunala bidrag 80 306 75 000 83 651 75 000 

Övriga bidrag och gåvor 4 219 0 6 054 0 

Vinst sålda båtar/motorer 0 0 0 0 

Ränteintäkter 0 500 1 074 1 000 

Summa intäkter 282 757 280 500 266 207 247 000 

     

     

KOSTNADER     

     

Verksamhet     

Kåraktiviteter -14 356 -15 000 -14 941 -15 000 

Materiel intendentur/förråd -29 338 -15 000 -484 -10 000 

Båtar, jollar och följebåt -30 304 -55 000 -49 799 -40 000 

Båtar, Gunilla -11 830 -15 000 -12 843 -18 000 

Båtar, Lova & Lina -2 181 -4 000 -8 295 -4 000 

Avdelningar -8 167 -19 000 -17 282 -15 000 

Inköp scoutkläder och märken -2 116 -8 000 -4 543 -10 000 

Distrikts- och förbundsarrangemang -1 000 -2 000 0 -2 000 

Utbildning -10 300 -5 000 -6 100 -5 000 

Övrigt, litteratur, ledarskjortor -3 790 -5 500 -5 645 -3 000 

Avskrivningar -50 015 -50 000 -89 739 -91 000 

 -163 397 -193 500 -209 671 -213 000 

Oskarsborg     

El o värme -20 826 -25 000 -21 900 -25 000 

Vatten, avlopp -4 198 -8 000 -7 740 -8 000 

Sophämtning, städning -2 166 -4 000 -1 436 -4 000 

Reparationer, stugfogde -13 071 -30 000 -37 642 -30 000 

 -40 261 -67 000 -68 718 -67 000 

Administration     

Styrelse, möten, ledartack mm -2 161 -2 000 -2 427 -2 000 

Kontorsmaterial, porto -383 -500 -180 -500 

Telefon, Internet, hemsida     -2 094 -2 000 -2 091 -2 000 

Försäkringar -13 685 -15 000 -20 937 -17 000 

Medlemsavgifter -400 -500 -300 -500 

Bankkostnader, räntekostnader -1 186 0 -957 0 

Övriga bidrag och gåvor -3 000 0 0 0 

 -22 909 -20 000 -26 892 -22 000 

Summa kostnader -226 567 -280 500 -305 281 -302 000 

     

RESULTAT 56 190 0 -39 074 -55 000 
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Balansräkning 2016-06-30 
 
    2016-06-30   2015-06-30 

     

TILLGÅNGAR     

Båtar och brygga  64 017  114 032 

Övriga fordringar  2 546  9 708 

Likvida medel  255 614  296 038 

Summa tillgångar  322 177  419 778 

     

SKULDER OCH EGET KAPITAL     

Skulder (upplupna kostnader)  -27 455  -15 746 

Förskottsbetalda lägeravgifter  23 000  -142 500 

Balanserat resultat från tidigare år  -261 532  -300 606 

Årets resultat  -56 190  39 074 

Summa skulder och eget kapital  -322 177  -419 778 

     

 

 

 

 
 

 


