
 

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

Styrelsemöte 2019-01-17 
 

Närvarande 

Styrelsen Suppleanter Övriga 
   

Anders Larsson
 Ordförande

 Kerstin Ejderby
 Distriktsstyrelsen 

Robert Nederal
 Globetrotters

 

Åsa Neumann
 Kassör

   

Ulrica Palmér
 Sekreterare

   

Jonas Ryberg
 Vrakpatrullen

   

Ragnar Sjögren
 Småfåglarna 

  

Patrik Hellgren
 Sjöfåglarna 

  

Andreas Wigzell
 Stormfåglarna 

  

Hanna Nielsen
 Havsgudarna

   

Joakim Ahrens
 Sjöbusarna 

  

Staffan Larsen
 Råseglarna 

  

 

Ej närvarande 

Erika Sandell
 Vice ordförande

 Ludvig Hambraeus  

Samuel Dahn
 Utmanarna 

Oskar Larsson  
 

 

10 (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 

Påminnelse om sjöscoutdagen, eftersom Utmanarna inte var närvarande vet vi inte 

om de planerar att fixa en kontroll. Sjökortsmemoryt som vi använde för minst fyra 

år sedan borde kunna återanvändas. 

§4       Ekonomi 

Kåren har ca 493´000:- på kontot. Vi är ca 280 medlemmar. 

§5       Båtar 

Linas presenning hade blåst av. Nu fixad och fastfrusen så den borde klara nästa 

storm! 

Sjösättning bestämdes till söndag 28 april. 



 

Protokoll pr_190117 
   Sida 2 av 3 

Ledarsjödagar försöker vi att ha 1 maj, kl.15:00 + 2 maj kl.18:30 (förutsätter erfarna 

ledare som kan vara med och visa + certifiera). 

§6       Hus & Material 

8 ”gamla” nycklar har hittills samlats in, hurra! 

Det är väldigt halt på gården. Vi kollar om kommunen kan ställa hit en sandlåda. 

Alternativt fixar vi en av en gammal lägerkista. 

Önskemål finns om en ”snabb” sjukvårdslåda som kan nås från hallen. Dana & 

Kerstin fixar. 

Dana påminner om att inneförrådet inte är en avstjälpningsplats för trasiga och 

överblivna saker! Vi funderar också på om liggunderlagen kan förvaras någon 

annanstans då de oftast är smutsiga och blöta och då ”breds ut” över hela golvet så 

att man inte kan komma in i förrådet. Kanske ska de få flytta till Haparanda? 

Nya förslag på aktivitetslådor mottages tacksamt av Ruckelpatrullen. 

§7       Avdelningar, kåren och distriktet 

Småfåglarna har planerat vt, börjar på måndag, 21 jan. 

Stormfåglarna har planerat vt, börjar på torsdag, 24 jan. 

Sjöfåglarna har planerat vt, börjar på tisdag, 22 jan. 

Sjöbusarna har planerat. De startade terminen med pulkaåkning i måndags. 

Råseglarna har planerat. De startar terminen med pulkaåkning i dag. 

Havsgudarna har planerat och de startade terminen i går med att göra snöskulpturer. 

Utmanarna hade terminens första möte i tisdags. 

Globetrotters. De har 15 scouter, 10 upptäckare och 5 spårare och har 5 ledare. De 

har planerat vårterminen och startar 26 jan. De har möten på lördagar mellan 10.30-

12. De har under hösten bl.a. eldat, pratat om återvinning och övat 1:a hjälpen. 

Blandade nationaliteter, Indien, Serbien, USA, mm. De kommer från olika 

internationella skolor i Stockholm. 

Kåren Inget nytt. 

Distriktet Inget nytt.  

§8       Övriga frågor 

a) Leda scout. Lediga platser till kursen nästa helg. Anmälan bums.  

b) UtLed-dagen på söndag: Anders har gjort program och skickat ut. Vi gick igenom 

programmet. Dana gör ”grupplappar” så att vi får dynamiska grupper på stationerna. 



 

Protokoll pr_190117 
   Sida 3 av 3 

Patrik köper fika och frukost. Anders köper blädderblock mm. Som lunch beställer vi 

hämtpizza. 

c) Finns båtinköpsgruppen kvar? Ja. De kollar upp några återstående frågor runt RS 

Quest, t.ex hur svåra de är att laga. 

d) Thinking day 18 feb. Kyrka, församlingshem, organist (Anders) och präst (Niklas) är 

bokade. Anders L fixar bildspel, skicka era Örsö2018-bilder till honom. Vi har gärna 

något framträdande – av ledarna kanske? Ljusspår mellan kyrka o församlingshem 

borde kunna fixas av Utmanarna + några ledare. 

e) Anders L skickar ut en påminnelse på sändlistan om att vi har en sluten 

Facebookgrupp (Ledare & Utmanare Danderyds Sjöscoutkår) för ledare och 

utmanare. Där postas bl.a. ”snabba” meddelanden om man t.ex. behöver hjälp på ett 

möte. Alla kårens ledare, funktionärer och utmanare är välkomna att söka inträde! 

§9       Kommande möten & datum 

Nästa kårstyrelsemöte:  torsdag 21 feb 

Thinking day: måndag 18 feb 

Öppet hus i Örnsberg:  tisdag 12 feb 

Sjösättning:  söndag 28 april 

Ledarsjödagar: onsdag 1 maj kl 15-18 + torsdag 2 maj kl. 18:30 

Örsöläger:  vecka 32, 3-10 aug, spårare: 6-8 aug 

§10  Mötets avslutande 

Anders avslutade mötet. 

 

Vid protokollet   Justerat 

 

 

Ulrica Palmér   Anders Larsson 

Kårsekreterare   Kårordförande 


