
 

 
 
Danderyds sjöscoutkår  PLUSGIRO  
Oskarsborg, Enebybergsvägen 1  20 77 67-5 
   

Styrelsemöte 2018-12-20 
 

Närvarande 

Styrelsen Suppleanter Övriga 
   

Anders Larsson
 Ordförande

 Kerstin Ejderby
 Distriktsstyrelsen 

 

Erika Sandell
 Vice ordförande

   

Åsa Neumann
 Kassör

   

Ulrica Palmér
 Sekreterare

   

Ragnar Sjögren
 Småfåglarna 

  

Patrik Hellgren
 Sjöfåglarna 

  

Joakim Ahrens
 Sjöbusarna 

  

Staffan Larsen
 Råseglarna 

  

Samuel Dahn
 Utmanarna 

  

 

Ej närvarande 

Jonas Ryberg
 Vrakpatrullen

 Ludvig Hambraeus  

Andreas Wigzell
 Stormfåglarna 

Oskar Larsson  

Hanna Nielsen
 Havsgudarna

   

   

9 (av 12) styrelseledamöter och 1 suppleant var närvarande, så styrelsen var beslutsmässig 

(minst 50% närvarande enligt stadgarna). 

 

§1       Mötets öppnande 

Anders öppnade mötet. 

§2       Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

§3       Post 

Sjöscoutdagen: Stockholms Scoutskeppslag ber oss att fixa en kontroll. Frågan går 

vidare till Utmanarna i första hand. 

Riksskeppsråd hålls i Göteborg i mars. Vi avser inte att skicka någon representant. 

Representanter till skeppslaget (postmottagare) är som innan; ordförande (Anders), 

Jonas Ryberg & David Wikander. 

Mailförslag om extrajobb för utmanare; hjälpa till med äldrevård i Täby. 

§4       Ekonomi 

Kåren har ca 502´000:- på kontot. 
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§5       Båtar 

Tvåkronorna är nu täckta. 

Linas pulpet; Bavaria kan göra en ny men rekommenderar att vi reparerar då det blir 

mycket billigare.  

§6       Hus & Material 

Frågor om uthyrning:  

 2 feb: troligen NEJ då Utmanarna planerar att baka då. 

 en fredag i mars: En sjätte-klass från Globetrotters.- OK  

 fre-sön 16-18 mars + to-sö lite senare: Kurs/training - OK om de betalar 

10’000:- 

Vi har inte fått fram några adventsljusstakar i år. Nästa år köper vi nya med timer. 

Nycklar: Kåren har många nycklar ute bland före detta ledare som borde lämnas 

tillbaks. Styrelsen gick igenom och delade upp listan mellan sig och försöker få 

tillbaks dom. 

§7       Avdelningar, kåren och distriktet 

Småfåglarna bakat lussebullar (färdigjäst deg) - Lyckad aktivitet! Bra grupp med bra 

närvaro. 20 barn. 

Stormfåglarna har haft ett julpysselmöte och ett avslutningsmöte i skogen med 

reflexspår, ljusspår, ledarluciatåg och pepparkakor. Jättebra grupp! 

Sjöfåglarna har haft julpyssel med pepparkakor, armband och nyckelringar. De har 

också haft ”nattorientering” med reflexspår. Harmonisk och bra grupp. 

Sjöbusarna har haft pyssel på sitt näst sista möte (ljusstakar, bakat mm) och disco 

sista mötet. 

Råseglarna har haft pyssel utomhus. Bra grupp.  

Havsgudarna har bl.a. haft nobelhajk med mycket och avancerad matlagning 

Utmanarna har haft avslutning vid lägerbålsplatsen. De  har också haft 

sjukvårdsmöte, klättringsmöte och världsrekordmöte vilket blev Monopolmöte! 

 

Kåren har äntligen fått in nya kårband, de ligger nu i märkesskåpet. 
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§8       Övriga frågor 

a) UtLed-dagen, 20 Jan. Vi diskuterade hur vi ska utforma dagen. Vad ta upp? 

Samordning av målspåren mm. Anders sammanställer och skickar runt för 

kommentarer. 

b) Thinking Day: Veckan innan sportlovet (vecka 8) och vi vill ha Niklas som präst. 

Anders bokar kyrkan. 

c) Ledarsjukvårdslådor. Dana fixar 2 nya sjukvårdslådor till ledare i annan färg än 

orange som även kan innehålla mediciner såsom Alvedon. 

d) Örsö. Vecka 32 (3-10 aug) föreslås. Vi fastställer datum på UtLed-dagen. 

e) Staffan har kollat Scoutnet. Man kan fixa maillistor men de får krångliga namn. Svårt 

att hitta. Hur man tar in anmälningar är ännu inte hittat… 

f) Vi fyller 80 år! Vi vill ha en fana 6 juni. Erika fixar. Större firande tar vi nog i höst. 

§9       Kommande möten 

Kårstyrelsemöte:  Torsdag 17 jan, 19:00, Oskarsborg 

Kårstyrelsemöte:  Måndag 18 feb, efter Thinking Day 

Utled-möte:   Söndag 20 jan, 9.30-16, Oskarsborg 

Thinking Day: Måndag 18 feb  

Öppet hus i kansliet, Örnsberg: Tisdag 12 feb  

 

§10  Mötets avslutande 

Anders avslutade mötet. 

 

Vid protokollet   Justerat 

 

 

Ulrica Palmér   Anders Larsson 

Kårsekreterare   Kårordförande 


