
 

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

Styrelsemöte 2020-03-22 
Extrainsatt Telefonmöte 

 

Närvarande 

Styrelsen Suppleanter Övriga 
   

Anders Larsson Ordförande   

Åsa Neumann Kassör   

Ulrica Palmér Sekreterare   

Patrik Hellgren Små+Sjöfåglarna   

Joakim Ahrens Sjöbusarna    

Staffan Larsen Råseglarna   

Jonas Ryberg Havsgudarna   

Marie Alani Globetrotters   

Ej närvarande 

Andreas Wigzell Stormfåglarna Kerstin Ejderby Distriktsstyrelsen 

Erika Sandell Vice ordförande Carina Gleisner  

Samuel Dahn Rovers Josephine Najem  

Louise MontanUtmanarna   

Gabriel SvärdströmAdj. Stormf   

   
  

8 (av 12) styrelseledamöter var närvarande, så styrelsen var beslutsmässig (minst 50% 

närvarande enligt stadgarna). 

 

§1       Mötets öppnande 

Anders öppnade mötet. 

§2       Ekonomi 

Statsbidragsansökningar ska vara inne senast 31 mars. Råseglarna & Havsgudarna 

har redan lämnat in, övriga avdelningar ska skynda sig. Det saknas medlemsansvarig 

hos Stormfåglarna. 

§3  Avdelningar, kåren och distriktet 

Hur ska vi fortsätta med vår scoutverksamhet under Coronapandemin? 

Vi diskuterade hur kårens gemensamma ställningstagande angående fysiska möten 

ska se ut. Styrelsen beslutade att vi följer myndigheternas och Scouternas 

rekommendationer så alla avdelningsledare ska hålla sig uppdaterade om dessa. 

Avdelningarna har själva mandat att bestämma hur de vill utforma sina möten, vill de 
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ha fysiska möten så ska de hållas utomhus på ett säkert sätt med så lite fysisk kontakt 

som möjligt mellan scouterna. Anders skickar ut ett mail om detta på ledarsändlistan. 

Jocke A (Sjöbusarna) har möjlighet att dela med sig av ett verktyg för videomöten, 

Rainbow. De avdelningar som är intresserade av detta kontaktar Jocke direkt. 

Globetrotters har lovat att dela med sig av material de samlat på sig som kan vara bra 

vid virtuella möten såsom YouTube-filmer mm. Facebookgruppen och 

ledarsändlistan är bra kanaler för alla att dela med sig av idéer om både virtuella 

möten och fysiska möten med minimal risk.  

Sommarlägret: Hur länge ska vi avvakta med att bestämma om det blir av? Vi tar 

beslut om detta i april/maj när vi vet lite bättre hur vi tror att läget kommer att 

förändras till dess.  

Sjösättningen: Hur gör vi? Dela upp på flera dagar med färre deltagare per gång? Vi 

avvaktar utvecklingen och ser huruvida vi vet om/när båtarna kommer att användas. 

Patrik H har skrivit ett förslag på ett brev om att scouterna gärna hjälper till som 

scouterna kan dela ut till hjälpbehövade grannar. Mycket bra initiativ! Alla läser 

igenom och kommer med förslag på ev ändringar. Det behövs också instruktioner till 

scouterna. Och givetvis ska hjälparna ha på sig skjorta och halsduk.  

§4       Kommande möten 

Kårstyrelsemöte:    Onsdag 1 april kl. 19:00 i Oskarsborg (Inställt) 

Kårstyrelsemöte:    Tisdag 5 maj kl. 19:00 i Oskarsborg 

Kårstyrelsemöte:    Måndag 1 juni kl. 19:00 i Oskarsborg 

 

Båtarbetsdag: Söndag 19 april 

Sjösättning:  Söndag 26 april 

Sjöscoutdagen: Lördag 28 mars 

Roslagens dag: Söndag 10 maj 

§5  Mötets avslutande 

Anders avslutade mötet. 

 

Vid protokollet   Justerat 

 

 

Ulrica Palmér   Anders Larsson 

Kårsekreterare   Kårordförande 


