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Ordförandens tankar om året som gått… 
Verksamhetsåret 2011-2012 började som vanligt numera, med ett Örsö-läger. Trots en till viss 

del decimerad skara ledare blev lägret en succé med massor av segling och skoj lägerliv. De 

minsta, Spårarna, var som vanligt ute tre dagar medan alla andra spenderade en vecka på 

Örsö. Vi fick lite regn några dagar men hade i huvudsak fint väder. Bland scouterna togs en 

hel del segel-certifikat och bland Äventyrarna var de så många att de kunde segla hem båtarna 

från lägret. 

 

 

 

 

Efter upptakten satte terminen igång som vanligt. Segling, båtupptagning och sedan var vi 

tillbaka i Oskarsborg igen. I början av november sågs ett stort gäng ledare för att äta middag 

tillsammans under gemytliga former, mycket trevligt. 

 

I slutet av januari sågs ledarna och Utmanarna för vad vi kallar en UtLed-dag. Styrelsen 

informerade om vad som sker på kårövergripande nivå, bland annat sonderades intresset för 

att köpa en ny båt. Under dagen diskuterades också hur Örsölägret 2012 skulle fungera rätt 

mycket. Liselotte tog på sig rollen som lägerchef och alla andades ut i vetskapen om att det 

skulle bli ett toppenläger.  

Som utvecklande program höll Annika i en övning där olika Myers-Briggs Type Indicators 

(personlighetstyper) introducerades. Vi fick lära oss hur vi kan se på oss själva i ett perspektiv 

som kan vara helt annorlunda än vi själva tänker. 

 

I slutet av februari firades som vanligt Thinking Day i Danderyds Kyrka med efterföljande 

fika i den nybyggda församlingsgården. Utmanarna hade igen hjälpt till mycket och bakat 

vilket var mycket uppskattat. 

 

Under en extrainsatt kårstämma togs ett beslut om att köpa den nya båten vi pratat om 

tidigare. Åsa, Patrik och David hittade en Fabola Campus med trailer till ett rimligt pris och 

Gunilla vid lägerbålsudden, Örsö 
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ägnade en dag åt att köra hem den i 30km/h från Gräsö. Till sjösättningen hade vi alltså en 

extra båt att kasta i sjön. Terminen avslutades med en gemensam kåravslutning vid bryggan. 

Trots halvbra väder var det stor uppslutning. Vi hann namnge vår nya båt, Lova heter hon, 

och hann med både segling, back-klättring och annat skoj. 

 

I skrivande stund, vid återblicken på det gångna året är det med stor glädje jag ser fram emot 

det nya året i Danderyds Sjöscoutkår. 

 

Patrik Eliasson 

Ordf. Danderyds Sjöscoutkår 

 

Styrelse, funktionärer och medlemmar 
 
Styrelsen har under året utgjorts av följande ledamöter valda av kårstämman 2011: 
 

Kårordförande  Patrik Eliasson 

Vice Kårordförande  Dana Palmér 

Kårsekreterare  Maria Hanström 

Kårkassör  Åsa 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 Hellblom 

Medlemsregistrerare  Åsa Neumann 

Stuguthyrning  Kerstin Ejderby-Larsson 

Nyanmälningar  Kerstin Ejderby-Larsson  

Webbansvarig  Erik Carlsson 

Revisor   Jonas Romson  

Revisorsuppleant  Lovisa Meijer 

Arkivarie  Björn Alba 

Majblommeansvarig  Gunnel Larsen 

Bidragsansvarig  Karin Söderberg 

Vrakpatrullen  Jonas Ryberg 

 

 

Styrelsen har haft  11 st  protokollförda möten under perioden. 

Kårstämma  hölls den 27 september 2011.  

I slutet av juni 2012 var 193 st medlemmar registrerade (203 st år 2011). 
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Vrakpatrullen       
Vid höstens upptagning visade det sig att 193:an hade stora 

plastskador och lämnades därför in för en omfattande reparation under 

vintern. Alerten fick övervintra i Haparanda för en välbehövlig 

genomgång av styrpulpeten som spruckigt längs med infästnigen mot 

durken. Vi passade även på att montera nya reglagevajrar när 

reglageboxen ändå var avmonterad från styrpulpeten. Samtliga 

motorer lämnades in till Astons sjöbodar för service och 

vinterförvaring. Vi valde att inte reparera snörstarten på Parsunmotorn 

då den gått sönder två gånger efter tidigare reparationer. 

  

Under en extra kårstämma i april beslutade stämman om inköp av en Fabola Campus 6.3 till 

kåren. En begnad båt hittades på Gräsö som under en lång dag transporterades till Oskarsborg 

i väntan på sjösättning. I samband med terminsavslutningen döptes den nya Fabolan till Lova. 

  

Bryggan har kompletterats med 3 nya bojar och bojstenar för att ersätta förlorade och klara av 

ytterligare en båt. 

 

Ett nytt segelställ till Tråkrona 241 har köpts in, samt 5 st nya segel till de gamla optimisterna. 

Alla båtlås har bytts ut efter inbrottet då båtnycklarna stals.  

 

Jonas Dahlgren, Åsa Neumann 

 

Spårarscoutavdelningen Småfåglarna    
Under hösten 2011 samlade spårarscoutgruppen Småfåglarna 28 barn. Tre gamla ledare 

välkomnade fyra nya till ledarskaran, och blev ett väldigt bra gäng. Terminens tema var 

Småfåglarna i djungeln, och där hände det spännande saker under terminen: tipspromenader, 

bårtillverkning och krabbelurstekning t.ex. Vi simmade lugnt på Tibblebadet, marscherade i 

takt, dvs tränade samarbete, hade föräldramöte med lägerbål och pinnbrödsgrillning, 

tillverkade lädersöljor till scouthalsduken och invigde de nya spårarscouterna enligt den 

gamla traditionen med repspår, godisträd och övernattning i 

scoutstugan. Terminens sista möte ägnades år lussebullebak och 

trashockey. 

Under vårterminen blev Småfåglarna smurfar.  Det smurfades på hal 

is, med isvett, isdubbar och livlinekastning på schemat, kökssmurfen 

smurfade glödhoppor, eldsmurfen undersökte fotogenlyktans 

hemligheter och repsmurfen försökte få ordning på knoparna. Vi 

deltog också på World Thinking Day med fackeltåg till kyrkan. 

Kvällen före Roslagens dag tältade spårarsmurfarna utanför 

scoutstugan. På tävlingen deltog vi med två patruller som kom hem 

med varsin medalj. Våra duktiga scouter kom också på silverplats i 

avdelningstävlingen. Vi ledare var så stolta! 

Tre smurfiga seglingspass i optimisterna hann vi med i maj, och fick 

uppleva både friska vindar och stiltje. Terminen avslutades med att 

vattensmurfarna seglade ut och hämtade en tamp på en boj, tampen byttes sedan mot ett pris. 

Lulla Royen 
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Spårarscoutavdelningen Stormfåglarna   
Stormfåglarna är en avdelning för spårarscouter som ingår i Danderyds Sjöscoutkår. 

Spårarscout är man när man går i grundskolands andra och tredje klass.  

 

Stormfåglarnas öden och äventyr går att följa på: 

http://www.danderyds.sjoscoutkar.se/Stormfåglarna   

 

Varje höst tar vi in nya barn så att vi fyller upp avdelningen till 28 barn där ungefär hälften är 

”förstaåringar” och hälften ”andraåringar”. Det innebär i praktiken att 20 – 24 barn dyker upp 

på våra ordinarie möten på onsdagskvällar mellan klockan 18:30 – 20:00 vilket är lagom att 

hantera för ledarna.  

 

Det här året har vi varit 6 ledare för Stormfåglarna. Nya ledare rekryteras som vanligt i 

samband med att en son/dotter börjar i scouterna.  

 

Stormfåglarna är indelade i fyra patruller: Slagugglorna, Sparvhökarna, Havsörnarna, 

Pilgrimsfalkarna med 7 barn i varje.  

 

Hösten 2011 började för Stormfåglarnas 

del med att vi var med under tre dagar 

på kårens läger på Örsö första veckan i 

augusti.  

 

Höstens första ordinarie onsdagsmöte 

var den 21 september och vi hade totalt 

11 sådana möten under hösten. Vi har 

gått ljusspår i skogen, lagat mat på 

stormkök, haft högtidligt invigning, 

myst i patrull-lyorna, haft ett kusligt                   Några Stormfåglar seglar på Örsölägret 

spökspår, sjungit vid lägerelden, haft  

skattjakt, lärt oss knopar, simmat på Mörbybadet och gått reflexspår för att nämna något av 

allt vi hunnit med.  

 

Vi hade också en egen Stughajk den 18-19 november. För en del är det första gången de 

övernattar hemifrån. Terminen avslutades med ett julpysselmöte den 14 december.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stughajken 2011. Stormfåglarna har krupit ned i sovsäckarna. Snart dags för saga.  

http://www.danderyds.sjoscoutkar.se/Stormfåglarna
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Vårterminen 2012 drog igång med ett möte den 18 januari där vi jobbade i patruller med att 

göra patrullens loggbok. Under våren har vi hunnit med totalt 16 ordinarie möten. Vi har åkt 

pulka, haft skattjakt på Tekniska Museet, tillverkat hajbrickor, flugit med varmluftsballonger, 

rest ett jättestort tält, haft sjukvårdsträning, lekt charader, haft naturkunskap, haft en walkie-

talkieorientering och tränat på scoutgrenar inför Roslagens Dag. Under maj månad har vi 

seglat på mötena och då förlängt mötestiden från 1 ½ till två timmar.  

 

Den 4 februari hade vi Stormfåglarnas daghajk då man får ta med sig övriga familjen om man 

vill. Det var rejält kallt, minus 18 i sänkorna, men vindstilla och fint väder så vi hade en 

underbar dag ute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daghajk februari 2012. Vi lagar vår mat både på stormkök och över öppen eld.  

 

I april var vi med på kårens sjösättning och arbetade med att få båtarna i sjön och att städa och 

fixa kring vår scoutstuga Oskarsborg.  

 

Söndagen den 6 maj var Stormfåglarna med och tävlade på Roslagens Dag. Det var sju 

kontroller och ganska långt att traska. Men en medhavd lunch i vårsolen gav nya krafter. Vi 

fick tävla i grenar som ”pricka hare”, knopar, sjukvård och eldning. Vi kom på en hedrande 

3:e plats i spårartävlingen och fick diplom och en metallplakett att sätta på avdelningsflaggan.  
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               Stormfåglarna på Roslagens dag i maj 2012  

 

Den 26-27 maj hade Stormfåglarna hajk på Kaninholmen i Edsviken. Vilket sommarväder! Vi 

seglade över från scoutbrygga i optimister och slog upp vårt läger vid gläntan vid stranden. 

Lunchen lagade vi på stormkök - vi stekte fattiga riddare med kanel och sylt. Resten av 

lördagseftermiddagen badade vi och svingade i lianen. Middagen var chili con carne som vi 

lagade över elden.  

 

På kvällen var det dags för 

skattjakt på Skattkammarön. Svåra 

utmaningar för att få tag i 

ledtrådarna: hissa upp en 

patrullmedlem högt upp i en tall - 

simma ut och fånga en flaskpost - 

lösa ett bokchiffer med mera. Vid 

lägerbålet var alla ganska trötta 

efter en lång och innehållsrik dag. 

På söndag morgon åt vi frukost, 

rev lägret, badade lite till och åt 

lunch innan det var dags att segla 

hem till scoutbryggan igen.  

 

Alla var jätteduktiga. För en del 

var det första natten i tält. En bra 

förövning för höstens Örsöläger.                                                                                               

.                                                      Något av det roligaste på Kaninholmen är att svinga sig i lianen  

 

Scoutåret avslutade vi med att vara med på kåravslutningen vid scoutbryggan den 3 maj. Vi 

seglade, hade backklättring, gick naturspår och flyttade saker med gummisnoddar.  

 

Fredrik Kempe 
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Upptäckarscoutavdelningen Sjöbusarna     
Höstterminen 2011 

Sjöbusarnas startade höstterminen med ett nytt ledarlag och 24 upptäckare som delades in i 

fyra patruller. Under september hade sjöbusarna seglingsmöten nere vid scoutbryggan och när 

båtarna togs upp fortsatte verksamheten vid scoutstugan Oskarsborg. Sjöbusarna lärde sig då 

använda kniv, yxa och såg för att därefter göra upp eld. Andra programpunkter har varit 

sockerkaka på stormkök, chiffer, knopar, simning och julpyssel. Den röda tråden i progammet 

har varit knopar. I slutet av varje möte presenterades ”veckans knop”, som scouterna sedan 

övade på hemma. Följande möte startades med ”knopptull”, där scouterna visade upp förra 

veckans knop. När novembermörkret kom hade Sjöbusarna en stughajk norr om Åkersberga 

tillsammans med Råseglarna. Scouterna gick då spår i skogen, gjorde egna hajkbrickor och 

lagade mat på stormkök.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårterminen 2012  

Sjöbusarna startade vårterminen med att poppa popkorn över öppen eld. Sedan fortsatte 

verksamheten med knopar, surrningar, sjukvård, karta och kompass, båtvård samt 

seglingsteori. I mars hade Sjöbusarna en skogsdag tillsammans med Råseglarna. Scouterna 

lagade då  mat över öppen eld  och hade en liten tävling med olika stationer.  

I början av maj hade Sjöbusarna en kombinerad hajk/Roslagens dag på Lidingö tillsammans 

med Råseglarna. Scouterna vandrade mellan olika stationer, lagade mat på stormkök, 

övernattade i vindskydd samt deltog med två patruller på Roslagens dag. 

Seglingsmötena startade i slutet av april och terminen avslutades med en seglingshajk i juni. 

 

 

Åsa, Cia, Jocke, Gunnar, ass Johanna, ass Saga 
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Upptäckarscoutavdelningen Råseglarna      
 
Under året har vi lärt oss att hantera kniv, yxa, såg och lärt oss att göra upp eld. Vi har också 

lärt hos att ta hand om och segla kårens tvåkronor och optimistjollar.   

 

Den 19-20 november var vi på hajk tillsammans med Sjöbusarna, vår andra 

upptäckaravdelning. Då vi bland annat lagade mat på stomkök, gjorde en valknopssölja till 

scoutskjortan, ett hajkmärke i läder, lärde oss om stjärnor, lärde oss att samarbeta och gick ett 

reflexspår. 

 

Den 25 mars var vi på en dag hajk i Rinkebyskogen och lagade soppa över öppen eld och 

olika kontroller på vägen där man bland annat skulle hissa upp patrullen i ett träd med hjälp 

av block och talja. 

 

Den 5 - 6 maj var vi på hajk på Lidingö. Under söndagen deltog vi i Roslagens distrikttävling 

Roslagens dag. Patrullen Parma från Råseglarna kom på fjärde plats av 15 patruller i 

patrulltävlingen på Hjorthornsbanan. 

 

Den 9-10 juni hade vi två heldagsseglingar i Edsviken. Lördagens seglingar avslutades med 

en korvbuffé. På söndagen seglade vi till Sätra äng och åt pizza.  

 

 

Jonas, Henrik, Dana, Anders, Eva  

 

 

 

Äventyrarscoutavdelningen Skeppen  
Kalenderåret började som vanligt med Örsölägret, då hela kåren höll aktiviteter i en vecka på 

den ön. Årets tema var Världens Läger, vilket skulle påminna om det internationella läger 

"World Scout Jamboree" som hölls ungefär samtidigt och som vissa av scouterna var på 

istället. Särskilt lyckad var återseglingen hem, då scouterna fick hjälpa till att segla hem 

kårens tvåkronor till hemmaviken, då ett underbart väder gav ett fartfyllt och roligt äventyr. 

 

Början på höstterminen såg ett nytt organisationssätt, för att ta hänsyn till det stora antalet nya 

scouter. Aktiviteterna var därför mer uppdelade patrullerna emellan, även om aktiviteterna 

innefattade vanliga scoutsysslor, med exempelvis segling, surrning och eldning. Dessa 

aktiviteter inkluderade även mer fantasifulla uppgifter, såsom en cykelorientering. I november 

höll vi även en stughajk nära Rönninge som, ett kyligt väder till trots, blev lyckad. 

 

På vårterminen återgick vi till mer gemensamma aktiviteter, med mer specifika teman - såsom 

hajkmat, seglingsteori och Thinking day-förberedelser - vilket uppskattades av scouterna. 

Även under denna termin hölls aktiviteter utanför mötestiderna: Vi firade traditionsenligt 

Thinking day, då några av scouterna i avdelningen hjälpte till med ceremonin. En annan 

nämnvärd aktivitet var Fredaxköret, då scouterna fick lära känna varandra bättre under 

mingel, mat och dans. Terminen avslutades med en kappsegling och fikastund, med blickarna 

framåt mot det kommande Örsölägret. 

 

Äventyrsledarna  
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Utmanarscouterna  Fortsättning Följer 
Under terminen har vi gjort många roliga saker. Mycket tid har självklart gått åt till att bara 

sitta och prata och dricka varm choklad. Men vi har inte bara övat våra sociala förmågor.  

Ett möte bestämde vi oss för att även träna arm- och rumpmuskler genom att åka och klättra 

på Klättercenter vid Telefonplan. Det var jättekul tyckte alla tills dagen efter då 

träningsvärken kom. 

 

”Äta bör man annars dör man”, därför ordnade vi en kväll ett middagsmöte och lagade pasta 

carbonara  - det blev mycket lyckat trots den extremt kladdiga konsistensen.  

 

Men vi har inte bara ägnat vår tid åt oss själva, vi har även förberett ett disco för 

Äventyrarscouterna s.k. Fredaxköret. Vi ägnade några möten åt att först planera sedan åka och 

handla allt som behövdes för att göra det till en kväll småscouterna sent kommer glömma! Vi 

lagade en supersmarrig kycklinggryta, marängsviss till efterrätt, klädde hela lektionssalen i 

aluminiumfolie, ledarummet täcktes med svarta sopsäckar och sedan skakade vi loss kvällen 

lång – och allt detta på temat rymden.   

 

Men såklart, stora barn är också barn, och när vi inte agerar mogna, stora förebilder för yngre 

barn får vi passa på att gå tillbaks dagisstadiet och leka med trolldeg. Ett mycket lyckat möte 

när små, läskiga figurer gjordes och mötet därpå när de torkat målades – vi hade jättekul!!  

 

Sedvanligt har vi såklart även seglat och övat att köra följebåt nere vid bryggan Edsviken. 

 

Utmanarlaget Fortsättning Följer 

genom Elin Hellblom 
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Resultaträkning 2011/2012  
 

  
Resultat 

11/12 
Budget 

11/12 
Resultat 

10/11 
Budget 

10/11 

     

INTÄKTER     

Medlemsavgifter 102 799  114 000  104 880 128 000 

Försäljning majblommor och julartiklar 11 075 8 000 9 821 8 000 

Försäljning scoutkläder o märken 880 1 000 920 1 000 

Deltagaravgifter kårarrangemang 850 0 1 800 0 

Lägernetto 39 416 35 000 -30 421  -31 000  

Stughyror 14 200 15 000 19 400 15 000 

Båthyror 18 900 18 000 0 0 

Statliga bidrag (SSF) 18 894 13 000 13 821 15 000 

Kommunala bidrag 78 847 80 000 84 719 80 000 

Övriga bidrag 200 0 300 0 

Ränteintäkter 5 081 500 645 500 

Summa intäkter 291 142 284 500 205 885  216 500  

     

     

KOSTNADER     

     

Verksamhet     

Kåraktiviteter -15 698 -20 000 - 10 717 -26 000 

Materiel intendentur/förråd -14 495 -20 000 -5 616 -20 000 

Båtar, jollar och följebåt -75 332 -30 000 -12 584 -24 000 

Båtar, Vegan -17 428 -20 000 -12 976 -20 000 

Båtar, Lova -4 524 0 0 0 

Avdelningar -15 306 -15 000 -8 688 -17 000 

Inköp scoutkläder och märken -8 073 -10 000 -5 565  -3 000  

Utbildning -1 400 -10 000 -475 -10 000 

Övrigt, litteratur, ledarskjortor -2 358 -4 000 -894 -2 000 

 -154 614 -129 000 -57 515  -122 000  

Oskarsborg     

El o värme -32 181 -35 000 -30 952 -35 000 

Vatten, avlopp -12 093 -11 000 -10 562 -8 000 

Sophämtning, städning -2 681 -3 000 -2 678 -2 000 

Reparationer, stugfogde -6 548 -15 000 -14 872 -13 000 

 -53 503 -64 000 -59 064 -58 000 

Administration     

Kontorsmaterial, porto -574 -1 000 -485 -1 000 

Telefon, Internet, hemsida -1 940 -3 000 -2 037 3 000 

Försäkringar -13 161 -15 000 -10 148 -16 000 

Medlemsavgifter -200 -1 000 -200 -1 000 

Bankkostnader, avskrivningar -55 788 -51 000 -30 438 -30 500 

Räntekostnader -71 0 0 0 

 -71 734 -71 000 -43 308 -51 500 

Summa kostnader -279 851 -264 000 -159 887  -231 500 

     

RESULTAT 11 291 20 500 45 998 -15 000 
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Balansräkning 2012-06-30 
 
    2012-06-30   2011-06-30 

     

TILLGÅNGAR     

Båtar och brygga  116 172  64 648 

Övriga fordringar  10 371  6 240 

Likvida medel  359 882  342 251 

Summa tillgångar  486 425  395 139 

     

SKULDER OCH EGET KAPITAL     

Skulder (upplupna kostnader)  -33 122  -4 941 

Förskottsbetalda lägeravgifter  -173 714  -121 900 

Balanserat resultat från tidigare år  -268 298  -222 300 

Årets resultat  -11 291  -45 998 

Summa skulder och eget kapital  -486 425  -395 139 

 

 

 

 
 

 


