
              
 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
 
 
Stockholms Scoutskeppslags styrelse vill härmed avge följande berättelse över 
verksamheten under år 2020: 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: 

Ordförande  Patrik Brising 
Vice ordförande  Anna Arrhén 
Sekreterare  Vakant 
Kassör  Åsa Neumann 
Ansvarig Vindalsögruppen  Katarina Holmqvist  
Ledamöter Lotten Hjelm 
 Emma Lindner (adjungerad) 

 

Åsa Neumann ansvarade för Sjöscoutdagen och Anna Arrhén har varit styrelsens 
kontakt med Biscayaligan. 

 
Antalet kårer i Skeppslaget uppgick i december 2020 till 34st.  
(Birka 6st, Roslagen 8st, Stockholm 10st och Södertörn 10st) 

 

Styrelsen 

Årets verksamhet har som för oss alla präglats av de rekommendationer för minskad 
smittspridning som kom i samband med Corona-virusets pandemiska utbredning. 
Mycket har fått ställas in och annat har vi omformat. 
 

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda styrelsemöten, samtliga virtuella. 

 

Ordinarie Skeppslagsmöte 

Ordinarie Skeppslagsmöte hölls 23 mars, virtuellt samt på plats i Danderyds 
Sjöscoutkårs lokal. Det var planerat till fartyget m/s Stenfjell på Söder Mälarstrand, 
kajplats 18 (Ungdomarnas Båtbygge) men omplanerades med hänsyn till Corona-
viruset.  
 

13 personer representerande 9 kårer deltog på årsmötet. 

 

Höstmöte 

Årets höstmöte ställdes in med anledning av pandemin. 



              
 

 

Sjöscoutdagen 

Sjöscoutdagen planerades av 6 scoutkårer och hade många anmälda men vi blev 
tvungna att ställa in i sista stund, dagen innan tävlingen p g a nya restriktioner med 
anledning av spridningen av Corona-viruset. 

 
Sjöscoutseglingarna 

Sjöscoutseglingarna fick tyvärr ställas in eftersom ingen kår ville vara medarrangör. 

 
Demokrati-jamboree 

Då årets demokrati-jamboree ställdes om till digital försvann de påverkanstorg där vi 
brukar informera om Vindalsö och Biscaya. 

 

Vindalsögruppen 

 

2020 började året med en utflykt till Vindalsö 
en solig januaridag. Allt såg bra ut. 

Sen kom pandemin igång och vi fick många 
avbokningar och ombokningar. Många flyttade 
lägertiden 1 år framåt. Det blev sedan fler 
bokningar i sista stund av mindre grupper på 
de lediga tiderna. Så det blev ”fullbokat” men 
med mindre grupper och fler icke-scouter.  

Ön har gästats av 6 scoutkårer och 9 övriga 
grupper som blev 1404 lägerdagar, det lägsta 
deltagarantalet på flera år. 

Dessutom Coronaanpassade arbetshelger  
(fler med färre deltagare) med deltagare från 
sommarens lägergrupper och några arbets-
villiga utmanarlag.  

 
Några lägergrupper har dock ej uppfyllt sitt åtagande att skicka deltagare till någon 
av arbetshelgerna. 

Vattenprov har tagits med jämna mellanrum med godkända resultat. 

 

 

 



              
 

Renoveringen av bastun avslutades under våren. 
Stort Tack Izabelle med familj för en stor 
arbetsinsats. Ett nytt bastuaggregat fick sättas in 
under sommaren sedan det hade hällts på för 
mycket vatten, trots instruktioner om att så ej ska 
ske. 

Ekonomin är trots allt stabil efter årets bokningar och 
stora kostnader. Tack Åsa, som förtjänstfullt sökt 
”stilleståndsbidrag”. 

Stort tack till de ö-värdar som ställde upp i somras, 
men det skulle kunna vara fler. Framförallt på de 
veckor då det är nya deltagare. 

Tack Scouternas kansli för nyckelhantering.  

 

Tack S:t Göranskommittén för bidrag till olika projekt. 

Tack Karin som efter många år avslutar sin medverkan i Vindalsögruppen. 

Året avslutades med att vi fick ner de stormdrabbade tallarna som riskerade att ramla 
ner på lägertoaletterna. 

 

 

 



              
 

Biscaya 

2020 har ju varit ett konstigt år för de flesta, så även för Biscaya så klart. 

Året inleddes i Göteborg, där Biscaya legat i vatten över vintern. Där fixades hon till 
över vattenlinjen, bl a mastades hon av för första gången på några år så att denne 
kunde få en ordentlig genomgång. Även salongsöverbyggnaden fick sig en ordentlig 
omgång, och numera ska vi tryggt kunna mysa inne i salongen, trots ösregn utanför. 

Ligan hade planerat både utbildning och rustning under våren, men när Covid-19 
slog till var vi tvungna att ställa in dessa. Vi avvaktade och hoppades in i det sista att 
vi skulle kunna genomföra våra seglingar som vanligt, men var till slut tvungna att 
inse att en Biscayasegling inte skulle kunna följa de rekommendationer som fanns 
gällande hygien och distans. Istället tog en mindre grupp skeppare ut Biscaya på en 
segling i Kattegatt. 

I oktober kunde vi ändå ses och gå igenom Biscaya inför vintern, innan 
smittspridningen kom igång igen. Nu ligger hon återigen i Göta Älv, och kommer 
denna vinter bl a få sig en genomgång av däcket. Vi hoppas på ett mer aktivt 2021, 
så att både vi skeppare och våra deltagare får komma ut på sjön igen. 

 

 


