
 

 
 
Danderyds sjöscoutkår  PLUSGIRO  
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Styrelsemöte 2019-02-21 
 

Närvarande 

Styrelsen Suppleanter Övriga 
   

Anders Larsson
 Ordförande

 Kerstin Ejderby
 Distriktsstyrelsen 

 

Erika Sandell
 Vice ordförande

 Ludvig Hambraeus  

Ulrica Palmér
 Sekreterare

 Oskar Larsson  

Jonas Ryberg
 Vrakpatrullen

   

Ragnar Sjögren
 Småfåglarna 

  

Patrik Hellgren
 Sjöfåglarna 

  

Andreas Wigzell
 Stormfåglarna 

  

Staffan Larsen
 Råseglarna 

  

Samuel Dahn
 Utmanarna 

  

 

Ej närvarande 

Hanna Nielsen
 Havsgudarna

  

Joakim Ahrens
 Sjöbusarna 

  

Åsa Neumann
 Kassör

  
 

 

9 (av 12) styrelseledamöter och 3 suppleanter 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 

Ingen post har kommit. 

§4       Ekonomi 

Kåren har ca 498´500:- på kontot.  

§5       Båtar 

Johan & Peter tillfrågas hur det går med nya båtar (Anders). Problemet är eventuellt  

att de är i ABS plast som inte går att laga.  
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§6       Hus & Material 

Komposttömning har inte skett på ett tag! Varför? Anders kollar. 

Vi har fått in ännu fler nycklar från fd ledare.  

§7       Avdelningar, kåren och distriktet 

Småfåglarna har åkt pulka, övat sjukvård, eldat,  övat knopar & chiffer och varit med 

på Thinking day. 

Stormfåglarna har åkt pulka, varit på Sjöhistoriska muséet, lärt sig om isvett, haft 

daghajk med över 40 deltagare och varit med på Thinking day. 

Sjöfåglarna har åkt skridskor, övat sjukvård, lärt sig om sjövett och varit med på 

Thinking day. 

Sjöbusarna var inte närvarande. 

Råseglarna har övat kniv/yxa/såg, eldat, övat seglingsteori, haft demokratimöte och 

varit med på Thinking day. 

Havsgudarna har haft planering, eldat, byggt stad/snö (2 möten) och deltagit i 

Thinking day.  

Utmanarna har bakat inför Thinking day, städat stugan, badat isvak och serverat på 

Thinking day. 

Kåren har haft en bra UtLed dag och arrangerat Thinking day. 

Distriktet - 

 

§8       Övriga frågor 

a) Örsö: Status på avdelningsledare - rapport från respektive avdelning. Vi ser ut att få 

ihop det. Status på matansvariga - det kommer antagligen att lösa sig. Lägerbrev 1 

ska snart skickas ut. 

b) Reflektioner från TD: vi diskuterade förbättringar. 

c) Prioriteringar av action-plints från UtLed-dagen: vi gick igenom de viktigaste. 

d) Skeppslagets har skickat ut en enkät som vi fyllde i tillsammans. 

 

§9       Kommande möten 

Kårstyrelsemöte:  torsdag 4 april 

Sjösättning:  söndag 28 april 

Ledarsjödagar: onsdag 1 maj kl 15-18 + torsdag 2 maj kl. 18:30 
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Roslagens dag:  5 maj i Norrtälje.  

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 


