
 

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

Styrelsemöte 2020-05-05 
Videomöte via Google meet 

 

Närvarande 

Styrelsen Suppleanter Övriga 
   

Anders Larsson Ordförande   

Ulrica Palmér Sekreterare   

Joakim Ahrens Sjöbusarna    

Staffan Larsen Råseglarna   

Jonas Ryberg Havsgudarna   

Marie Alani Globetrotters   

Åsa Neumann Kassör   

Gabriel SvärdströmAdj. Stormf   

   

Ej närvarande 

Andreas Wigzell Stormfåglarna  

Patrik Hellgren Små+Sjöfåglarna Josephine Najem  

Erika Sandell Vice ordförande Carina Gleisner  

Samuel Dahn Rovers Kerstin Ejderby Distriktsstyrelsen  

Louise MontanUtmanarna   

   
  

8 (av 12) styrelseledamöter 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 

Många telefonsamtal till Anders, bl.a. scoutkonsult om rekrytering – tackat nej, 2 

förfrågningar om vi har ansträngd ekonomi från distriktet och scoutkansliet per 

telefon om hur vi klarar oss ekonomiskt - vi klarar oss.  

Enkät som Anders inte svarat på om hur vi klarar oss ekonomiskt. Brev från 

”bidragskonsult” – vi svarar inte. 

Virtuella majblommor. Ska vi delta? Anders sätter upp en insamling och skickar ut 

info till ledarna. 



 

Protokoll pr_200505 
   Sida 2 av 3 

Scouterna centralt frågar om vårt utskick om scouthjälp. Vi ligger lågt med det, det 

har inte lett till några direkta hjälpinsatser även om folk uppskattat det. 

§4       Ekonomi 

Kåren har ca 613’ kronor på kontot. Då inräknat kommunbidrag (50´) som utbetalats 

i förväg och ska föras över på nästa verksamhetsår. 

Stormfåglarna och Småfåglarna har ingen medlemsregistrator så deras barn finns inte 

inlagda i Scoutnet. Detta innebär att de saknar försäkring vilket är allvarligt! Gabriel 

fixar Stormfåglarna. Anders mailar Småfåglarna med en ”varning”. 

§5       Båtar 

Dålig uppslutning på sjösättningen. Motorerna på plats. En motor kaputt (Parsun).  

Köpa ny motor till Lina? Elmotor? Mer solceller behövs då. Förslag: köp en elmotor 

till Crescent/Lina/Lova. De kan switchas. 

Ny nyckel. Dana har fått 2 nya nycklar till DBK som byter lås om 2-4 veckor. 

Tampar till y-bommarna. Splitsmöte. Dana köper material.  

Regler vid segling. En och en eller två om de går i samma skola? Vi uppmanar alla 

avdelningar att tänka på social distansering vid möten. 

Stödhjulet till ena trailern stulet. 

Mail om att köpa begagnad tvåkrona: Kanske som reservdelsbåt vid rätt pris? (dock 

redan såld)  

Ledarsjöutbildning. Vem har tid? När?  

Beslut: Vi utser 3 nya personer som får ge ut följebåtscert: Jocke Ahréns, Peter 

Elmlund och Magnus Gustavsson. 

2 tvåkronor är hittills sjösatta. Av resterande tvåkronor (5 st) är minst 2 i ej 

sjödugligt skick. Det behövs reservdelar till 252 (white earl).  

§6       Hus & Material 

Ytterbelysningen stod på ”manuell” vid sjösättningen. Omställd till ”auto” igen. 

DHG har inte startat renovering av Boden än men har fått nyckel. 

§7  Avdelningar, kåren och distriktet 

Småfåglarna ej närvarande 

Stormfåglarna Satsat på seglingstrygghet, många är rädda. Säkerhet, riggning. Ej 

seglat än.  
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Sjöfåglarna  ej närvarande 

Sjöbusarna  Seglat oppe en gång. Jämna veckor. Eldning förra veckan vid 16 eldar! 

 

Råseglarna  Plockat skräp runt bryggan + lägereld på berget. Vaxat båtar. 

Havsgudarna  Haft videomöte 2 ggr med zoom och en gång med Google meet vilket 

inte är riktigt lika lätthanterligt som zoom. Gäller att ha tillräckligt svåra uppgifter. I 

morgon nytt möte (chiffer). Tappat 3:e-åringarna? Har inte ledare till fysiska möten 

just nu. 

Utmanarna Keb-möten. Kanske siktar på något mindre… bara 4-5 som kan delta på 

Keb. Inte seglat än. 

Globetrotters Inställda möten. På lördag ska de ha zoom-möte. 

Rovers – 

Kåren - 

Distriktet  -   

§8       Övriga frågor 

• Sommarlägret. Prel.anmälan senast 15 maj, sedan tas beslut om det blir av. 

• Alternativ till Örsö? Förlänga terminen? Dagläger? Fritt fram för 

avdelningarna att förlänga terminen. 

• Städning av scoutstugan. I går såg det inte ok ut. Anders skickar ut 

uppmaning att städa på sändlistan. 

• Anders skaffar 2 ”utkastar”-nycklar då den som ska sitta i kedjan försvunnit. 

§9       Kommande möten 

Kårstyrelsemöte:   Måndag 1 juni kl. 19:00 vid vindskyddet om ej regn. Annars 

videomöte via google meet. 

§10  Mötets avslutande 

Anders avslutade mötet. 

Vid protokollet   Justerat 

 

 

Ulrica Palmér   Anders Larsson 

Kårsekreterare   Kårordförande 


