
 

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

Styrelsemöte 2019-10-21 
 

Närvarande 

Styrelsen Suppleanter Övriga 
   

Anders Larsson
 Ordförande

 Kerstin Ejderby
 Distriktsstyrelsen 

 

Erika Sandell
 Vice ordförande

   

Åsa Neumann
 Kassör

   

Ulrica Palmér
 Sekreterare

   

Patrik Hellgren
 Små+Sjöfåglarna 

  

Andreas Wigzell
 Stormfåglarna 

  

Joakim Ahrens
 Sjöbusarna 

§5
 

  

Jonas Ryberg
 Havsgudarna

   

Louise Montan
Utmanarna

   

Samuel Dahn
 Rovers 

  

 

Ej närvarande 

Staffan Larsen
 Råseglarna 

Carina Gleisner  

Marie Alani
 Globetrotters 

Josephine Najem  
 

 
 

 

10 (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 

Vi har tackat nej till ett erbjudande om att få en Albin Viggen. 

Vi har erbjudits en törestubbe av Karin Hellblom. Den vill vi gärna ha så vi kontaktar 

Karin om hämtning. 

§4       Ekonomi 

Kåren har ca 477´000:- på kontot.  

§5       Båtar 

Alla båtar är upptagna och de flesta är täckta. White Earl behöver plastas. 
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Dåligt med folk på upptagningen. Vi behöver fundera på någon form av närvarokrav 

för föräldrar. 

§6       Hus & Material 

Gården iordninggjord på upptagningen, annars inget nytt. 

§7       Avdelningar, kåren och distriktet 

Småfåglarna, Stormfåglarna och Sjöfåglarna har gjort söljor m.m. hantverk, haft 

sjukvård och invigning. Gemensamt program med Lejonkungen-tema. Småfåglarna 

har ca 14 scouter, Sjöfåglarna har 25 scouter och Stormfåglarna har 21 scouter. 

Sjöbusarna och Råseglarna har övat Kniv, såg och yxa. Håller på med 

patrullindelning. Sjöbusarna är 28 scouter och Råseglarna är 28 scouter. 

Havsgudarna har surrat, samarbetat och båtvårdat. De har också övat sjukvård med 

realistiskt rånoffer! 3:e-åringarna har haft ett lyckat specialmöte då de gjort 

batiktryck på tröjor. 

Utmanarna har börjat planera sin Kebnekaisevandring. De har också täckt båtar. 

Globetrotters har deltagit i JotaJoti i helgen. Kerstin håller i en specialutbildning i 

Leda Scout för deras ledare nästa helg. 

Rovers har hantverkat. 

Kåren har haft båtupptagning och planerar sitt 80-årsfirande! 

Distriktet har lagt ut anmälan för Island Challenge. Flera anmälda från kåren. Det har 

varit Ting och Kai och Edvin sitter i Au från vår kår. 

§8       Övriga frågor 

a)   80-årsjubileum: Erika har skickat ut en webbaserad anmälan så att vi vet ungefär 

hur många som kommer. Vi sätter upp gamla foton och lite om vår historia samt 

några gamla scoutdräkter som en utställning inomhus.  

Alla avdelningar förväntas förbereda och ansvara för en station, och dessa är än så 

länge bokade:  

Småfåglarna: Backstafett 

Sjöfåglarna: Kims lek 

Stormfåglarna: Livlina 

Styrelse och ev Rovers: Kaffe på trefot över eld och tårta 

Övriga avdelningar kan hitta på eget eller välja mellan: Tipspromenad, Grillning, 

Göra krabbelurer på stormkök, Knopar, Backklättring, Samarbetsövningar, 

Knäckebröd på lina, kåsa med vatten på lina   

b) Utmanarna ber om bidrag till sin Kebnekaisevandring. Beräknad kostnad ca 4000:-

/person. Vi beslutar att bidra med max 50%. Resten räknar vi med att de samlar och 

arbetar ihop. 
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c) Dags att få in nycklar från ledare som slutat. Dana tar med en lista till nästa KS.     

d) Dropboxen behöver rensas. Erika tittar på det. 

§9       Kommande möten 

Kårstyrelsemöte:  Torsdag 21 nov kl. 19:00 i Oskarsborg (fika: Anders)  

Kårstyrelsemöte:  Tisdag 17 dec  kl. 19:00 i Oskarsborg (fika: Åsa) 

DSSK 80 år: Lördag 9 nov  kl 13:00-16:00 

Distriktsstämma: 24 nov   

§10  Mötets avslutande 

Anders avslutade mötet. 

 

Vid protokollet   Justerat 

 

 

Ulrica Palmér   Anders Larsson 

Kårsekreterare   Kårordförande 


