
 

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

Styrelsemöte 2020-08-17 
Utanför scoutstugan, Oskarsborg 

 

Närvarande 

Styrelsen Suppleanter Övriga 
   

Anders Larsson
 Ordförande

 Kerstin Ejderby
 Distriktsstyrelsen 

 

Erika Sandell
 Vice ordförande

   

Ulrica Palmér
 Sekreterare 

  

Åsa Neumann
 Kassör 

  

Patrik Hellgren
 Små+Sjöfåglarna

   

Staffan Larsen
 Råseglarna 

  

Jonas Ryberg
 Havsgudarna

   

   

Ej närvarande 

Andreas Wigzell 
Stormfåglarna  

Marie Alani
 Globetrotters 

Josephine Najem  

Gabriel Svärdström
Adj. Stormf

 Carina Gleisner  

Samuel Dahn
 Rovers 

  

Louise Montan
Utmanarna

   

Joakim Ahrens
 Sjöbusarna

   
 

 

7 (av 12) styrelseledamöter och 1 suppleant 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 fått bilder av näbbmusen Vips från Bonniers förlag, antagligen i reklamsyfte. 

Kallelse till distriktsstämman den 18 oktober. Denna är i dagsläget sagd att endast 

vara digital. 

§4       Ekonomi 

Närvarokort saknas från flera avdelningar, viktigt att dessa kommer in så att kåren 

kan få bidrag. Ekonomiska läget fortsatt gott. Förra året gick med vinst men vi 

fonderar denna till båtinköp. 
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§5       Båtar 

Våra följebåtar har haltande motorer. Vi beslutar att köpa in en ny bensinmotor till 

HR, Jonas Ryberg beställer och Staffan/Patrik hämtar. Vi är intresserade av elmotor 

men först måste laddning i Boden vara löst – solceller ger för lite ström. Vi försöker 

också köpa motorlås till både Crescenten och den framtida motorn till HR:en så att 

de inte måste kånkas med. 

Vi beslutar om ett extra sjösättningsmöte, torsdag 27/8 kl 17:30, så att vi får några 

fler tvåkronor i vattnet + RS Questen inför höstens seglingsmöten. 

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

avdelningar att tänka på social distansering vid möten. 

Dana har köpt in fler förtöjningslinor. 

§6       Hus & Material 

Vi har lånat ut 6 stormkök till ett integrationsprojekt. 

Vi måste be att få tillbaks nycklar från de ledare som slutat samt från DHG. 

§7  Avdelningar, kåren och distriktet 

Småfåglarna - 

Stormfåglarna -  

Sjöfåglarna  har haft dagläger v 32 med ca 9 scouter. 

Sjöbusarna  - 

 

Råseglarna  - 

Havsgudarna  - 

Utmanarna - 

Globetrotters Tänker starta igen i höst med utomhusmöten. 

Rovers – 

Kåren - 

Distriktet  -   

§8       Övriga frågor 

 Kårupptakt: vi gick igenom ledarläget och det ser knapert ut på spårar- och 

äventyrarnivå. Vi hoppas på att det löser sig på söndag. 

 UtLed-hajk 22-23/8: hittills 16 anmälda. Vandring med Anders eller hantverk 

med Åsa på lördagen.  
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 Fråga om vi kan ha en grupp för barn med särskilda behov: I dagsläget har vi 

tyvärr inte resurser till det. 

 Staffan påminner om maillistor i scoutnet. 

§9       Kommande möten 

Kårstyrelsemöte:    Måndag 21 september kl. 19:00, Oskarsborg 

Kårstämma:  Onsdag 30 september kl. 19:00, Oskarsborg 

Sjösättning 2: Torsdag 27 augusti kl. 17:30, Oskarsborg 

Båtupptagning: Söndag 4 oktober kl. 10-15, Oskarsborg + bryggan 

§10  Mötets avslutande 

Anders avslutade mötet. 

Vid protokollet   Justerat 

 

 

Ulrica Palmér   Anders Larsson 

Kårsekreterare   Kårordförande 


