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Ordförandens tankar om året som gått… 
 
I vanlig ordning började verksamhetsåret med sommarläger. Denna gång var kåren på Åland 

för att medverka på Distriksläger “Sjö för alla”. 

 

Efter sedvanlig ledarupptakt drog terminen igång. Under hösten hann vi med segling, 

torrsättning och efter det verksamhet vid Oskarsborg igen. 

 

Under torrsättningen hann vi både ta hand om båtarna och samtidigt göra en insats med vår 

stuga Oskarsborg. Under hösten har ledarna träffats för att lära känna varandra bättre genom 

att äta middag ihop, något som alltid är uppskattat. 

 

Efter jul startade vi scoutåret 2017 med en gemensam Kårutvecklingsdag för ledare och 

utmanare. På Kårutvecklingsdagen pratade vi dels genom hur långt på de mål vi satt upp för 

2016/17 vi har kommit men också hur vi ska nå längre under kommande år. 

Större delen av dagen gick sedan åt att diskutera och fundera om vi ska åka både på jamboree 

i Skåne och till Örsö eller bara det ena eller andra. Till slut blev det både och vilket gjorde att 

vi fick sätta ihop två lägerkommitteer.  

 

När vintern lagt sig sjösatte vi kårens båtar i raskt tempo med hjälp av föräldrar och 

tack vare grundligt förarbete av Vrakpatrullen. Vi har fortsatt att ha särskilda seglingsdagar 

för ledare för att introducera nya ledare till hur kårens båtar fungerar och hur man hittar i 

sjöboden, ett mycket uppskattat och bra initiativ. 

 

Som vanligt är jag först och främst enormt tacksam för alla ledare och funktionärer som 

ställer upp med fritid, semesterdagar och vardagkvällar. Utan er skulle vi inte ha någon 

verksamhet och väldigt många scouter skulle gå miste om väldigt mycket lärande och väldigt 

många fina erfarenheter. 

 

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 2016: 
 

Kårordförande  Patrik Frid 

Vice Kårordförande  Ulrica Palmér 

Kårsekreterare  Maria Hanström 

Kårkassör  Åsa Neumann 

Övrig ledamot  Vidar Palmér 

Jonas Ryberg 

   Ragnar Sjögren 

   Marika Lund 

   Rikard Göthe  

Joakim Ahrens 

Hanna Nielsen 

Danile Kempe 

Sara Winell 

 

Suppleanter  Kerstin Ejderby  

   Henrik Granqvist  

   Oskar Larsson 

Ludvig Hambraeus 

Samuel Dahn 

Erika Sandell 

       

    

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

Ruckelpatrull  Pär Lindén  

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 5 oktober 2016.  

I slutet av juni 2017 var 263st medlemmar registrerade (243 st år 2016). 
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Vrakpatrullen       
Under året ägde kåren 14 st Optimistjollar, 7 st Tvåkronor, 2 st Fabola 

Campus 6.3, en Albin Vega och 3 st motorbåtar. 

 

Under augusti så var optimistjollar och en av kårens motorbåtar med 

på Roslagens scoutdistrikts läger Sjö för alla vid Bomarsunds på 

Åland. 

 

Under hösten sålde vi vår Albin Vega, som inte kom under broarna in 

till scoutbryggan och sällan användes. 

 

Båtupptagningen ägde rum i oktober då kårens medlemmar och föräldrar samlades för att ta 

upp båtarna och höstrusta vår scoutstuga Oskarsborg. 

 

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

Vi slipade och målade också alla tvåkronor med ett lager Lefant epoxifärg. 

 

Kåren beslutade under våren att köpa 4st nya Optimistjollar. 

 

Sjösättning ägde rum i slut av april.  

 

I juni så levererades våra nya Optimistjollar. 

 

/Vrakpatrullen. 
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Ruckelpatrullen 
 
Ruckelpatrullen har ägnat verksamhetsåret åt att hålla ordning på våra hus, vår utrustning 
(och oss själva). Båtupptagnings- och sjösättningsdagarna har utnyttjats till att få 
”husfixarlistan” åtgärdad, såsom rensning av takrännor, flyttning av hylla, genomgång av 
fotogenlyktor, rensning av rabatter, sly och eldstäder mm.  Vi har också fått kommunen att 
fixa takfoten som var ”rutten”. 
 
Själva har vi ägnat oss åt småreparationer och en ny fin utediskbänk har byggts av Tomas 
(och Ole). Erik har fixat ljusknappen i trappan, så vi slipper gå upp och släcka, och 
utebelysning har bytts. Flera aktivitets- och hantverkslådor har skapats såsom Eldning, 
Överlevnad, Samarbete, Läder, Paracord och Täljsten. Även patrullsjukvårdslådor har 
uppgraderats. Dessutom har vi planerat köksombyggnad som förhoppningsvis kan startas 
nästa verksamhetsår. 
 
Och naturligtvis har Ruckelpatrullen, genom Kerstins idoga arbete, dragit in pengar till kåren 
genom uthyrning av stugan. 
 
/Dana, Pär, Tomas, Ole, Kerstin, Fredrik, Jonas, Erik, Carl och Ragnar 
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Spårarscoutavdelningen Småfåglarna  
 

Verksamheten för hösten 2016 inleddes med scoutlägret Sjö för alla på Åland. På lägret var vi 

9 scouter och tre ledare.   

Under hösten 2016 hade Småfåglarna 24 barn och 6 ledare. Terminens började med två 

seglingsmöten 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 Valleby. 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 ”Saffransmysteriet” med bullbak. 
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Småfåglar på Åland 2016 

 

 

Efter jullovet samlades vi igen och vårterminens tema var ”Småfåglarna på äventyr med 

Tintin”. Vi började med pulkaåkning, samarbete flaggor och skridskor på Danderydsvallen. I 

samband med skridskoåkningen tränade vi isvett med isdubbar och livlinekastning. Som 

vanligt var vi med på Thinking Day. Efter sportlovet fortsatte vi med eldning, terminens bad 

med klädsim på Tibblebadet, matlagning, knopar och orientering 

I april var scouterna duktiga och sålde Majblommor. Tyvärr blev det denna vår inget 

Roslagens dag då årets övernattning i tält gjordes på Kaninholmen.   

Fyra måndagar i maj/juni hade vi seglingspass i Edsviken med Optimisterna. 

    

/Småfågelledarna  
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Upptäckarscoutavdelningen Sjöbusarna     
 

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

upp eld och laga mat med inriktning på att ta matmärke 2. Vi har också tränat på knopar, 

surrningar, splits och tagling samt tagit hand om och seglat kårens 2-kronor samt Fabola 

Campus. I november hade vi en helghajk till Sjövik på Ekerö, tillsammans med 

upptäckaravdelningen Råseglarna. Där genomförde vi både knepiga orienteringsspår, 

matlagning  samt 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 delar samt under 

februari genomförde vi demokratimöte med avdelningen.  

 

Vi genomförde studiebesök på Vasamuseet vilket var intressant. Vi deltog i Sjöscoutdagen på 

Skeppsholmen i april samt Roslagensdag i maj. 

 

I juni hade vi Seglingdag  tillsammans med Råseglarna  där vi seglade på Edsviken med en 

distans segling till Sätra äng och åt pizza. Under höstterminen 2016 hade vi 13 möten och 

avdelningen bestod av 28 scouter och 5 ledare. Under vårterminen 2017 hade vi 19 möten, var 

28 scouter och 6 ledare.  

 

/ Joakim Ahrens 
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Upptäckarscoutavdelningen Råseglarna      
 
 

Hösten började med några seglingsmöten som sedan övergick i möten på land. Landmötena 

ägnades åt sjukvård, surrning, kniv, yxa och såg. Andraåringarna fick öva sig i ledarskap när 

vi lärde förstaåringarna hur man använder kniv, yxa och såg. Vi har också eldat och lagat mat 

över öppen eld, städat, orienterat och lekt. En stughajk i Sjövik tillsammans med Sjöbusarna 

hann vi också med. Terminen avslutades traditionsenligt med luciadisko för alla upptäckare.  

 

Vårterminen började med lägerbål och trashockey. Vi besökte också Vasa Museet där vi hade 

en form av skattjakt. Resten av terminen ägnades åt kniv, yxa, såg, eldning, surrning, båtteori 

och segling. Då vi hade många nya socouter hade vi en myshajk i Oskarsborg där de fick 

prova på att sova borta inför sommarlägret. I samband med Roslagens dag hade vi en hajk 

tilsammans med Sjöbusarna där vi som i vindskydd. Vi hade också en dags seglingshajk 

tillsammans med Sjöbusarna där vi seglade till Sätra äng och åt pizza. Våra möten hade vi på 

torsdagar kl. 19:00-20:30 och vi var 19 scouter uppdelade i de tre patrullerna Pamir, Pommern 

och Passat. Vi var även fem stycken ledare.  

 

/Råseglarledarna 

 

 

 

 

Äventyrarscoutavdelningen Havsgudarna 

Detta år inleddes med segling som vanligt. Detta varade i fyra veckor tills det var för mörkt 

och kallt för att fortsätta. Därefter så hade vi möten vid scoutstugan en gång i veckan där vi 

eldade, knöt knopar, surrade och täljde täljsten. Det har varit ungefär 20 scouter på varje 

möte. Vi avslutade 2016 med ett film-möte och ett bak-möte.  

 

Vi började 2017 med en aktivitet som kallas free being me. Som går ut på att ge barn och 

ungdomar en bättre självbild genom att identifiera hur media förvränger bilden av skönhet. 

Efter det så har vi tränat mer på surrning och eldning. Vi har också haft en del annorlunda 

möten som har gått ut på att få scouterna att tänka då de ska planera en stad och lösa problem.  

 

Till slut mot sommaren 2017 så kunde vi åka ut och segla igen. Många scouter har då fått 

chansen att lära sig mer om och kvalificera sig för större ansvar angående kårens båtar. Vi har 

haft en matlagnings hajk där scouterna fick testa på att laga all sin mat från råmaterial. Mats 

Ejderby har även anordnat två hajker för andra och tredje åringar. Ett antal andra åringar har 

varit på patrull-ledarkurs. 

 

 

/Vidar Palmér 
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Utmanarscouterna  Flytvästgul 
 

Hösten 2016 bildades Flytvästgul, kårens nya utmanarlag. 

 

Det första mötet ägnades åt att planera, lära känna varandra och spåna idéer för framtiden. 

Resten av sensommaren ägnades åt segling.  

 

När seglingssäsongen var avslutad så genomfördes möten såsom eldning, tagling/splitsning, 

laserdome, städning, båtvård, centrumorientering, back-klättring mm. Även utmanarlyan fick 

sig en ordentlig rengöring. 

 

Även vissa helger bokades in för brädspelshajk och kakbak till Thinking Day. 

 

Slutet av våren ägnades åt segling och avslutades med en tredagars seglingshajk med Lova 

och Lina. Trevlig segling med usel mat och kalla dopp. 

 

Utanför kåren har vi haft representanter på diverse olika arrangemang såsom Ting, Lussevaka, 

Krisarr. 

 

/Flytvästgul 
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Resultaträkning 2016/2017  
 

  
Resultat 

16/17 
Budget 

16/17 
Resultat 

15/16 
Budget 

15/16 

     

INTÄKTER     

Medlemsavgifter 162 174 156 000  155 820 160 000  

Försäljning majblommor och julartiklar 6 770 6 000 6 200 8 000 

Försäljning scoutkläder o märken 3 106 1 000 740 1 000 

Deltagaravgifter kårarrangemang 0 0 0 0 

Lägernetto -33 657 -25 000 4 912 10 000 

Stughyror 25 850 16 000 20 140 15 000 

Båthyror 5 400 0 1 000 1 000 

Statliga bidrag (SSF) 9 488 9 000 9 420 10 000 

Kommunala bidrag 82 184 75 000 80 306 75 000 

Övriga bidrag och gåvor 2 072 0 4 219 0 

Vinst sålda båtar/motorer 15 000 15 000 0 0 

Ränteintäkter 0 0 0 500 

Summa intäkter 278 387 253 000 282 757 280 500 

     

     

KOSTNADER     

     

Verksamhet     

Kåraktiviteter -12 536 -15 000 -14 356 -15 000 

Materiel intendentur/förråd -32 182 -30 000 -29 338 -15 000 

Båtar, jollar och följebåt -27 163 -40 000 -30 304 -55 000 

Båtar, Lova & Lina -1 149 -4 000 -2 181 -4 000 

Båtar, Gunilla -1 882 -3 000 -11 830 -15 000 

Avdelningar -8 414 -19 000 -8 167 -19 000 

Inköp scoutkläder och märken -10 456 -8 000 -2 116 -8 000 

Distrikts- och förbundsarrangemang -4 373 -2 000 -1 000 -2 000 

Utbildning -11 500 -5 000 -10 300 -5 000 

Övrigt, litteratur, ledarskjortor 0 -2 000 -3 790 -3 000 

Avskrivningar -98 394 -51 000 -50 015 -50 000 

 -208 049 -179 000 -163 397 -191 000 

Oskarsborg, Boden Haparanda, Kalix     

El o värme -14 945 -23 000 -20 826 -25 000 

Vatten, avlopp -7 839 -7 000 -4 198 -8 000 

Sophämtning, städning -3 167 -2 000 -2 166 -4 000 

Reparationer, stugfogde -8 436 -30 000 -13 071 -30 000 

 -34 387 -62 000 -40 261 -67 000 

Administration     

Styrelse, möten, ledartack mm -3 633 -2 000 -2 161 -2 000 

Kontorsmaterial, porto 0 -500 -383 -500 

Telefon, Internet, hemsida     -1 245 -2 000     -2 094 -2 000 

Försäkringar -13 688 -14 000 -13 685 -15 000 

Medlemsavgifter 0 -500 -400 -500 

Bankkostnader, räntekostnader -1 727 0 -1 186 0 

Övriga bidrag och gåvor 0 0 -3 000 -2 500 

 -20 293 -19 000 -22 909 -22 500 

Summa kostnader -262 729 -260 000 -226 567 -280 500 

     

RESULTAT 15 658 -7 000 56 190 0 
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Balansräkning 2017-06-30 
 
    2017-06-30   2016-06-30 

     

TILLGÅNGAR     

Båtar och brygga  32 000  64 017 

Övriga fordringar  7 022  2 546 

Likvida medel  430 749  255 614 

Summa tillgångar  469 771  322 177 

     

SKULDER OCH EGET KAPITAL     

Skulder (upplupna kostnader)  -52 341  -27 455 

Förskottsbetalda lägeravgifter  -84 050  23 000 

Balanserat resultat från tidigare år  -317 722  -261 532 

Årets resultat  -15 658  -56 190 

Summa skulder och eget kapital  -469 771  -322 177 

     

 

 

 

 
 

 


