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Ordförandens tankar om året 2020-2021 
 
Till skillnad från många andra år inleddes det tyvärr inte med ett kårläger 
på Örsö. Vi försökte istället som alla anpassa oss till den nya vardagen. 
Det blev styrelsemöten på distans och avdelningarna höll sig ute i alla 
väder. Båtarna tog upp, kårstämman hölls ute och scouterna eldade. 
 
Hösten blev till vintern och vi startade den nya terminen som vanligt med 
en dag för ledare och utmanare. Däremot som allt annat blev det lite 
speciellt då det hölls online med diskussioner om allt från hur vi håller se 
bästa och säkraste mötena till vad vi har för framtidsdrömmar. 
 
En av dessa drömmar var en Thinking day som var både högtidlig och 
spännande trots omständigheterna, med semlor i vintermörkret. 
 
Även sjösättningen av kårens båtar blev förändrad med extra stora insatser 
från kårens alla ledare och speciellt Vrakpatrullen. Med två nya RS- 
Questar, ompysslade 2-kronor och ny motor drog seglingssäsongen igång. 
 
Mycket har varit annorlunda och tufft under året och jag är oändligt 
tacksam och stolt över alla kårens ledare som har ställt upp för att göra vår 
verksamhet så bra som möjligt. 
 
Erika Sandell 
Ordf. Danderyds Sjöscoutkår 
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Styrelse, funktionärer och medlemmar 
 
Styrelsen har under året utgjorts av följande ledamöter, med val av ny styrelse på kårstämman 
den 30e september.  
 
 
Post  2020-09-30 – 2021-06-30  2020-07-01 – 2020-09-30 
Kårordförande Erika Sandell   Anders Larsson 
Vice Kårordförande Ulrica Palmér  Erika Sandell 
Kårsekreterare Gunnar Troili  Ulrica Palmér 
Kårkassör  Åsa Neumann  Åsa Neumann 
Övriga ledamöter Anna Gustafsson Arrhén   Andreas Wigzell 

Gernot Jensen   Gabriel Svärdström 
  Hans Johnsson  Joakim Ahrens 
  Jakob Nielsen   Jonas Ryberg 

Joakim Ahrens   Louise Montan 
Jonas Ryberg   Marie Alani 
Marie Alani   Patrik Hellgren 
Staffan Larsen   Samuel Dahn 
Stefan Svanström   Staffan Larsen 

 
Suppleanter  Kerstin Ejderby  Carina Gleisner 
     Josephine Najem 

Kerstin Ejderby 
    
       
    

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

Ruckelpatrull  Ulrica Palmér 
Medlemsregistrerare  Patrik Hellgren 
Stuguthyrning  Kerstin Ejderby 
Webbansvarig  Erik Carlsson 
Revisor   Jonas Romson  
Revisorsuppleant  Gunnel Larsen 
Majblommeansvarig  Gunnel Larsen 
Vrakpatrullen  Staffan Larsen, Jonas Ryberg 
 

 
Styrelsen har haft 12 st protokollförda möten under perioden. 
Kårstämma hölls den 30 september 2020.  
I slutet av juni 2021 var 309st medlemmar registrerade (268 st år 2020). 
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Vrakpatrullen  
 
Under året har tre tvåkronor (193, 194 och White Earl) sålts och vi har köpt två nya RS Quest. 
Vi har också köpt en Torqeedo Travel 1103 elektrisk utombordare. En av våra båttrailers blev 
stulen under vintern och har ersatts med en ny. Under vintern plastades fören på två 
tvåkronor: 241 och 482. Nya skot köptes in till optimisterna. Vi monterade ytterligare Y-
bommar längs bryggan och tillverkade trädäck till några av dem. 
 
Örsölägret blev tyvärr inställt sommaren 2020 pga Corona.  
 
Båtupptagningen ägde som vanligt rum i oktober. Att vi inte drog ut båtarna till Örsö kan ha 
bidragit till en väldigt hög tillväxt av havstulpaner på de båtar som låg i vattnet hela 
sommaren. 
 
Under vintern tog isen tag i bryggan och flyttade den ett antal meter.  
 
Vårens sjösättning kunde pga Corona inte genomföras med föräldrahjälp vilket ledde till att 
Lova och Lina inte sjösattes förrän senare. 
 
I slutet av verksamhetsåret ägde kåren 14st optimistjollar, 4st tvåkronor, 3st RS Quest, 2st 
Fabola Campus 6.3 och 3st motorbåtar. 
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Avdelningen Globetrotters 
  
Under hösten 2020-våren 2021 träffades GlobeTrotters på lördagsförmiddagar vid 
Oskarsborg. Vi ägnade en hel del möten åt att jobba mot olika intressemärken som barnen 
uttryckt intresse för samt att hjälpa de nya barnen (på alla åldersnivåer) att jobba mot en del 
märken som andra redan tagit.  
 
Då vi inte har haft möjlighet att anordna hajker med övernattning pga covid-19 har vi istället 
anordnat “Day Camp” 2 gånger per termin - en heldag ute med både ceremonier, aktiviter och 
andra traditioner dock med anpassningar för att skapa en så trygg och säker miljö som möjligt 
pga covid-19.  
 
Våra möten har fortsatt fokusera på aktiviteter som kan leda mot märken som har fått ge 
teman till terminen, t.ex. överlevnad, att vara en bra vän, osv. Våra Spårare har även använt 
litteratur som genomgående tema där de använt boken Jorden runt på 80 dagar som 
inspiration och haft högläsning från boken under sina möten. 
 
GlobeTrotters deltog både i JOTA-JOTI och Roslagens Online Dag som gav nya kontakter 
och roliga utmaningar. 
 
Under läsåret 20/21 har vi välkomnat flera nya barn och även nya ledare. Vi har haft 6 aktiva 
ledare som planerar och genomför möten och Day Camps (2 ledare/avdelning) och 2 
supportledare (1 som sköter ekonomi & 1 som sköter admin) samt en handfull 
föräldravoluntärer som är med vid behov och hajker. Vi avrundade året med ca. 16 
nationaliteter bland barn och ledare. Vår Äventyraravdelning har fortsatt att växa då barnen i 
GlobeTrotters blir äldre och stannar kvar som vi nu ser kommer att mynna ut i vår första 
Utmanaravdelning inom ett år. 
 
 
 

Spårarscoutavdelningen Småfåglarna  
 
<Ingen rapport> 
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Spårarscoutavdelningen Sjöfåglarna  
 

 
 
Sjöfåglarna bestod under hösten 2020 av 23 spårarscouter och 5 ledare. Under terminen 
hade vi 13 tisdagsmöten och en stugövernattning på Oskarsborg (där andraåringar sov i tält 
på gården). Hösten inleddes med att våra andraåringar fick segla under tre möten i augusti-
september. När de nya scouterna började i mitten av september flyttade vi verksamheten till 
området kring Oskarsborg, där vi huvudsakligen höll oss utomhus för att minska risken för 
covid-19.  
 
De nya scouterna fick vid andra tisdagsmötet göra en sölja med sitt namn på medan de äldre 
scouterna gjorde hajkbrickor. Under terminen har vi lärt oss att använda fotogenlyktor, jobbat 
med knopar, övat första hjälpen, löst problem i patruller, letat efter en gammal vikingaskatt, 
lekt och sjungit scoutsånger. På vår uppskattade stugövernattning gjorde vi bl.a. 
scoutövningar och matlagning på stormkök. Sista mötet för terminen ägnades åt ett lägerbål. 
 
Vårterminen 2020 bestod av 11 tisdagsmöten vid Oskarsborg och 7 tisdagar med segling. Vi 
har åkt kälke, gjort hajkpåsar, övat på knopar, tränat på att göra upp eld, haft 
samarbetsövningar och seglingsteori. Seglingarna i maj och juni var välbesökta med 
varierade förhållanden, men huvudsakligen fint väder. Andraåringarna har huvudsakligen 
seglat själva, medan förstaåringarna delat på på båtarna. En kväll övade vi kapsejsning vid 
Kaninholmen. Pga risk för smittspridning ställdes hajken på Kaninholmen in, istället ordnades 
en helkväll med lägerbål och segling som terminsavslutning. Under sommaren deltog nio 
scouter och tre ledare från Sjöfåglarna på det kårgemensamma Örsölägret.     

 

   
 

/Småfågelledarna  
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Spårarscoutavdelningen Stormfåglarna  
 

Ledare   
Carl Montan   070-858 34 68  
Linda Johansson  070-343 47 87 Fortsätter 2021/2022 

Nicola Steinle   076-83 777 42 Fortsätter 2021/2022 

Jakob Åhgren  070-532 85 42  
Gernot Jensen   070-450 59 92  
Carina Högström  073-089 94 82 Fortsätter 2021/2022 

 
Scouter & aktiviteter 
16 st därav flertalet helt nya vilket har skapat en spännande och nyfiken grupp. 
Scoutmöten har genomförts enligt nedanstående aktivitetsplan med hög närvaro. Stort fokus 
har legat på att skapa en trygghet i gruppen och kunskap för att klara av en genomförd hajk 
samt självklart segling. 
Tre ledare fortsätter från Stormfåglarna in i 2022 och nya ledare har tagits in som ersatt de 
som har slutat.  
 
Aktivitet HT 20    
Välkommen till scouterna! 

Scoutslöjd  
Stormkök & lyktor  
Invigning - Den hemliga gläntan 

Patruller knopar o surrar 

Samarbete och poängjakt 

Daghajk med vandring, aktiviteter och matlagning 

Simma 200 meter  
Sjukvård  
Rakt in i mörkret  
Stormfåglarnas julpyssel 

Aktivitet VT 21    
Elda högt och brett med lite fix 

God mat  
Uteaktivitet  
Gåtor  
Thinking day  
Orientering  
Sinnen  
Utflykt  
Simning  
Torrsegling  
Inför hajk  
SEGLING  
SEGLING  
Hajk  
SEGLING   
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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 märken. Vi har också tränat på knopar inför segling 
säsongen, samt genomförde brandövning där all scouter fick lära sig att bla hantera 
brandsläckare 
Höstterminen avslutades med ett luciadisco ute. 
Vårterminen förberedde vi oss för segling med knoppar, sjöregler, väjningsregler, båtvård och 
båtens delar. 
Under februari genomförde vi demokratimöte med avdelningen.  
I mars  hade vi en vinterhajk där vi sov i vindskydd. Då genomförde vi både knepiga ljusspår, 
matlagning m.m 
Vi avslutade terminen med en fantastisk segling hajk på Vindalsö tillsammans med 
Råseglarna, kan varmt rekommenderas. 
Under höstterminen 2020 hade vi 16 möten och avdelningen bestod av 24 scouter och 6 
ledare. Under vårterminen 2021 hade vi 20 möten, var 24 scouter och 5 ledare.  
 

// Joakim Ahrens, Sjöbusarna 
 

 
 
 

 

 

Upptäckarscoutavdelningen Råseglarna 
 
<Ingen rapport> 

 



______________________________________________________________________________ 
                                      Verksamhetsberättelse för Danderyds Sjöscoutkår HT 2020 & VT 2021  
                                                                                                                            2021-10-06 9 

Äventyrarscoutavdelningen Havsgudarna 
 
Detta år präglades såklart av Corona, för oss som för alla andra. Vi var tyvärr inte på något 
läger, båda hajkerna genomfördes utan övernattning, vi tvingades ställa in något möte pga att 
en skola satte sina elever i karantän och vi hade all verksamhet utomhus.  
Samtidigt tycker vi att vi har kunnat genomföra en bra verksamhet där väldigt många av 
scoutings komponenter och värderingar funnits med. Vår verksamhet är lätt att anpassa till de 
restriktioner som har rått för denna åldersgrupp.  
Vi seglade sammanlagt fem pass på hösten 
och sex pass på våren, plus en seglingshajk 
upp till Sätra Äng. Hösten bjöd på ganska bra 
seglingsväder, våren erbjöd väldigt vackra 
men vindsnåla kvällar. Seglingen upp till 
Sätra Äng skedde i näst intill stiltje, men 
lagom till återfärden ökade vinden så att det 
gick att kryssa hem. Vi har inte haft tillgång 
till Fabolorna, utan seglat tvåkronor, 
RSQuest och optimister. Många av scouterna 
har gillat RSQuest och det var väldigt 
positivt att kåren köpte fler sådana. I slutet av 
våren kunde vi dela ut fem jollecertifikat. 
                 
Under vinterhalvan av året har vi varit uppe vid Oskarsborg, där 
vi ägnat oss åt eldning, matlagning, sjukvård, knopar, surrning 
och seglingsteori, orientering och escaperoom. I dessa möten har 
vi försökt stegra nivån från tidigare, både i att göra mer 
avancerade saker och att öka scouternas involvering i planering 
av aktiviteterna. De fick bl.a. själva planera och handla lunchen 
till seglingshajken.  
Under hösten hade vi också en dagshajk där vi vandrade en 
etapp på Roslagsleden. 
Under våren hade vi ett demokratimöte, som vi körde patrullvis 
och runt egna små eldar där de kokade te, vilket ledde till högt 
engagemang från alla scouter.  
Vi fick också nöjet att ha en Thinking Day ledd av Kerstin, Åsa 
och Eva.  
 
Totalt har vi varit 38 scouter både höst och vår, några slutade under året men vi fick samtidigt 
tillbaka några tidigare scouter efter något års frånvaro. På de flesta mötena har vi varit 25-30 
scouter.  
Efter årets slut fick vi åka på scoutläger igen. Vi var väldigt stolta över alla scouter som var 
där, alla nya som Äventyrare på läger, med de högre krav som finns på att självständigt klara 
av lägerbygge, boende, matlagning, mm. De har utvecklats mycket under detta år, trots de 
restriktioner som funnits.  

/ Äventyrar-ledarna Gunnar, Henrik, Rasmus, Erik, Pär, Per, Cecilia, Johan 
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Utmanarscoutavdelningen Pessimist Jollarna  
 
Verksamhetsåret har varit påverkat av Covid-19 restriktioner med inställt läger och möten i 
november, december och halva januari. 

Terminen startad med segling möten under augusti och september. Under vårterminen har vi haft 
eldningsmöte, surningsmöte där vi byggde en bro, båtvårdmöte och avslutades med seglingsmöten i 
maj och juni. 

Ledarna 
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Resultaträkning 2020/2021  
 
  Resultat 20/21 Budget 20/21 Resultat 19/20 Budget 19/20 

       

INTÄKTER       

Medlemsavgifter 162 354 150 000 165 080 140 000 
Försäljning majblommor och julartiklar 2 973 6 000 725 6 000 
Försäljning scoutkläder, märken o 
kåsor 387 1 000 550 1 000 
Deltagaravgifter kårarrangemang 0 0 0 0 
Lägernetto -2 814 0 35 187 30 000 
Stughyror 4 500 10 000 10 250 15 000 
Båthyror 0 0 1 800 0 
Statliga bidrag (SSF) 8 475 7 000 9 806 9 000 
Kommunala bidrag 57 294 65 000 66 282 73 000 
Övriga bidrag och gåvor 4 547 0 3 145 0 
Vinst sålda båtar/motorer 25 000 0 0 0 
Ränteintäkter 0 0 0 0 
Summa intäkter 262 716 239 000 292 825 274 000 

       

       
KOSTNADER       

       
Verksamhet       
Kåraktiviteter -6 928 -15 000 -15 372 -15 000 
Materiel intendentur/förråd -19 504 -15 000 -644 -20 000 
Båtar, Jollar och följebåtar -140 622 -60 000 -35 935 -50 000 
Båtar, Lova och Lina 0 -2 000 0 -2 000 
Båtar, Gunilla 0 0 0 0 
Avdelningar -19 820 -20 000 -18 957 -20 000 
Inköp scoutkläder och märken -7 141 -8 000 -9 051 -8 000 
Distrikts- och förbundsarrangemang 0 -2 000 0 -2 000 
Utbildning -7 325 -10 000 -5 800 -10 000 
Litteratur, övrigt 0 -1 000 -249 -1 000 
Avskrivningar -233 885 -17 600 -17 600 -47 000 

 -435 225 -150 600 -103 608 -175 000 

       
Oskarsborg, Boden, Haparanda, Kalix       
El o värme -22 296 -22 000 -21 192 -20 000 
Vatten, avlopp 0 -8 000 -3 525 -8 000 
Sophämtning, städning -1 504 -3 000 -2 238 -3 000 
Reparationer, stugfogde, övrigt -2 756 -60 000 -8 476 -50 000 
Avskr kök 200' x 20%, lås 50' x 20% 0 -40 000 0 0 

 -26 556 -133 000 -35 431 -81 000 
Administration       
Styrelse, möten, ledartack m m -145 -1 000 -123 -1 000 
Kontorsmaterial, porto 0 -500 -859 0 
Telefon, Internet, hemsida -185 -500 -170 -500 
Försäkringar -15 772 -14 000 -13 274 -14 500 
Medlemsavgifter -200 -500 -400 -1 000 
Bankkostnader, räntekostnader -1 392 -1 000 -1 111 -1 000 
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Övriga bidrag och gåvor 0 0 -5 115 0 

 -17 694 -17 500 -21 052 -18 000 

       
Bokslutsdispositioner       
Avsättning till båtfond 200 000 0 -100 000 0 

       

       
Summa kostnader -279 475 -301 100 -260 091 -274 000 

       
RESULTAT -16 760 -62 100 32 734 0 

     
     

 

 

Balansräkning 2021-06-30 
 
  2021-06-30   2020-06-30 

     
TILLGÅNGAR     
Båtar och brygga 0  52 800 
Övriga fordringar 17 197  15 957 
Kortfristiga placeringar 180 000  0 
Likvida medel 415 980  615 706 
Summa tillgångar 613 177  684 463 

     
SKULDER OCH EGET KAPITAL     
Leverantörsskulder -63 410  -3 141 
Övriga skulder och upplupna kostnader -17 050  -21 605 
Förskottsbetalda lägeravgifter -105 960  -16 200 
Båtfond 0  -200 000 
Balanserat resultat från tidigare år -443 517  -410 782 
Årets resultat 16 760  -32 734 
Summa skulder och eget kapital -613 177  -684 463 

 

 
 

 


