
 

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

Styrelsemöte 2019-05-08 
 

Närvarande 

Styrelsen Suppleanter Övriga 
   

Anders Larsson
 Ordförande

 Kerstin Ejderby
 Distriktsstyrelsen 

Patrik Frid 

Erika Sandell
 Vice ordförande

 Ludvig Hambraeus  

Åsa Neumann
 Kassör

 Oskar Larsson  

Ulrica Palmér
 Sekreterare

   

Jonas Ryberg
 Vrakpatrullen 

från §9   

Ragnar Sjögren
 Småfåglarna 

  

Andreas Wigzell
 Stormfåglarna 

  

Samuel Dahn
 Utmanarna 

  

 

Ej närvarande 

Joakim Ahrens
 Sjöbusarna 

 

Patrik Hellgren
 Sjöfåglarna 

 

Staffan Larsen
 Råseglarna 

 

Hanna Nielsen
 Havsgudarna

  

 

8 (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 

Mail om scoutforum. Det borde ha gått ut till alla aktiva ledare och utmanare. 

Fråga från kårkonsulent Emma om vi har bra rollbeskrivningar? Nja… Vill vi ha 

hjälp med ledarrekrytering? Vi är nog inte intresserade av deras upplägg. 

Kompisbyrån vill att vi deltar i någon aktivitet men vi inväntar svar med mer 

detaljer. 

§4       Ekonomi 

Kåren har ca 584´000:- på kontot.  

§5       Båtar 

Sjösättningsdagen: alla utom 1 båt i sjön (White earl ska lagas). Hyfsad uppslutning 

men många som gick efter lunch. Senarelägga lunchen nästa gång? 



 

Protokoll pr_190508 
   Sida 2 av 3 

Y-bommar: Beslut: Vi köper Y-bommar enligt offert och kollar upp opperamp 

parallellt (Patrik, Ragnar, Dana mfl.). 

§6       Hus & Material 

Septitank tömd och det luktar inte illa längre tror vi. 

Sjösättningen:  

Kalix städat och lägerkistor genomgångna. 

Liggunderlagen är flyttade till Haparanda. 

Inneförrådet är städat, vi har köpt in en hel del reservdelar till trangiaköken o 

lyktorna + 6 nya lyktor. 

Alla fönster är putsade, gården krattad o fin och alla eldstäder rensade. 

Nycklar: 70 utlämnade nycklar, 13 kvar att kräva in. 

Sopor: Komposttömningen fungerar fortfarande inte! 

§7       Avdelningar, kåren och distriktet 

Småfåglarna har vandrat i skogen med karta. De har också haft ett ”packa ryggsäck 

& sätta upp tält” -möte. Och så har de seglat i kyla och stark vind. 

Stormfåglarna har övat inför Roslagens dag (som vi inte deltog i), besökt 

Danderydsbonden och klappat korna samt tittat efter vårtecken och bävrar och spelat 

brännboll i regnet vid Nora träsk. 

Sjöfåglarna är inte här. 

Sjöbusarna är inte här. 

Råseglarna har haft seglingsteori och seglat. 

Havsgudarna har haft hajk och var med på Roslagens dag. De har också haft 

båtteori, scouterna har själva planerat ett möte med scaperoom och de har seglat. 

Utmanarna har planerat massor, fikat, vaxat båtar och seglat. 

GlobeTrotters har bland annat varit med på Roslagens dag.  

Kåren har haft sjösättning. 

Distriktet har arrangerat Roslagens dag. 

  

§8       Övriga frågor 

a) Örsö, gå igenom planeringsläget och specifikt fundera på vilka matlagningsalternativ 

vi har. Ser ut att vara riktigt torrt i år också. Lägerbrev 2 ska ut med hälsokort snart.  

b) Ledarläget 2019-2020. Hur ser det ut per avdelning. Vilka ledare är kvar, vilka 

behöver rekryteras?    



 

Protokoll pr_190508 
   Sida 3 av 3 

Småfåglarna: 2 kvar. 1 blir upptäckarledare. Behöver 4 

Stormfåglarna: 3,5 kvar. Ev 1 upp. Behöver 3 

Sjöfåglarna: 4 kvar, 1 upp (ev 2). Behöver 2 

Råseglarna: de flesta kvar, Patrik slutar.  Behöver kanske 2? 

Sjöbusarna: måååånga ledare. Behöver ? 

Havsgudarna: Jonas, Eva & Hanna kvar. Behöver 4-6 ledare till.  

Utmanarna: ? 

c) Läger sommaren 2020? Vi har tre olika alternativ som sammanfaller i tid, men inte 

för alla scouter. Europeisk Jamboree I Gdansk (utmanare + 2-3-årsäventyrare, 27/7-

6/8), Nationellt sjöscoutläger i Blekinge (upptäckare o äldre, 25/7-5/8) och Örsö. Vi 

behöver fundera på ett inriktningsbeslut. 

d) Reflektion över Ledarsjödagarna: Bra uppslutning och flera nya ”ansvariga”. 

Nya bryggansvariga och några nya följebåtscertifikat: se listan i dropbox. Flera 

följebåtscert som bara har lite kvar att visa. 

e) Vi får en fana, Erika kollar hur. 

§9       Kommande möten 

Kårstyrelsemöte:  10 juni 19:00 

Lägermöte:  10 juni 20:00 

Tältmöte:  Upptäckarna tar Primustälten, Havsgudarna Patrulltälten,  

Utmanarna ansvarar för sitt tält samt spårarnas och kallar 

in ledare vid behov. 

Packmöte:  17 juni 19:00 

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 


