
 

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

Styrelsemöte 2019-08-13 
 

Närvarande 

Styrelsen Suppleanter Övriga 
   

Anders Larsson
 Ordförande

 Kerstin Ejderby
 Distriktsstyrelsen 

 

Åsa Neumann
 Kassör

 Ludvig Hambraeus  

Ulrica Palmér
 Sekreterare

   

Jonas Ryberg
 Vrakpatrullen

   

Ragnar Sjögren
 Småfåglarna 

  

Patrik Hellgren
 Sjöfåglarna 

  

Joakim Ahrens
 Sjöbusarna 

  

Staffan Larsen
 Råseglarna 

  

Hanna Nielsen
 Havsgudarna

   

 

Ej närvarande 

Erika Sandell
 Vice ordförande

 Oskar Larsson  

Andreas Wigzell
 Stormfåglarna 

  

Samuel Dahn
 Utmanarna 

  
 

 

9 (av 12) styrelseledamöter och 2 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 

Föreningen Scoutmuséets vänners årsskrift finns att läsa för de som önskar. 

Roslagens Scoutdistrikt har bjudit in till välgörenhetsmarsch 19 okt. 

§4       Ekonomi 

Ett preliminärt bokslut är upprättat för förra verksamhetsåret. Kåren har ca 706´000:- 

på kontot. 

§5       Båtar 

Lina o Lova mår bra. Fortfarande behöver Linas försegel lagas. 



 

Protokoll pr_190813 
   Sida 2 av 3 

RS Quest är rolig men rank. Med 4 vuxna i båten blir man blöt om fötterna. Den är 

svår att vända upp när man kapsejsat, kanske ska vi testa med ett mastflöte? 

Tvåkronornas nya segel upphittade – vi hade aldrig fått dom men nu är de hämtade. 

Optimisterna behöver en översyn. Mycket småfix såsom nya mastfötter, linor mm. 

Följebåtarna: Parsunmotorn funkar inte – ska in på reparation.  

§6       Hus & Material 

Det finns nu en materiallista i dropbox inför Örsö.  

4 nya gasolkök köptes in till Örsö. 

Nycklar behöver krävas in från avgående ledare. 

Frågor om uthyrningar, dock svårt att svara innan avdelningarna gjort höstschema. 

Input till båtupptagningsdagen behövs, meddela ruckelpatrullen om det är något 

husfix som behöver göras. 

Optimistramp: Johan H. m.fl. tar fram förslag och planerar bygget. 

 

§7       Avdelningar, kåren och distriktet 

Alla avdelningarna har varit på Örsö. 

 

§8       Övriga frågor 

a) Årets Örsöläger gick strålande. 

b) Sjö20 i Blekinge eller Örsö nästa sommar? Vi åker till Örsö och satsar på nationell 

Jamboree 2021 i stället.  

c) Kåren 80 år: vi firar det lördag 9 nov med gamla och nya medlemmar. Styrelsen 

projektleder och alla avdelningarna ansvarar för en station var. 

d) Dags för alla avdelningar och kårfunktioner att skriva verksamhetsberättelse samt 

skicka denna till Dana. 

e) Upptakt och ledarläge: Vi kommer att behöva ett gäng nya spårarledare om vi ska 

kunna ta in fulla avdelningar. Dana jobbar med det. 

 

§9       Kommande möten 

Kårstyrelsemöte:  Måndag 9 sep kl 19:00 i Oskarsborg 

Kårupptakt:  Söndag 18 Aug kl 19:00, Uppstart för nya ledare kl 18:00 

Kårstämma:  Tisdag 1 okt kl. 19:00 i Oskarsborg 



 

Protokoll pr_190813 
   Sida 3 av 3 

Båtupptagning + husfix: Söndag 6 okt kl 10-15 

DSSK 80 år: Lördag 9 nov   

Sjöscoutseglingarna: 20-22 sep i Saltsjöbaden 

Distriktets välgörenhetsmarsch: 19 okt – Rädda bina 

Distriktsstämma: 24 nov   

  

§10  Mötets avslutande 

Anders avslutade mötet. 

 

Vid protokollet   Justerat 

 

 

Ulrica Palmér   Anders Larsson 

Kårsekreterare   Kårordförande 


