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Ordförandens och Vice Ordförandes tankar om året so m 
gått…  
Trots att vi hade genomlidit det regnigaste kårlägret i mannaminne samlades alla ledare och 
seniorscouter åter förväntansfullt i vår scoustuga Oscarsborg i slutet av augusti för att planera 
kommande termins aktiviteter samt för att sätta samman alla ledargäng som behövdes. Och 
givetvis för att äta en god middag också. Det hela avlöpte friktionsfritt och strax surrade 
rummet av idéer på alla de stora och små äventyr som skulle komma att möta barnen under de 
följande månaderna.  

Höstens möten inleddes sedan med segling vid vår brygga i Edsviken den första månaden, 
innan vår nordliga belägenhet började göra sig alltför påmind och det var dags att ta upp 
båtarna ur vattnet. I samband med detta gjorde vi en storstädning av vår scoutstuga och 
genomförde vissa mindre reparationer. När stugan stod vacker och nyservad var det dags att ta 
sig an vårt lägerområde på Örsö. Några ledare och seniorer i åkte ut en helg i början av 
oktober och hjälpte markägarna med att elda upp en massa ris, hugga ned några träd och röja 
sly på ängarna där vi har våra tält om somrarna. Det var korvgrillning och mys framför de 
stora glödhögarna långt in på kvällen. En riktigt fin helg med härligt höstväder hade vi. Och 
vi är glada för att få återvända till “vår” kära ö (den känns nästan som vår efter att vi haft 
läger där i drygt 35 år) år efter år och markägarna är lika glada de att vi hjälper dem. Alla 
nöjda helt enkelt.  

Resten av hösten fortlöpte utan några större händelser. Våra expansionsplaner blev lagda på is 
då beslut om utbyggnad av vår scoutstuga drog ut på tiden. När nyåret närmade sig var det 
dags för mig att tillfälligt lämna över rodret till vår vice kårordförande Karin Söderberg då jag 
själv skulle bege mig utomlands för studier under våren. Vårens aktiviteter överlåter jag 
således åt henne att redogöra för.  

Allt som allt hade det ditintills varit en helt igenom lyckad höst, och vår scoutkårs verksamhet 
fortskred i god ordning. 

Holger Larsen 
Ordf. Danderyds Sjöscoutkår 

 

Vårterminen drog igång som vanligt. Vi firade Thinking Day som vanligt med fackeltåg och 
scoutupptagning i Danderyds kyrka. 

Under våren har vi haft en ledar- och seniorträff på Oskarsborg med bra diskussioner, vi hann 
även med att äta god middag och umgås. 

Kåren deltog även på distriktets tävling Roslagens Dag med goda resultat. 
 

År 2009 firar kåren 70-års jubileum, detta passade vi på att fira innan sommaruppehållet med 
middag för ledare, seniorer och gamla medlemmar. Kul att se var att såpass många gamla 
medlemmar kom för att fira. 
 

Under sommaren har det även byggts två dass på vår lägerö Örsö. 
                          

Karin Söderberg  
Vice Ordf. Danderyds Sjöscoutkår 
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Styrelse, funktionärer och medlemmar 
 
Styrelsen har under året utgjorts av följande ledamöter valda av kårstämman 2008: 
 

Kårordförande  Holger Larsen 
Vice Kårordförande  Karin Söderberg 
Kårsekreterare  Maria Hanström 
Kårkassör  Åsa Neumann 
Båtpatrull  David Wikander  
Stugfogde  Thomas Neumann 
Ssc repr.  Erik Svanström 
Övrig ledamot  Gustaf Allmér 
   Ragnar Sjögren 

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

Materialförvaltare   Håkan Sandell  
Kårutbildare  David Wikander 
Medlemsregistrerare  Åsa Neumann 
Stuguthyrning  Kerstin Ejderby-Larsson 
Nyanmälningar  Kerstin Ejderby-Larsson  
Webbansvarig  Erik Carlsson 
Revisorer  Jonas Romson & Jacob Ordeberg 
Arkivarie  Björn Alba 
Bidragsombud  Karin Söderberg 

 
Styrelsen har haft 9 st protokollförda möten under perioden. 
Kårstämma hölls den 30 september 2008.  
I slutet av juni 2009 var 221 st medlemmar registrerade (235 st år 2008). 
 
 
 

Valberedning  Gunnel Larsen 
   Maria Gehlert 
   David Wikander 
   Karin Hellblom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



______________________________________________________________________________ 
                                      Verksamhetsberättelse för Danderyds Sjöscoutkår HT 2008 & VT 2009  
                                                                                                                            2009-09-28 4 

Vrakpatrullen       

Under hösten 2008 har Vrakpatrullen tagit det ganska lugnt. Under 
sommarens läger skadades inte båtarna särskilt mycket. Detta ledde till 
att det inte behövdes lika mycket lagningsarbete som är sedvanligt på 
hösten. Mest en massa småsaker och lite löpande underhåll.  
 

Torrsättningen gick bra fast inbjudan kom ut lite sent och 
uppslutningen inte var som den borde varit men det får vi ta lärdom av 
till nästa år att det är viktigt att inbjudan kommer ut i tid. Men alla 

båtarna kom upp och är fastlåsta. Motorerna är på vinterförvaring, 4,15 och 18 hk är hos 
Astons och 25hk är hos KinaMarin.  
  

Under våren gicks alla båtgrejer igenom och det som saknades kompletterades. Sjösättningen 
gick bra. Vi tackar familjen Ljösne för den båttrailern som vi har fått i gåva, den kom däremot 
några dagar försent för att den skulle kunna vara med på sjösättningen.  
 

Parsun motorn passade på att gå sönder bara några dagar efter sjösättningen. Den skar och 
gick inte att rubba. På verkstaden konstaterades att den läckte olja och det var antagligen 
därför den skar. Den är nu skickad till KinaMarin(återförsäljaren) för reklamation.  
 

Annars har våren gått bra utan några incidenter. Hoppas bara att sommarens läger också 
kommer att vara utan några större skador.  
 

Vrakpatrullen  

Stugfogde       
 
Härmed vill stugfogden avlägga verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008-07-01 till 
2009-06-30, brutet verksamhetsår. Inledningen av verksamhetsåret innebar huvudsakligen 
arbete och vård av utomhusytorna på Oskarsborg. Det innebär att man har klippt gräsytorna 
flera gånger, rensat och krattat grusgångarna för att hålla snyggt, och plockat upp efter mindre 
samvetsgranna hundägare. Inomhus har några förbättringar skett genom att vi har monterat 
automatstartare av toalettrumsfläktarna och låtit en VVS tekniker rätta till avluftningsröret från 
toaletterna så att ventilationen nu sker i det fria och inget annat. Under huset har samma 
tekniker riktat avloppsröret så att det numera är rakt och att avloppsvattnet nu kan rinna ut och 
ner i avloppstanken utan att det bildas ansamlingar med avloppsvatten i röret, ansamlingarna 
av avloppsvatten har orsakat oss en del obehag. En ventil i pannan fick bytas ut, arbetet 
utfördes på beställning genom en rörfirma. I september deltog fogden i planeringen och 
genomförandet av höstens upptagning av båtar och höststädning på Oskarsborg. 
 

Arbetet i tillbyggnadsgruppen fortskred under året. Tyvärr avslog kommunen i slutet av 
vårterminen vår önskan om tillbyggnation av huset.  
 

Löpande under hela verksamhetsåret har fogden ansvarat för att det har fyllts på 
förbrukningsmaterial så som diskmedel, trasor, plastpåsar, toalettpapper och mycket mera. Vid 
några tillfällen har jag dammsugit och torkat golven. Ansvarat för att toalett tanken har blivit 
slamsugen av Sita när det har varit aktuellt. Avsyning med avseende på det tekniska har 
genomförts flera gånger per månad. Fogden har också deltagit i flera styrelsemöten.  
 

I jultiden har fogden juldekorerat lite med julbelysning med timerstyrda elljusstakar och 
elbelyst adventsstjärna. Nyåret och vårterminens arbete har mest varit att avsyna och  
genomföra små åtgärder och fylla på förbrukningsmaterial. Sjösättningsdagen genomfördes på 
traditionellt sätt med sjösättning av kårens båtar och storstädning på och utanför Oskarsborg.  
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Under våren bytte vi ut den lilla dörren i sjöboden nere vid Edsviken. En enkel boddörr köptes 
in, som vi sedan försåg med stående panel och som målades brun, nya lås och nytt trycke 
monterades.  
 

Senare rev vi ut den gamla dörren och monterade in den nya, på samma gång passade vi på att 
snickra upp nytt foder kring dörren. På önskemål från ledarna köpte vi en vänsterhängd dörr, 
det blev mycket mera praktiskt så.  
 

Försommaren ägnades åt renovering av entrédörrens utsida, målning av garagets lilla dörr på 
båda sidorna. Också sjöbodens nya dörr har fått ett ytterligare skikt med färg. 
 

Låsanordningen på stora porten på sjöboden har reparerats på framgångsrikt sätt.      
 

Gräsmattorna har fått omfattande vård under sommaren genom isåning, gödsling, 
långklippning och flitigt vattnande.  
 

Jag vill framföra ett stort och varmt tack till alla som har hjälpt till vid olika tillfällen under 
året. 
 

Thomas Neumann 
 
 

Spårarscoutavdelningen Småfåglarna    
 
Under hösten 2008 samlade miniorscoutgruppen Småfåglarna 28 barn, 6 ledare och en 
ledarassistent. Terminens tema var Småfåglarna i djungeln, och miniorerna fick slå knopar 
med Kaa (som slog knut på sig själv), följa spår med Bagheera, laga mat på stormkök med 
Mowgli och mycket mer. Vi övernattade naturligtvis också i djungeln, och passade då på att 
inviga de nya scouterna. Terminens sista möte ägnades åt julstök i människobyn, och 
allehanda lussebullar tillverkades. 
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Samma gäng träffades efter jullovet igen, nu dock 26 spårarscouter, som är vårt nya namn. 
Ganska snart tränade vi isvett, livlina och halkade runt på isen på Danderydsvallen. 
Simträning i Mörbybadet samt övning på isflak blev det en annan kväll. Annat som fanns på 
programmet var sjukvård, pinnbrödsgrillning, eldning och samrbetsövningar. Efter en 
övernattning i tält utanför scoutstugan var vi med på Roslagens Dag och tävlade mot 
Roslagens alla kårer med mycket bra resultat. Småfåglarna tog guld i patrulltävlingen och 
brons i avdelningstävlingen! Terminens sista fyra möten var vi nere vid Edsviken  och 
seglade. Den sista gången hade vi avslutning med märkesutdelning och fika för föräldrar och 
syskon. 
 

På kårens sommarläger på Örsö deltog Småfåglarna med åtta scouter och fyra ledare. Det var 
härliga soliga dagar med mycket bad och skoj. Och en uppskattad städtävling för att hålla 
ordning i tälten! Vi ledare hade väldigt roligt tillsammans med våra duktiga scouter! 
 

Lulla Royen 
 

Spårarscoutavdelningen Stormfåglarna   
Stormfåglarna bestod under hösten 2008 av 28 miniorscouter och 6 ledare. 
Under terminen hade vi 14 onsdagsmöten och en stugövernattning. 
 

Onsdagsmötena ägnade vi oss åt att göra söljor och vi invigde våra nya miniorer. Vi har 
seglat, grillat pinnbröd, haft poängjakt, varit på patrulläventyr och gått spökspår samt 
reflexspår. Vi testade också våra simkunskaper och mycket annat. På vår stugövernattning 
myste vi vid lägerelden, sjöng sånger och berättade sagor innan det var dags att sova. Nästa 
dag fick vi chansen att öva lite orientering i dagsljus. 
 

Under vårterminen har vi varit 27 miniorscouter och 6 ledare.  
Vi har haft 14 ”vanliga” onsdagsmöten, 6 onsdagsseglingar, en daghajk och en kanothajk med 
övernattning. Vi har också varit med på Roslagens dag samt varit på sommarläger på Vässarö. 
 

På onsdagsmötena hann vi med att sy ”matpåsar” och besöka Danderydsbonden. Vi hade ett 
”walkie-talkie”-möte då vi letade efter varandra med hjälp av frågor och kartor, vi hade 
iskunskap nere vid scoutbryggan i början på februari 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 
en daghajk då vi letade efter Bulgurguldet! Då var även föräldrar och syskon inbjudna.  
 

Sista helgen i maj hade vi en kanothajk då vi tältade och paddlade under 2 dagar. Terminen 
avslutades med ett 4 dagars läger på Vässarö då vi deltog i Stockholms scoutdistrikts 
sommarläger: Mysteriet. 
 
     Stormfåglarledarna 

 

Upptäckarscoutavdelningen Sjöbusarna     
Nya scouter in och de gamla ut när höstterminen drog igång. Till en början så var det mycket 
stökigt. Men när väl patrullerna lagt sig så blev allt lättare. Vi seglade till en början, och när 
väl mötena på Oskarsborg börjat så tog vi knivbevis med förstaåringarna. Vi hade även en 
stughajk tillsammans med Råseglarna. Denna termin hade vi också äventyrsmöte. Scouterna 
fick då genomgå ett sagoäventyr, med vampyrtema. De behövde slåss mot Dracula och fick 
hjälp av van Helsing. 
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Bad hade vi också, trots stora svårigheter med att boka badhus, det verkar inte som om 
badhusen vill ha kunder under 16 år. Vi avslutade året med julbak, med mycket mandelmassa 
och ortroligt roliga skapelser! 
 

Vi började året med att en del inomhusmöten. Eftersom vi skulle segla en hel del på våren så 
tog vi in seglingsteori på så många möten som möjligt. Detta kunde leda till minst sagt udda 
aktiviteter, så som ”lag och löfte, med lite seglingsteori”, och ”elda, och lite seglingsteori”. Vi 
satsade även på att barnen skulle lära sig elda, så att de skulle klara sig bättre på Örsö.  
 

Vi körde en hel del ceremonimöten på våren, så som lag och löfte. Detta klarar scouterna 
bättre och bättre, det är inte så mycket fjantande på dom längre. Många av andraåringarna 
valde att bli upptagna som scouter på Thinking Day i kyrkan.  
 

Vi hade även denna termin ett äventyrsmöte. Denna gång med Mio min Mio tema. Här var det 
infångande av vilda hästar på schemat, och kasta kottar på Riddar Kato. Vi var även med på 
Roslagens Dag där Sjöbusarna vann patrulltävlingen!  
 

Mot slutet av våren hade vi seglingshajk med Råseglarna. Vi seglade och åt pizza, och trots 
solbadare på scoutbryggan så gick hajken bra. 
 

Mot sommaren så var det Örsöläger, och med tanke på förra årets regn så var årets läger 
fantastiskt. Vi badade mycket men fick trots värmen tillfälle att lära scouterna att bygga 
lerspisar, något vi inte gjort på Örsö sedan vi bytte tid på det till slutet av sommaren. Det var 
ledarbrist på lägret, men på plats på Örsö så gick det bra i alla fall. 
 

Sjöbuseledarna 

 

Upptäckarscoutavdelningen Råseglarna      
 
Under höstterminen har vi varit 29 barn och 10 ledare, därav 3 yngre ledare & 2 assistenter. 
 

Vi började hösten med 3 seglingsmöten. Därefter hade vi nio möten i Oskarsborg, ett badmöte 
i Täby simhall samt ett patrullmöte då varje patrull var hemma hos en patrullmedlem. Vi hade 
också en övernattning i Oskarsborg med bara Råseglare samt en hajk tillsammans med 
Sjöbusarna i scoutstugan Översjön, vid Järvafältet (Jakobsberg/Stäket). 
 

Flera torsdagsmöten har eldning stått på programmet, en aktivitet som engagerar alla. Några 
möten har de fått laga något ätbart över elden, vilket alltid uppskattas mycket. 
 

Vi har också provat surrning, övat lite knopar, funderat över chiffer samt lärt oss hur man 
packar sin ryggsäck inför hajk. 
 

Råseglarledarna 
Jonas, Harald, Åsa, Henrik, Karin, Rasmus, Joakim, Erik, Annika och Elsa 

 
 
 
Under vårterminen har vi varit 27 Råseglare fördelade på 4 patruller. 
 

Råseglarna har haft 15 mötestillfällen på Oskarsborg, 3 seglingsmöten, en övernattning i 
Oskarsborg samt en seglingshajk hemma i Edsviken tillsammans med Sjöbusarna. Råseglarna 
deltog också i Roslagens Dag med gott resultat. 
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Under våra torsdagsmöten i Oskarsborg har vi jobbat med knopar, allemansrätt, scoutlagen, 
eldat samt förberett oss för seglingssäsongen. 
 

Övernattningen i Oskarsborg den 13-14 mars var mycket populär och 24 scouter deltog. Vi 
samlades på fredag kväll kl 19.  Lite senare hade vi en mysstund vid eldplatsen uppe i skogen. 
Där dök plötsligt konstiga personer upp (seniorscouter) och det hela slutade med att 
Råseglarna hittade en skatt. På lördagsförmiddagen var det stationer i skogen med orientering 
vilket var svårt, för de flesta patruller tog väldigt lång tid på sig. Dock, alla var glada och hade 
mycket att berätta till lunchen. Avslutning kl 14.30 
 

I distriktstävlingen Roslagens Dag den 9 maj deltog alla fyra patrullerna och de fick följande 
placeringar; 2, 8,9 och 11 (av 17 tävlande patruller) 
 

Seglingshajken den 30-31 maj var varm och ganska vindstilla. Vi hade segling i två grupper 
invid bryggan på lördagen. Cykla till Oskarsborg och sova över i de tre stora vita tälten. 
Söndag segling till Sätra äng, halva gänget segla dit medan resten fick gå. Efter pizza- lunchen 
bytte vi besättning och de som gått fick nu segla. 19 Råseglare och 15 Sjöbusar samt 10 ledare 
deltog denna helg. 
 

Sommarlägret på Örsö i början av augusti har 13 anmälda Råseglare.  
 

Följande ledare har varit engagerade under våren: 
Jonas Ryberg, Harald Hermansson, Henrik Swanström, Åsa Neumann  
Två unga ledare: Rasmus Harrelind och Joakim Romson 
Två assistenter: Annika Engdahl och Elsa Davidsson 
Ansvarig ledare: Karin Hellblom 
 

För Råseglar-ledarna 
Karin Hellblom 

 

Äventyrarscoutavdelningen Skeppen  
 
Efter att ha slagit ihop båda avdelningarna Havsgudarna och Skeppen till en avdelning, med 
nya ledare, började vi terminen med att tillverka nya oranga halsdukar och söljor. Därefter 
gjorde vi en hel del scoutsaker såsom eldning, bygga vindskydd, sjukvård och mycket mer. 
Den 6-7 november bar det ut på vandringshajk. Vi gick en del av Sörmlandsleden, och 
naturen var bländande vacker. Vi hade lyckats pricka in den helg då temperaturen var ner mot 
-7 °C hela helgen.  Scouterna hade fått köpa egen mat som de tillagade på stormkök. Totalt 
vandrade vi ungefär 3 mil. 
 

På de kommande mötena bakade vi egen pasta, vilket var mycket populärt, badade på 
Mörbybadet och hade ett smygmöte. 
 

Den 1-2 december var det dags för en mysig stughajk. Vi åkte till en stuga i Gåseborg som 
ligger i Barkaby. Där spenderade vi helgen med att knyta kompisarmband, sjunga, spela 
gitarr, bygga kottfarmar och mycket mer. 
 

Det sista mötet bakades det pepparkakor, och uppe i skogen fick scouterna träffa tomten och 
dansa kring hans julgran. 
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I slutet av januari hade vi bestämt att vi skulle ha en skridskodag där vi åkte 
långfärdsskridskor på Norrviken. Därför var de två mötena innan detta inriktade mot isteori 
etc. 
 

Det var Thinking day, och scouterna fick vara med och läsa texter vid ceremonin. 
I mitten av februari åkte vi på stughajk till Södertälje, där vi först badade på äventyrsbadet 
Sydpoolen, och sedan tog oss till stugan och hade en mycket mysig stughajk 
 

Fredaxköret blev lyckat även detta år, med många scouter. 
 

Sedan var det dags att börja arbeta med det båtar som vi skulle fixa till våren. Därför var det i 
slutet av mars alltid en patrull som arbetade med att slipa tofter etc. Vi gjorde också diverse 
scoutiga saker som surrning, eldning och navigering. 
 

Den 18 april var det sjöscoutdagen, där Barken kom på tredje plats. 
 

Mot slutet av terminen var det segling för hela slanten, och i mitten av seglingsperioden åkte 
vi på cykelhajk till Åland. Det blev en mycket lyckad hajk med 19 scouter och 6 ledare. 
 

Det sista mötet hade vi ett OAH-city möte, där scouterna fick åka in till staden och göra olika 
uppgifter. Detta möte var 4 timmar långt, och avslutades med tårta. 
 

Marcus Henriksson 
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Utmanarscouterna  S-Crew 
Vi har gjort många trevliga aktiviteter detta år.  Vi har b.la. kollat på film, haft fotosafari, 
spelat Twister, eldat, anordnat en smyghajk för junisar och seglat. Vi tycker att detta har varit 
mycket givande. Dessa aktiviteter har lett till ett fantastiskt, mysigt lag som vi på vårt 
sommarläger bestämde oss för att kalla S-CREW (U). S-Crew kommer att bli Danderyds 
sjöscoutkårs bästa seniorlag någonsin! Alla våra personligheter kompletterar varandra vilket 
gör att gruppens dynamik är superb. Vi klarar av att genomföra våra planer, ja, de flesta i alla 
fall.  Våra favoritaktiviteter är ganska självklara efter att man har träffat oss, om du nu inte har 
det så är de: TE, TE, TE och lite kaka till teet, FLUM (att vara flummig är normaltillstånd för 
oss flesta) och sedan att föra tillsynes seriösa konversationer(men om du lyssnar förstår du att 
vi lurat dig). Vi är väl scoutiga av oss men om det regnar ute finns det större chans att vi sitter 
med en stooooor kopp te i stugan och inte är ute i skogen med yxa i hand. Att hugga är annars 
något scoutigt som är väldigt kul, författaren äger på detta (alltså jag som skriver). Det kan ju 
vara för att det ofta leder till en brasa dvs ELD mohahaha. Att elda är kul för eld är fint. Om 
man nu inte känner för att fixa någon ved går det jättebra att tända på alkogel. Om man ska 
antända alkogel kan man rita fina figurer av den först ☺ Kring en eld förs det ofta 
diskussioner av olika slag. Johan A+B bara skrattar när de tillfrågas om sina 
favoritdiskussionsämnen. Peter tycker om lite random ämnen som skillnaden mellan lila och 
violett.  Annika tycker om att prata om Mando( s-crew u om ni inte fattar vad det är).  Saga 
och Johanna ja, deras diskussionsförmåga kan diskuteras då de oftast enbart skrattar. Sedan 
har vi Malvina och Lollo, våra egna djurrätsskämpar, vad tror ni de pratar om..? Och sen så 
har vi mig som pratar väldigt mycket men om väldigt lite ☺ 
Detta var nog det mesta om vårt vackra lag, vill du veta mer kan du gå in på vår blogg 
http://vialskarkottar.blogg.se  
Ha ett tevligt och flummigt liv!  
 
S-CREW 
Els, Ank, Johan A+B,  Johannisen, Sagis, Malvinis, Lollo, Lousia  
 
Vi skulle inte klarat detta om det inte vore för våra ledare: David, Peter och Elin. Tack så 
mycket! 
PS. Visst borde kungen ha en rosa krona? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



______________________________________________________________________________ 
                                      Verksamhetsberättelse för Danderyds Sjöscoutkår HT 2008 & VT 2009  
                                                                                                                            2009-09-28 11 

 
Resultaträkning 2008/2009  
 

Intäkter 
Budget 
07/08 

Resultat 
07/08 

Budget 
08/09 

Resultat  
08/09 

Medlemsavgifter 189 000   190 200 125 500 103 789 

Försälj. scoutkläder o märken 0 1913 1 000 410 

Försälj. majblommor o julartiklar 10 000 46175 10 000 12 437 

Kåraktiviteter/deltagaravgifter 500   0 500 0 

Läger 200 000   193 150 130 000 128 163 

Hyror Oskarsborg 30 000   30 600 20 000 26 950 

Båthyror 10 000   10 900 5 000 0 

Statliga bidrag (SSF) 15 000   18 710 10 000 12 190 

Kommunala bidrag 100 000   126 603 85 000 80 130 

Övriga bidrag 5 000   5 200 0 3 646 

Räntor 0   132 500 3 254 

Övriga intäkter 0 0 0 0 

Upplösning av lägerfond 0   18 490 0 0 

Summa intäkter 559 500   642 073 387 500 370 969 

     

Kostnader     

Kåraktiviteter 18 000   18 230 12 000 10 582 

Materiel intendentur/förråd 21 000   54 725 20 000 6 120 

Båtar 30 000   47 072 20 000 21 267 

Avdelningar 30 000   45 823 25 000 11 673 

Inköp julartiklar 0 40 950 0 640 

Läger 200 000   211 640 130 000 136 249 

El 37 000   38 606 26 000 29 225 

Vatten, avlopp 15 000   16 026 11 000 12 416 

Sophämtning, städning 9 000   6 984 6 000 3 213 

Reparationer, stugfogde 18 000   16 776 10 000 11 579 

Kontorsmaterial, porto 8 000   1 538 1 000 755 

Telefon 5 000   4 902 3 500 2 074 

Försäkringar 32 000   25 565 26 000 17 739 

Medlemsavgifter 65 000   72 085 52 000 25 682 

Utbildning 4 500   1 200 10 000 10 000 

Övrigt, bank, tidn, arb.kläder 10 000   11 929 10 000 1 463 

Båtar, avskrivningar 35 000   45 867 30 000 25 407 

Summa kostnader 537 500   659 918 392 500 326 084 

     

Resultat 22 000   -17 845 -5 000 44 885 
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Balansräkning 2008/2009 
 
Tillgångar     Skulder   

Båtar 40 188   Skulder 18 230 

Fordringar 25 490   
Förskottsbetalda 
lägeravgifter 103 900 

Plusgiro 282 280   Eget kapital 180 943 

   Årets resultat  44 885 

Summa tillgångar 347 958    Summa skulder 347 958  

 
  
 
 
 

 
 

 


