
 

 
 
Danderyds sjöscoutkår  PLUSGIRO  
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Styrelsemöte 2019-09-09 
 

Närvarande 

Styrelsen Suppleanter Övriga 
   

Anders Larsson
 Ordförande

 Kerstin Ejderby
 Distriktsstyrelsen 

 

Erika Sandell
 Vice ordförande

   

Åsa Neumann
 Kassör

   

Ulrica Palmér
 Sekreterare

   

Jonas Ryberg
 Vrakpatrullen

   

Patrik Hellgren
 Sjöfåglarna 

  

Andreas Wigzell
 Stormfåglarna 

  

Joakim Ahrens
 Sjöbusarna 

  

Staffan Larsen
 Råseglarna 

  

 

Ej närvarande 

Ragnar Sjögren
 Småfåglarna 

Ludvig Hambraeus  

Hanna Nielsen
 Havsgudarna

 Oskar Larsson  

Samuel Dahn
 Utmanarna 

  
 

 
 

 

9 (av 12) styrelseledamöter och 1 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 ny post har inkommit. 

§4       Ekonomi 

Bokslutet är klart och överlämnat till revisorn. 100’ har satts av i en båtfond.  

Örsö har gått med vinst och vi vill betala för professionell röjning av lägerområdet. 

Anders kollar vad det kan kosta. 

Vi beslutar att sponsra en lägeravgift efter ansökan.  

Kåren har ca 523´000:- på kontot.  
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§5       Båtar 

Lina saknar en låsring till en sprint till vanten. Detta bör fixas innan användning 

vilket annonserats via facebook-gruppen.  

Tvåkronorna har fått lanternor som finns i Boden. 

RS Quest går lätt att kapsejsa (vilket testats ofrivilligt). Det finns strategiskt 

placerade handtag för att välta upp den vilket är bra. 

Optimisterna behöver översyn. Bl.a. saknas ett roderfäste och en mastfot. 

Följebåtarna är också i behov av diverse service. Sandströmen har en spräckt åra och 

de nyköpta årorna har fel årtullar. 

§6       Hus & Material 

Boden behöver rensas på framförallt en massa dunkar och dynor som hamnat där 

efter Örsölägret men ska upp till Haparanda och Kalix. Just nu kommer man knappt 

in. Boden har också fått ett nytt lampbatteri och alla uppmanas att komma ihåg att 

släcka efter sig. 

I Oskarsborg finns fortfarande mycket lägermaterial som inte är omhändertaget.  

Nycklar har delats ut till de flesta av våra nya spårarledare. 

Några dragkedjor är trasiga på 2018 års Primustält, vi försöker reklamera dom. Vi 

saknar också flera innertält till Primustälten, troligen har de slängts av misstag.  

Beslut: Dana kollar reklamation samt köper in nya innertält (om det går).  

§7       Avdelningar, kåren och distriktet 

Spårarna har i princip avslutat årets intagning och vi har 2 ½ avdelning efter att ha 

”tömt” kön. Några av avdelningarna har börjat segla med sina 2:a-åringar och 

avdelningarna räknar med att starta terminen fullt ut i mitten på september. 

Gemensam planering har hållits. 

Upptäckarna har planerat och börjat segla med sina 2:a-åringar och nu startar även 

de nya 1:a-åringarna. 

Havsgudarna har planerat och seglat. 

Flytväst Gul, våra 3:e-årsutmanare, har haft planering samt börjat segla. 

Pessimisterna, våra nya Utmanare, har som mål att bestiga Kebnekaise nästa sommar 

och planerar sitt program till stor del inför detta äventyr!  

Globetrotters har haft terminsplanering och planerar att utvecklas i sitt ledarskap 

under året. 
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Danderyd Rovers har planerat och seglat. Deras plan är att träffas varannan vecka, 

söndagar vid segling, annars torsdagar. 

Kåren har haft kårupptakt. 

§8       Övriga frågor 

a) Dana påminner om att hon väntar på verksamhetsberättelser från de flesta 

avdelningar, ordförande, vrakpatrullen och ruckelpatrullen. 

 

b) DSSK fyller 80 år vilket vi firar lördag 9 november. Alla avdelningar ska förbereda 

en station till denna dag och en påminnelse med aktivitetsförslag ska skickas ut 

snarast. 

 

c)  Mailadresser i Scoutnet. Vi vill att alla medlemmar har en mailadress i scoutnet så 

att vi kan göra kårgemensamma utskick. Åsa instruerar avdelningsledarna om hur de 

ska lägga in dessa.   

§9       Kommande möten 

Kårstyrelsemöte:  Tisdag 1 okt ca kl. 20:00 i Oskarsborg 

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

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 


