
 

 
 
Danderyds sjöscoutkår  PLUSGIRO  
Oskarsborg, Enebybergsvägen 1  20 77 67-5 
   

 

UtLed 2022-01-16 
 

Närvarande 
Erika Sandell Ordförande  

Andreas Söderlind 
Anna Arrhen + Magnus Gustavsson 
Åsa Neumann 
Elias Arnestrand 
Erik Wettergren 
Erika Svanström 
Gunnar Troili 
Henrik Granqvist 
Jacob Nielsen 
Joakim Ahrens 
Jonas Ryberg 
Kerstin Ejderby Larsson 
Marie Alani 
Mats Ejderby 
Nicola Steine 
Peter Elmlund 
Rasmus Carlsson 
Staffan Larsen 
Stefan Svanström 
Ulrica Palmér 

§1 Mötet öppnas 
Erika öppnade mötet.  

§2 Datum 
X februari Thinking Day 

2a april Sjöscoutdagen (Upptäckare + Äventyrare) 

24e april Sjösättning 

? Roslagens dag 

§3 Restriktioner 
Kommit nya restriktioner.  

Styrelsen har bestämt att vi kör på, mycket utemöten, minimera scouter och ledare inomhus. 
Uppdatera vartefter det kommer mer saker.  
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§4 Frågor 
Hur går det med köket? Vi har dialog med kommunen. Vi hade kontakt före nyår, då ville 
de ha diskussionen efter nyår, när deras budget tillät. Vi får se vad deras besked då blir.  

§5 Bokningar Oskarsborg 
12-13 februari Utmanarna bakar 

19-20 februari Äventyrarna navigationskurs 

12-13 mars upptäckarna hajk 

4-5 juni ?? 

§6 Material 
Dålig ordning – trots att material är tydligt uppmärkt, både lådor och hyllor. Ta tiden att ställa 
undan ordentligt, för att möjliggöra för andra avdelningar att ha verksamhet. Och om saker 
saknas, köp in eller meddela styrelsen / Ulrica Palmér 

§7 Läger Upptäckare / uppåt 
Avbeställningsregler – lägret behåller hälften om de ställer in efter sista april, det måste 
framgå till våra scouter så de vet förutsättningarna när de anmäler sig 

Ta med Bergshamra – ja, om de kommer med egen ledare 

Lägerkommité:  

 Ansvarig (kommunikationslänk mot lägret) – Kerstin Ejderby Larsson 

 Transport (material och person) – Magnus Gustavsson 

 Matansvariga på plats (hämta mat, koll på allergier) – Kerstin Ejderby Larsson + Gunnar 
Troili  

 Anmälningsadministration – Joakim Ahrens 

 Sjukvård – Kerstin Ejderby Larsson 

 Utrustningsansvar – Peter Elmlund 

Intresseanmälan: 35 scouter, sju ledare + Bergshamra-scouterna 

Staffan ordnar maillista för alla ledare som åker 

Första möte prel 27/1 för lägerkommité – om vi har 20 anmälda scouter åker vi, och har vi 
nått det antalet behövs förmodligen inte mötet.  


