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Ordförandens tankar om året som gått… 
Året startade igång med dubbelläger! En tapper trupp äventyrarscouter under ledning av några 

lika tappra ledare tog sig ner till Immenhausen, Tyskland, för att delta i Tysklands 

Bundeslager (förbundsläger) Weitwinkel. Inbjudan kom som ”hämnd” – eller tack – för att de 

tyska scouterna fick delta på vårt sommarläger sommaren 2012. Att åka iväg och möta andra 

scouter internationellt var en mycket berikande upplevelse för alla inblandade. Lägret startade 

med lite turism i ett stekhett Berlin, följt av Home Hospitality där scouterna fick bo hos lokala 

värdfamiljer, och efter det bar det av till lägerplatsen och tio dagar av scouting, nya vänner, 

många skratt och kanske lite gråt, och sömn i ”Jurten” och ”Kohten” av olika slag. Både 

scouter och ledare lärde sig massor och fick många nya erfarenheter med sig hem i bagaget. 

På hemmaplan genomfördes också ett läger på Örsö med sedvanlig sjöscouting av olika slag, 

101 glada deltagare och mest sol. Temat var Våga. Spårarscouterna var ute tre dagar, och 

övriga en vecka. Som alltid blev det mycket segling, bad, matlagning och ett par härliga 

lägerbål. Veckan avslutades med kappsegling. 

 

Till hösten kunde vi glädjande nog starta upp en tredje spåraravdelning, Sjöfåglarna, vilket 

var fantastiskt kul. Många föräldrar drogs in i kåren som nya ledare och detta banar väg för en 

starkare kår även på längre sikt. En policy för behandling av personuppgifter inom kåren 

antogs efter stämman. Några båtar från kåren var med i Sjöscoutseglingarna, vilket 

uppskattades enormt och kanske är början på en ny tradition inom kåren. 

 

Ett utrymningslarm installerades. Det hölls storstädning av Haparanda och förrådet, och 

behovet av en ny förrådsbyggnad befäste sig starkare i kåren. Förhandlingar med kommunen 

om detta förråd, under arbetsnamnet Kalix, har pågått tidigare och fortsatte att pågå under 

detta år. Efter en del påtryckningar från kåren har byggandet av Kalix äntligen tagit fart (om 

man får nosa lite på innevarande år)! 

 

Under våren genomfördes den traditionsenliga Thinking Day, med scoutupptagning och 

tillhörande ceremoni i kyrkan, bildvisning från sommarens läger, och fika bakat av 

utmanarna. Planeringen inför nästkommande sommars Örsöläger startade igång.  

I övrigt har vi, som varje år, haft båtupptagning och sjösättning igen och genomgående 

båtunderhåll av båtarna från vår fantastiska Vrakpatrull. En ledarutbildningsdag har hållits, 

för att dela ut fler följebåtscertifikat. Det har funnits önskemål om att köpa in fler segelbåtar, 

och kåren har hållit ögonen öppna. I år har vi under våren också lånat ut Oskarsborg till 

kommunen för skolverksamhet, vilket tyvärr har lett till en del komplikationer för vår del, 

såsom krossade fönsterrutor och dylikt. 

 

Trots vissa motgångar, som den sistnämnda, har året i stort varit mycket lyckat med både 

roliga läger och en ny avdelning. Med hopp om att nästa år också ger lycka och framgång, 

 

Liselotte Neumann 

Ordf. Danderyds Sjöscoutkår 
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Styrelse, funktionärer och medlemmar 
 
Styrelsen har under året utgjorts av följande ledamöter valda av kårstämman 2013: 
 

Kårordförande  Liselotte Neumann 

Vice Kårordförande  Dana Palmér 

Kårsekreterare  Maria Hanström 

Kårkassör  Åsa Neumann 

Övrig ledamot  Karin Hellblom 

   Ragnar Sjögren 

   Daniel Kempe 

   Henrik Swanström 

   Mikael Embler 

   Helena Persson 

   Magnus Davidsson 

   Lovisa Torstensson 

 

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

Stugfogde   Mikael Embler  

Kölbåtsansvarig  Holger Larsen & Lars Ideström 

Kårutbildare  Karin Hellblom 

Medlemsregistrerare  Åsa Neumann 

Stuguthyrning  Kerstin Ejderby-Larsson & Daniel Kempe 

Nyanmälningar  Kerstin Ejderby-Larsson  

Webbansvarig  Erik Carlsson 

Revisor   Jonas Romson  

Revisorsuppleant  Gunnel Larsen 

Arkivarie  Björn Alba 

Majblommeansvarig  Gunnel Larsen 

Bidragsansvarig  Karin Söderberg 

Vrakpatrullen  Jonas Ryberg/Hafskappseglarna 

 

 

Styrelsen har haft 11 st  protokollförda möten under perioden. 

Kårstämma hölls den 19 september 2013.  

I slutet av juni 2014 var 244 st medlemmar registrerade (194 st år 2013). 
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Vrakpatrullen       
Under hösten hände det inte så mycket, båtarna fungerade enligt 

förväntan. Lysdioder köptes in för att agera lanternor under de mörka 

höstkvällarna. Efter upptagningen lämnades motorerna och 

Sandströmen in på vinterförvaring och service. En ny täckställning 

köptes in till Lova för att lättare kunna skydda båten mot väder och 

vind. Under vintern lagades en del små plastskador på tvåkronorna och 

tre nya segelställ beställdes. 

Inför sjösättningen målades tvåkronornas bottnar med epoxy för att 

undvika fortsatt böldpest. Sandströmmen fick en mobil länspump som 

monteras när båten lämnas vid bryggan. 

 

I samband med sjösättningen ersattes två förlorade bojstenar med nya B-ringar och ny kätting. 

Under vår och försommar gicks riggarna på optimisterna och tvåkronorna igenom. 

Optimisternas riggar fick nya litsningar och tvåkronorna fick nya skot och nya enhetliga 

shackel till stor- och försegel. 

  

/Jonas Dahlgren 

 

 

Spårarscoutavdelningen Småfåglarna  
Verksamheten för hösten 2103 inleddes med läger på Örsö. På lägret var vi 12 scouter och tre 

ledare.   

Under hösten 2013 samlade spårarscoutgruppen Småfåglarna 24 barn och 7 ledare. Terminens 

inleddes 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 ett stort gäng nya 

scouter och terminens tema var Småfåglarna i Valleby. Scouterna fick genomgå det vanliga 

nybörjarprogrammet med att slå knopar, följa spår, laga mat på stormkök, tända fotogenlykta 

och mycket mer. Vi övernattade naturligtvis också i scoutstugan och hade då en hemlig men 

spännande invigning av de nya spårarna. Ett besök på Tibblebadet gjorde vi också för att se 

om scouterna kunde klara simkravet på 200 meter. Terminens sista möte ägnades åt 

”Saffransmysteriet” då lussebullar bakades. 

 

Efter jullovet samlades vi igen och terminen tema var då Småfåglarna hos Barna Hedenhös. 

Terminen inleddes med matlagning på Trangiakök och sedan kom två  vinteraktiviteter. Först 

åkte vi skidor ett möte fastän det var tunt med snö och sedan skridskor på Danderydsvallen. I 

samband med skridskoåkningen tränade vi isvett med isdubbar och livlinekastning. 

Sedan var det mer ordinarie scouting med sjukvård, eldning, stormkök och samarbete mm. Vi 

var även med på Thinking Day och terminens bad med simkunnighetskontroll var på 

Tibblebadet. I samband med Roslagens dag hade vi övernattning i tält utanför scoutstugan. På 

Roslagens Dag i Östhammar deltog vi med två patruller, varav den ena kom på silverplats. 

Tillsammans med den andra patrullens resultat kom vi bra till i avdelningstävlingen och vann 

därmed en bronsplakett. I maj seglade vi vid scoutbryggan och fyra seglingspass i 

Optimisterna hann vi med.  
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Småfåglar på Roslagens Dag  

    

/Småfågelledarna genom Ragnar Sjögren 
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Spårarscoutavdelningen Stormfåglarna   
Stormfåglarna bestod under hösten 2013 av 23 spårarscouter och 7 ledare. 

Under terminen hade vi 13 onsdagsmöten och en stugövernattning på Oskarsborg. 

 

Hösten inleddes med att våra 2:a åringar fick segla under tre september-möten. När de nya 

scouterna började flyttade vi till Oskarsborg. De nya scouterna fick omgående göra en sölja 

med sitt namn på medan de äldre scouterna stekte krabbelurer och bjöd på. Vi har också lärt 

oss använda fotogenlyktan, jobbat med knopar, gått reflexspår i skogen, grillat pinnbröd vid 

lägerelden och sjungit scoutsånger. På vår uppskattade stugövernattning gjorde vi bl.a. 

orientering och matlagning på stormkök. Sista mötet för terminen ägnades åt julpyssel. 

 

Under vårterminen 2014 har vi varit 20 spårarscouter och 7 ledare. 

Vi har haft 10 onsdagsmöten vid Oskarsborg och 5 onsdagar med segling.  

Vi har gjort hajkpåsar, övat på knopar, tränat på att göra upp eld, haft samarbetsövningar, 

testat simkunnigheten i 

Mörbybadet och varit med på 

Thinking Day. Ett flertal 

duktiga 2:a åringar fick motta 

sitt Optimistmärke på sista 

seglingsmötet. En av vårens 

höjdpunkter var hajken på 

Kaninholmen i mitten av maj. 

Dit seglade vi med 

optimisterna, tältade, badade, 

utforskade ön, lagade mat över 

öppen eld och hade spännande 

skattjakt. Efter denna härliga 

helg kände sig alla redo för 

sommarens Örsö-läger som 11 

Stormfåglar med 4 ledare 

anmält sig till.     

   Vid lägerelden på Kaninholmen, maj 2014 

 

 

/Karin Hellblom 
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Spårarscoutavdelningen Sjöfåglarna 
Stormfåglarna bestod under hösten 2013 av 21 spårarscouter och 6 ledare. Under terminen 

hade vi 13 Tisdagsmöten och en stugövernattning på Oskarsborg. Tisdagsmötena ägnades 

bl.a. åt att göra söljor och invigning av våra nya spårare. Vi har seglat, grillat pinnbröd, haft 

poängjakt, varit på patrulläventyr och gått spökspår samt reflexspår. Sista mötet för terminen 

ägnades åt julpyssel och pepparkakor. Vi testade också våra simkunskaper och lyssnat till 

olika fågelljud. På vår stugövernattning myste vi vid lägerelden och sjöng. Vi övade också lite 

orientering och livräddning i dagsljus.  

 

Under vårterminen 2014 har vi varit 21 spårarscouter och 6 ledare. 

Vi har haft 12 Tisdagsmöten vid Oskarsborg och 7 tisdagar har vi seglat. Vi har haft en kul 

daghajk med byggnation av hinderbanor och lagade korvstroganoff på stormkök. En av vårens 

höjdpunkter var vår hajk på Kaninholmen dit vi seglade med optimisterna, tältade, utforskade 

ön, lagade mat över öppen eld och gick en spännande skattjakt. På Tisdagsmötena hann vi 

med att träna våra sinnen och lära oss mer om såväl demokrati som djur och Allemansrätten. 

Vi har tränat på att göra upp eld, orienterat med walkie-talkies och lagat mat på stormkök. Vi 

har också övat oss på knopar och segling, såväl med teori på land och praktik på sjön. Alla 

barn i gruppen födda 05 har tagit optimistmärket med utmärkt resultat i både praktik och teori. 

 

/Johan Hedengren 
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Upptäckarscoutavdelningen Sjöbusarna     
 

Höstterminen 2013 
Sjöbusarna startade höstterminen med 27 upptäckare som delades in i fyra patruller. Temat för 

terminen var horisonten, så under september blickade sjöbusarna mot den under seglingar nere vid 

scoutbryggan. När båtarna togs upp fortsatte verksamheten vid scoutstugan Oskarsborg. 

Sjöbusarna lärde sig då använda kniv, yxa och såg för att därefter göra upp eld. Vid horisonten 

hägrade matlagning över öppen eld. Andra programpunkter har varit att laga bärpaj på stormkök, 

sjukvård, surrningar, och luciadisco. När novembermörkret kom utforskade båda 

upptäckaravdelningarna, Sjöbusarna och Råseglarna, nya horisonter vid en stughajk i Hässelby. 

Scouterna gick då spår i skogen, gjorde egna hajkbrickor och taglingar samt lagade mat över 

öppen eld.  

 

 

Vårterminen 2014 
Sjöbusarna startade vårterminen med samarbetsövningar och en lägereld. Temat för terminen var 

människan. Bland programpunkterna fanns pulka-åkning, simning, planera och surra hinderbana, 

karta och kompass, båtvård och seglingsteori. I slutet av varje möte presenterades ”veckans 

knop”, som scouterna sedan övade på hemma. Efterföljande möte startades med en ”knop-tull”, 

där scouterna visade upp förra veckans knop. I februari hade Sjöbusarna en härlig skogsdag 

tillsammans med Råseglarna, ”Människor i skogen”. Scouterna lagade då mat över öppen eld och 

hade en liten tävling med olika stationer. I början av april, på Sjöscoutdagen, deltog Sjöbusarna i 

en patrulltävling på Skeppsholmen och i maj hade Sjöbusarna en kombinerad hajk/Roslagens dag 

i Östhammar 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.  

I augusti deltog 

Sjöbusarna i 

kårens läger på 

Örsö. En härlig 

vecka med mycket 

segling och bad. 

 

 

 

/Åsa, Cia, Karin, Jocke, Jonas, Mats 
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Upptäckarscoutavdelningen Råseglarna      
 
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 jollar. 

I november hade vi en helghajk till Hässelbys stuga ”Myset” tillsammans med den andra 

upptäckaravdelningen Sjöbusarna. Där fick de gå både knepiga, reflex- och matspår samt 

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

tillsammans med Sjöbusarna. 

Vi besökte Historiska museet i februari där scouterna fick lösa olika uppgifter. Vi hade också 

en februaridaghajk i Rinkebyskogen för att få en chans att se skogen i dagsljus. Då lagade vi 

lunch över öppen eld och utförde olika uppgifter. 

Vi deltog i Sjöscoutdagen på Skeppsholmen i april, både som deltagare och som ansvariga för 

en kontroll – jättekul! I maj 

hade vi hajk i Östhammar 

tillsammans med Sjöbusarna. 

Under söndagen deltog vi i 

Roslagens distriktstävling 

Roslagens dag.  

Vi avslutade vårterminen med 

en seglingsdag i Edsviken då vi 

seglade till Sätra äng och åt 

pizza. 

Under höstterminen 2013 hade 

vi 16 möten och avdelningen 

bestod av 28 scouter och 7 

ledare. Under vårterminen 2014 

hade vi 24 möten , var 29 

scouter och 7 ledare. 

/Dana Palmér 
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Äventyrarscoutavdelningen Skeppen  
 
Höstterminen 2013 

startade med segling i 

Edsviken. I olika 

aktiviteter övades på 

olika saker, t.ex. gällde 

det på ett möte att 

segla snabbast runt en 

bana och på ett annat 

möte spräcka så många 

av motståndarbåtarnas 

ballonger som hängde 

efter båten som 

möjligt.  

Vi fortsatte terminen 

med 

samarbetsövningar, 

eldning, matlagning, 

diskussion kring 

alkohol & droger samt en vandringshajk i Tyresta nationalpark – en frostig och lärorik 

upplevelse för många!  

Ifall någon skulle råka gå vilse ägnade vi några möten åt överlevnad i naturen då scouterna 

fick öva på att orientera sig, göra rep, elda utan tändstickor samt bygga vindskydd.  

Under vårterminen gjorde vi ett studiebesök på Täby brandstation vilket var mycket 

uppskattat, både bland scouter och ledare. Där fick vi lära oss om vad man ska göra om 

någon/något börjar brinna, hur det går till vid utryckningar och vad brandmännen har för sig 

på stationen när de inte släcker bränder, räddar katter etc.  

I slutet av mars hade vi stughajk strax utanför Östertälje i en stuga som heter Utkanten. Temat 

för hajken var ”Nalle Puh” och genom många olika ledtrådar i form av schiffer, kartor, frågor 

och gömda lappar lite varstans kunde scouterna tillslut hjälpa Nalle Puh att få tillbaka sitt fluff 

som hans busiga vänner gömt för honom. En spännande hajk tyckte många!  

Som vanligt anordnades även det traditionsenliga discot i februari, detta år på tema Magi! Allt 

från häxor, trollkarlar, katter och trollstavar till lysande tröjor dök upp för att njuta av en 

förtrollad kväll fylld med dans, spännande mat, gröna grodor i bålen och lekar. Helt magiskt!  

Innan terminen avslutades hann vi även med en dagseskader ut på Stora Värtan.  Trots 

varierande styrka på vinden och nya utmaningar i båten blev den soliga majdagen väldigt 

lyckad. 

Mycket har vi lärt oss och mer skall det bli! 

  

/Skeppengänget  
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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 sex av våra 

scouter kölbåtcerat som de fick användning för när de seglade hem kölbåtarna från lägret till 

Danderyd och Svininge.  

 

Under höst hade vi möten på onsdagar där vi blanda annat var på lasertag och byggde en pool 

av pressningar och kistor. Vi hade också en mysövernattning på Oskarsborg med film kväll.  

 

Under våren gick vi 

genom de saker som 

man måste kunna för 

ta kårens märke för att 

få köra följebåtarna. 

Vi gick också igenom 

vad man behöver 

kunna för att ta 

kölbåtcert för de 2:a 

års Äventyrsscouter 

som var intresserade. 

Vi hade också en 

bakhajk när vi bakade 

all fikabröd till 

Thinkingday. På 

Sjöscoutdagen var vi 

ansvariga för en 

navigationskontroll 

där scouterna fick para ihop beskrivningar av sjömärken med bilder på sjömärkena.   

 

Våren avslutades med en seglingshajk från torgdag kväll till söndag eftermiddag eftersom vi 

var ute under Nationaldagshelgen. Båtarna var Lova, Nesessa och kårens motorbåt av typen 

Sandström. Vädret var soligt men det var dåligt med vind. Så från fredag kväll till söndag 

morgon var vi på Örsö. Vi hann även med en tur för motor till Svartsjö handel för att köpa 

glass. 

 

Ett väldigt roligt år. 
 
     /Jonas Ryberg 
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Resultaträkning 2013/2014  
 

  
Resultat 

13/14 
Budget 

13/14 
Resultat 

12/13 
Budget 

12/13 

     

INTÄKTER     

Medlemsavgifter 121 480 110 000  99 620 103 000 

Försäljning majblommor och julartiklar 8 543 8 000 10 140 8 000 

Försäljning scoutkläder o märken 3 714 1 000 1 990 1 000 

Deltagaravgifter kårarrangemang 0 0 0 0 

Lägernetto -13 253 -27 000 47 498 35 000 

Stughyror 13 450 15 000 21 300 15 000 

Båthyror 3 700 0 600 0 

Statliga bidrag (SSF) 12 060 12 000 10 140 15 000 

Kommunala bidrag 82 870 75 000 76 827 75 000 

Övriga bidrag och gåvor 1 150 0 4 000 0 

Vinst sålda båtar/motorer 23 750 23 000 0 0 

Ränteintäkter 2 225 4 000 4 043 4 000 

Summa intäkter 259 689 221 000 276 158 256 000 

     

     

KOSTNADER     

     

Verksamhet     

Kåraktiviteter -23 495 -15 000 -13 816 -18 000 

Materiel intendentur/förråd -28 339 -20 000 -6 187 -20 000 

Båtar, jollar och följebåt -26 436 -40 000 -54 294 -40 000 

Båtar, Gunilla -26 247 -18 000 -17 892 -20 000 

Båtar, Lova & Lina -4 544 -2 000 -1 922 -3 000 

Avdelningar -17 655 -15 000 -13 319 -15 000 

Inköp scoutkläder och märken -6 843 -10 000 -11 372 -10 000 

Distrikts- och förbundsarrangemang -666 0 -1 651 0 

Utbildning -2 032 -5 000 -4 650 -10 000 

Övrigt, litteratur, ledarskjortor -3 771 -3 000 -2 697 -4 000 

 -140 028 -128 000 -127 800 -140 000 

Oskarsborg     

El o värme -18 848 -35 000 -27 989 -35 000 

Vatten, avlopp -6 975 -10 000 -4 047 -12 000 

Sophämtning, städning -3 966 -3 000 -2 896 -3 000 

Reparationer, stugfogde -9 371 -10 000 -33 556 -10 000 

 -39 160 -58 000 -68 488 -60 000 

Administration     

Styrelse, möten, ledartack mm -454 -3 000 -2 113 -2 000 

Kontorsmaterial, porto -722 -1 000 -595 -1 000 

Telefon, Internet, hemsida -2 010 -3 000 -4 011 -3 000 

Försäkringar -16 4116 -15 000 -13 068 -15 000 

Medlemsavgifter -100 -1 000 -500 -1 000 

Bankkostnader, avskrivningar -49 643 -50 000 -49629 -34 000 

Räntekostnader -1 0 -92 0 

 -69 346 -73 000 -70 008 -56 000 

Summa kostnader -248 534 -259 000 -266 296 -256 000 

     

RESULTAT 11 155 -38 000 9 862 0 



______________________________________________________________________________ 
                                      Verksamhetsberättelse för Danderyds Sjöscoutkår HT 2013 & VT 2014  
                                                                                                                            2014-10-06 13 

 
  

Balansräkning 2014-06-30 
 
    2014-06-30   2013-06-30 

     

TILLGÅNGAR     

Båtar och brygga  98 771  147 510 

Övriga fordringar  14 417  39 807 

Likvida medel  336 513  243 960 

Summa tillgångar  449 701  431 277 

     

SKULDER OCH EGET KAPITAL     

Skulder (upplupna kostnader)  -9 095  -8 270 

Förskottsbetalda lägeravgifter  -140 000  -133 556 

Balanserat resultat från tidigare år  -289 451  -279 589 

Årets resultat  -11 155  -9 862 

Summa skulder och eget kapital  -449 701  -431 277 

     

 

 

 

 
 

 


