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Ordförandens tankar om året som gått… 
 
Det är med lite extra uns vemod jag i år sätter mig och skriver samman 
verksamhetsberättelsen för året som gått. Sedan jag valdes till ordförande 2010 har jag ofta 
tänkt på hur lätt det är främst tack vare det enormt bra jobb alla ni ledare, funktionärer och 
engagerade gör. Ordförandeskapet i Danderyds Sjöscoutkår är verkligen fyllt av glädje, stort 
tack för att ni gjort det så. 
 
Efter ett år ifrån Örsö såg många i kåren fram emot ett ”vanligt” Örsöläger igen. Med visst 
överlapp var det storläger på Rinkabyfältet i Skåne så för många scouter blev det lång 
scoutsommar samtidigt som Örsölägret blev lite mindre än i vanliga fall. Fint väder och 
trevlig stämning hade vi på Örsö! 
 
Efter sedvanlig ledarupptakt drog terminen igång. Under hösten hann vi med segling, 
torrsättning och efter det verksamhet vid Oskarsborg igen. 
 
Under båtupptagningen hann vi både ta hand om skölja och tvätta båtarna och samtidigt göra 
en insats med vår stuga Oskarsborg. Under hösten hann kåren också medverka i Roslagens 
scoutdistrikts gemensamma aktivitet Hjärnmarschen där vi samlade in pengar till 
Hjärnfonden. Vi hade både en familjedag samt hjälpte till att bära lyktan genom distriktet. 
 
Efter jul startade vi scoutåret 2018 med en gemensam Kårutvecklingsdag för ledare och 
utmanare. Under kårutvecklingsdagen han vi planera bestämma en lägerkommitte till årets 
läger men också fundera genom vilka båtar vi kan tänka oss att ha som ersättare till våra 
tvåkronor och planera Roslagens Dag som vi arrangerade senare under våren i fint väder. 
 
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 2017: 
 

Kårordförande  Patrik Frid 
Vice Kårordförande  Ulrica Palmér 
Kårsekreterare  Maria Hanström 
Kårkassör  Åsa Neumann 
Övrig ledamot  Vidar Palmér 

Jonas Ryberg 
   Ragnar Sjögren 
   Joakim Ahrens 

Hanna Nielsen 
Samuel Dahn 
Claes Thurell 
Karin Ilmoni Falk 
 

Suppleanter  Kerstin Ejderby  
   Henrik Granqvist  
   Oskar Larsson 

Ludvig Hambraeus 
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 26 september 2017.  
I slutet av juni 2018 var 272st medlemmar registrerade (263 st år 2017). 
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Vrakpatrullen       
  
Under året ägde kåren 14 st Optimistjollar, 7 st Tvåkronor, 2 st Fabola 
Campus 6.3, och 3 st motorbåtar. 
 
Under augusti så var kårens båtar med på kårlägret som vi hade på 
Örsö. 
 
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.  
 
Sjösättningen ägde rum i slutet av april.  

 
/Vrakpatrullen. 

 
 

 

Avdelningen Globetrotters 
 
Vår första termin ägnade vi en hel del tid åt 
att hitta en struktur och vanor som skulle 
möjliggöra hur vi fördelar planering, 
ledarskap och ansvar bland de föräldrar som 
erbjudit sig att vara ledare. Med hjälp av 
Sassa & Kerstin genomgick ledare både 
Trygga Möten och ledarutbildning vi ett 
flertal tillfällen. Utbildningarna var både 
nyttiga och mycket uppskattade då de hölls 
på engelska och alla ledare är oerfarna inom 
Scouterna.  
 
 
 
 
Efter en vår med möten varje onsdag i/kring den skola där alla barn som deltog i vår patruller 
går (Futuraskolan International School of Stockholm) och 3 hajker avrundade vi vårterminen 
med att vi som ledare hade hittat formerna för hur vi vill jobba med ledarskapet och 
innehåll/planering av möten och övriga aktiviteter.  
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I nuläget har vi 18 scouter (6 Spårare & 12 
Upptäckare) och 6 ledare. Bland barnen är det 
11 nationaliteter och bland ledarna 5 
nationaliteter!* Vi bejakar vår internationella 
kultur genom att ta inspiration av hur scouter 
gör i andra länder, att prata om och jämföra hur 
man kan använda de kunskaper och färdigheter 
man lär sig i scouterna när man inte är i 
Sverige, och att använda FN:s Globala Mål 
som grunden till de teman vi jobbar med under möten och hajker. Vi har dessutom barn från 3 
skolor nu.  
 
 
*Nationaliteter bland barnen: Indien, USA, England, Ryssland, Finland, Ukraina, Libanon, 
Egypten, Colombia, Serbien och Sverige. Nationaliteter bland ledarna: Indien, Colombia, 
USA, Israel och Sverige. 
 

/Globetrotterledarna  
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Spårarscoutavdelningen Småfåglarna  
 
Verksamheten för hösten 2017 inleddes med scoutläger på Örsö. På lägret var vi 10 scouter 
med fem ledare.   
 

 
Uppställning för Småfåglar m fl på Örsö 2017 
 
När höstterminen 2017 började hade Småfåglarna 24 barn och 7 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 på Hogwarths. Med ett Harry Potter-tema fick scouterna fick genomgå 
ett program med knopar, följa spår, stormkök, samarbete, elda, tända fotogenlykta och mycket 
mer. I november 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 ”Trolleri i 
julstöket” med bullbak. 
 
Efter jullovet samlades vi igen och vårterminens tema var ”Småfåglarna på äventyr med 
Pirater”. 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 och i år var ceremonin utomhus.  
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Småfåglar på Thinking Day 2018 
 
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.   
Fem måndagar i maj/juni hade vi seglingspass i Edsviken med Optimisterna. 
    

/Småfågelledarna  
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Upptäckarscoutavdelningen Sjöbusarna     
 
Under året har vi lärt oss mer om att hantera kniv, yxa, såg, bygga och surra samt övat på att 
göra upp eld och laga mat samt tagit mattvåan. Vi har också tränat på knopar inför segling 
säsongen samt simmat i mörby badet och seglat kårens 2 kronor. I november hade vi en hajk 
till Myset i Hässelby tillsammans med den upptäckaravdelningen Råseglarna. Där 
genomförde vi både knepiga ljusspår, matlagning, paracord, sjukvård samt mycket annat.  
Höstterminen avslutades med ett luciadisco, också tillsammans med råseglarna.  
 
Vårterminen förberedde vi oss för segling med knoppar, sjöregler, väjningsregler, båtvård och 
båtens delar.  
Under februari genomförde vi demokratimöte med avdelningen.  
Vi deltog i Hjärnmarschen i oktober, Sjöscoutdagen i mars samt Roslagens dag i maj. 
I juni hade vi Pizza seglingsdag tillsammans med råseglarna där vi seglade på Edsviken med 
en distans segling till Sätra äng där vi hade förvisning av sjöräddningen vilket uppskattades av 
scouterna. Under höstterminen 2017 hade vi 14 möten och avdelningen bestod av 15 scouter 
och 7 ledare. Under vårterminen 2018 hade vi 20 möten, var 14 scouter och 7 ledare.  
 

/ Joakim Ahrens 
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Upptäckarscoutavdelningen Råseglarna      
 
Hösten började med några 
seglingsmöten som sedan 
övergick i möten på land. Land 
mötena ägnades åt sjukvård, 
surrning, kniv, yxa och såg. Vi 
har också eldat och lagat mat 
över öppen eld, städat, orienterat 
och lekt. En stughajk i Myset 
tillsammans med sjöbusarna 
hann vi också med. Terminen 
avslutades traditionsenligt med 
luciadisko för alla upptäckare.  
 
Vårterminen ägnades åt mycket 
matlagning och scouterna tog 
märket mat 2:an. Vi hade också 
en del seglingsteori, övade mer 
på orientering och surrning samt 
pratade en del om demokrati och 
scouternas värderingar. Vi hann 
också med 7 seglingsmöten. 
Terminen avslutades med en 
seglingshajk tillsammans med 
Sjöbusarna där vi seglade till 
Sätra äng och åt pizza på 
lördagen och sedan sov över i 
vindskydd (som efter ett tag 
byttes till tält) bland myggen vid 
Oskarsborg. Våra möten hade vi på torsdagar kl. 19:00-20:30 och vi var 15 scouter uppdelade 
i de tre patrullerna Pamir, Pommern och Passat. Vi var även fem stycken ledare.  
 

/Råseglarledarna 
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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 30 scouter på varje 
möte. 
Vi avslutade 2017 med ett bak-möte. 
Vi började 2018 relativt lugnt med aktiviteter som att bygga stad och Demokratimöte. 
Efter det så har vi tränat mer på surrning och eldning. 
Till slut mot sommaren 2018 så kunde vi åka ut och segla igen. 
Det här året har vi inte delat ut lika många cert som vissa tidigare år men scouterna har 
fortfarande haft kul 
Efter hur lyckat det var förra året så har vi haft en till matlagningshajk. 
Sen har vi även varit på örsö där vi lyckades skrämma iväg alla andra scouter genom att dra 
med oss en epidemi av magsjuka. 

/Vidar Palmér 
 
 
 
 

Utmanarscouterna  Flytvästgul 
 
Vi har seglat, haft olika möten där vi bland annat splitsat, lagat mat och en tävling inom 
gruppen. Dessutom har vi haft 3 stycken hajker och deltagit på arrangemang utanför kåren. Vi 
har varit med och hjälpt till och deltagit på kårens sommarläger ute på örsö och deltagit 
demokratiskt med hjälp av representanter i kårens styrelse. 
 

/Flytvästgul 
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Resultaträkning 2017/2018  
 

  
Resultat 

17/18 
Budget 

17/18 
Resultat 

16/17 
Budget 

16/17 

     

INTÄKTER     

Medlemsavgifter 149 316 160 000 162 174 156 000  
Försäljning majblommor och julartiklar 6 400 6 000 6 770 6 000 
Försäljning scoutkläder o märken 670 1 000 3 106 1 000 
Deltagaravgifter kårarrangemang 0 0 0 0 
Lägernetto 6 070 -5 000 -33 657 -25 000 
Stughyror 12 450 16 000 25 850 16 000 
Båthyror 0 0 5 400 0 
Statliga bidrag (SSF) 9 057 9 000 9 488 9 000 
Kommunala bidrag 80 075 80 000 82 184 75 000 
Övriga bidrag och gåvor 13 068 0 2 072 0 
Vinst sålda båtar/motorer 0 0 15 000 15 000 
Ränteintäkter 0 0 0 0 
Summa intäkter 277 106 267 000 278 387 253 000 
     
     
KOSTNADER     
     
Verksamhet     
Kåraktiviteter -8 891 -15 000 -12 536 -15 000 
Materiel intendentur/förråd -30 729 -30 000 -32 182 -30 000 
Båtar, jollar och följebåt -53 674 -40 000 -27 163 -40 000 
Båtar, Lova & Lina 0 -2 000 -1 149 -4 000 
Båtar, Gunilla 0 0 -1 882 -3 000 
Avdelningar -24 854 -19 000 -8 414 -19 000 
Inköp scoutkläder och märken -17715 -8 000 -10 456 -8 000 
Distrikts- och förbundsarrangemang -483 -1 000 -4 373 -2 000 
Utbildning -3 050 -10 000 -11 500 -5 000 
Övrigt, litteratur -567 -1 000 0 -2 000 
Avskrivningar -16 000 -46 000 -98 394 -51 000 
 -155 963 -172 000 -208 049 -179 000 
Oskarsborg, Boden Haparanda, Kalix     
El o värme -16 154 -20 000 -14 945 -23 000 
Vatten, avlopp -3 527 -8 000 -7 839 -7 000 
Sophämtning, städning -3 201 -3 000 -3 167 -2 000 
Reparationer, stugfogde -6 324 -42 000 -8 436 -30 000 
 -29 206 -73 000 -34 387 -62 000 
Administration     
Styrelse, möten, ledartack mm -4 613 -4 000 -3 633 -2 000 
Kontorsmaterial, porto 0 0 0 -500 
Telefon, Internet, hemsida -175 -2 000     -1 245 -2 000 
Försäkringar -13 719 -14 000 -13 688 -14 000 
Medlemsavgifter -400 -1 000 0 -500 
Bankkostnader, räntekostnader -1 168 -1 000 -1 727 0 
Övriga bidrag och gåvor -1 000 0 0 0 
 -21 075 -22 000 -20 293 -19 000 
Summa kostnader -206 243 -267 000 -262 729 -260 000 
     
RESULTAT 70 862 0 15 658 -7 000 



______________________________________________________________________________ 
                                      Verksamhetsberättelse för Danderyds Sjöscoutkår HT 2017 & VT 2018  
                                                                                                                            2018-10-01 12 

 
Balansräkning 2018-06-30 
 
    2018-06-30   2017-06-30 

     

TILLGÅNGAR     
Båtar och brygga  16 000  32 000 
Övriga fordringar  16 949  7 022 
Likvida medel  575 016  430 749 
Summa tillgångar  607 965  469 771 
     
SKULDER OCH EGET KAPITAL     
Leverantörsskulder  -49 805  0 
Övriga skulder och upplupna kostnader  -12 438  -52 341 
Förskottsbetalda lägeravgifter  -141 480  -84 050 
Balanserat resultat från tidigare år  -333 380  -317 722 
Årets resultat  -70 862  -15 658 
Summa skulder och eget kapital  -607 965  -469 771 
     
 
 
 

 
 

 


