
 

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

Styrelsemöte 2019-11-21 
 

Närvarande 

Styrelsen Suppleanter Övriga 
   

Anders Larsson
 Ordförande

 Kerstin Ejderby
 Distriktsstyrelsen 

Gabriel Svärdström 

Erika Sandell
 Vice ordförande

   

Ulrica Palmér
 Sekreterare

§7-   

Patrik Hellgren
 Små+Sjöfåglarna 

  

Joakim Ahrens
 Sjöbusarna  

  

Staffan Larsen
 Råseglarna 

  

Jonas Ryberg
 Havsgudarna

   

Marie Alani
 Globetrotters 

  

Samuel Dahn
 Rovers 

  

 

Ej närvarande 

Åsa Neumann
 Kassör

 Josephine Najem  

Andreas Wigzell
 Stormfåglarna 

Carina Gleisner  

Louise Montan
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 inkommen post. 

§4       Ekonomi 

 536 tkr på våra konton, resultat +94 tkr sedan 1 juli då vårt verksamhetsår börjar 

 Medlemsavgifter för HT har inkommit med 59 tkr, av budgeterade 70. Antal 

medlemmar 262 (liten minskning men alla nya är kanske inte registrerade. 

 Kommunala bidrag har inkommit med 35 tkr 

 Örsö troligen slutreglerat nu, +37 tkr.  
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§5       Båtar 

Upptäckarna har kvar att täcka tvåkronorna. 

Pressen på Lina eller Lova (den som är närmast Kalix) skall utmanarna vända så att 

den täcker bättre. 

Avseende båtarna så fortsätter utvärderingen av RS Quest. Jonas är tveksam till att vi 

bara skulle ha RS Quest som enda tvåmansjolle då den är ganska rank och det är 

tungt att hissa upp seglet. 

Planen för 2020 är att i vår köpa ytterligare en RS Quest och samtidigt sälja 2 

stycken av de 2-kronor som Vrakpatrullen anser vara i sämst skick för att göra plats 

för de nya båtarna. 

Opparnas riggar behöver en översyn.  

Det är en hel del plastarbeten på 2-kronorna, men det passar bättre att ta till våren när 

värmen är tillbaka. 

§6       Hus & Material 

Vi har råttor/möss i huset. Har tagit sig in i köket och gnagt på kexpaket. Kerstin 

skulle kolla upp vad som gäller med försäkringar. Står vi för försäkring eller står 

kommunen för detta. Reglerna för att lägga ut råttgift har blivit betydligt tuffare. 

Det är o-ordning på Primustälten. Dana skall/har kollat om det går att komplettera 

med innertält för de Primustält som blivit av med sina inntertält. 

Det sägs att det en gång i tiden fanns 10 stycken sjukvårdslådor. Efter sommaren 

fanns det minst 5. Nu har flera fått fötter och det är bara två kvar. Efterlysning av 

saknade sjukvårdslådor! 

När det skulle vara hajk i helgen så fanns det ett antal stormkök som var ihopfällda 

utan att vara diskade. Skärpning och kolla om man har spårarscouter att det verkligen 

är diskat. Ingen vill börja med att diska annans odiskade prylar innan man kommer 

iväg på hajk. 

Vi behöver få in nycklar från de ledare som slutat. Dana kollar upp vad det kostar att 

byta till kodlås då ca 20 av 100 nycklar nu är ”borttappade” eller inte 

tillbakalämnade. 

Vi behöver nya huggkubbar. Jonas Ry kan fixa dessa men behöver en ”scoutig” bil 

för transporten då det blir väldigt skräpigt… 

§7       Avdelningar, kåren och distriktet 

Småfåglarna/Stormfåglarna/Sjöfåglarna Alla spårarna har haft ett gemensamt 

reflexspår med efterföljande lägerbål och med Utmanarna som lägerbålsledare. 
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Mycket uppskattat! Spåraravdelningarna har också haft stughajker och ska ha ett 

gemensamt simmöte på Mörbybadet. 

Sjöbusarna/Råseglarna har haft gemensam hajk samt övat kniv/yxa/såg. 

Havsgudarna har varit på hajk i helgen på Lovön. Scouterna har fått förbereda inför 

hajken med att handla mat & planera. Hajken var även med scouter från 

Globetrotters. English breakfast på hajken tog längre tid än beräknat. 

Utmanarna har haft lägerbål för spårarna. De samlar pengar till sin Kebnekaiseresa i 

sommar och har dekorerat muggar och tröjor. De håller också på att förnya kårens 

sånghäfte. 

Globetrotters har varit på hajk med Havsgudarna. De som inte var på hajk övade 

HLR. De har deltagit i JotaJoti och de har övat knopar. Bland mycket annat. 

Rovers har haft dålig uppslutning. Det vore synd att lägga ner avdelningen så vi 

föreslår att de planerar in färre möten i vår samt en annan dag än torsdagar så kanske 

fler kommer? 

Kåren har firat sitt 80-årsjubileum med kalas! Minst 200 personer var med och firade 

och avdelningarna hade scoutiga stationer med bl.a backklättring, diverse matlagning 

och grillning, chifferspår, utställning om kårens historia och av äldre scoutdräkter, 

kaffe över öppen eld med tårta mm. Trots ihärdigt regnande så var alla glada och det 

var ett lyckat kalas! 

§8       Övriga frågor 

a) Protokoll och beslut samt dropbox. För att få en snabbare beslutsuppföljning testar 

Dana att göra en beslutslista som skickas ut snarast efter ett KS. Vi ska också lägga 

in protokollen i styrelsens dropbox när de är ”förjusterade”. De som är med i 

styrelsen men inte har tillgång till vår dropbox skickar ett mail till Anders från den 

adress man har kopplad till sitt dropboxkonto så kan han lägga till dessa. 

b) Trygga möten. Det är krav på att alla ledare måste genomgå webkursen Trygga 

möten, minst en gång var 3:e år. Många av våra ledare har inte gått än och Anders 

skickar ut en påminnelse. 

c) Lista över vad man MÅSTE göra innan man lämnar Oskarsborg behöver upprättas. 

Anders har spånat på denna och vill ha in synpunkter. Vi pratade om vikten av att 

man måste låsa efter sig, flera gånger i höst har en eller flera dörrar varit olåsta efter 

möten. Inneförrådet har blivit ett ”skräprum” där saker ställs tillbaks i oordning, 

odiskat och på fel plats. Trasiga möbler och annat skräp ställs gärna in och det blir 

jättesvårt att hitta och komma åt material man behöver till mötena. Vi behöver bli 

bättre på att utbilda nya ledare om våra rutiner och hur man hittar. Dana skickar ut 

Ledarhandboken till ledarna (igen). 

d) Sånghäfte. Utmanarna förnyar vårt sånghäfte och det skickas ut på remiss till 

styrelsen.  
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e) UtLed-dagen bestämdes till den 19 januari 2020. Där ska vi förutom Örsö prata om 

rutiner och lära känna varandra. Anders skickar ut inbjudan. 

§9       Kommande möten 

Kårstyrelsemöte:  Måndag 16 dec  kl. 19:00 i Oskarsborg (fika: Åsa) 

UtLed-dag:  Söndag 19 jan  kl 10:00-16:00 (?) 

§10  Mötets avslutande 

Anders avslutade mötet. 

 

Vid protokollet   Justerat 

 

 

Ulrica Palmér   Anders Larsson 

Kårsekreterare   Kårordförande 


