
 

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

 

Styrelsemöte 2020-10-20 
 

Närvarande 
Styrelsen Suppleanter Övriga 
Erika Sandell Ordförande Kerstin Ejderby  
Gunnar Troili Sekreterare, Havsgudarna    
Hans Johnsson Råseglarna   
Anna Gustafsson Arrhén Småfåglarna   
Joakim Ahrens Sjöbusarna   
Jonas Rydberg   
Stefan Svanström Sjöfåglarna (fr pkt 7)   

Ej närvarande 
Ulrica Palmér vice Ordförande   
Åsa Neumann Kassör   
Staffan Larsen Vrakpatrullen   
Gernot Jensen Stormfåglarna   
Jakob Nielsen Pessimistjollarna   
Marie Alani Globetrotters   

 

6 (av 13) styrelseledamöter och 1 suppleant var närvarande, så styrelsen var beslutsmässig 
(minst 50% närvarande enligt stadgarna) 

 

§1 Mötet öppnas 
Erika öppnade mötet.  

 

§2 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll ok. Stämmoprotokoll saknas. Vi behöver det för att kunna ändra 
teckningsrättigheter på banken. Erika jagar.  

Dropbox. Alla i styrelsen har fått access.  

Diskussion om att vi borde gå över till Google Drive, också för att det underlättar med 
underhåll (när någon avregistreras i scoutnet försvinner också access automatiskt). Det bygger 
på att vi använder mail genom scoutnet ; logga in via gmail med användarnamn 
fornamn.efternamn@danderydssjoscoutkar.se, det styr om till scoutnet, då får man logga in 
med scoutnet-password. Inget beslut – vi tar upp det senare under året när även Staffan är 
med.  
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§3 Post 
Erika föredrog posten:  

 Havsmiljöinstitutet har bjudit in till ”Vatten” (hur mår våra vatten, hur kommunicerar 
man runt det) – Anna kanske intresserad. 

 Inbjudan till kursen ”Anpassat Ledarskap” – vill vi erbjuda den? Flera erfarenheter av 
att det är en bra kurs. Vad har vi i övrigt? Fortsättning under §7 nedan.  

 Kursen ”Leda scouting” lanserades igår. Bra pris fram till 30e november. Vi har den 
som en ”bör-kurs”, och vi uppmuntrar våra ledare att gå den fysiskt om möjligt. 
Fortsättning under §7 nedan.  

 Scoutnet krymper antal kontaktfält. Vi tolkade att det inte på individer utan på 
avdelningar – Erika kollar så att det inte påverkar oss.  

 Det blir ingen Sjöscoutsegling i år. Vill vi hålla i den nästa år? Vi ska bestämma oss 
till slutet av mars (när de har årsmöte). Vi avvaktar att ha med Vrakpatrull och fler 
avdelningsledare – vill vi hellre få koll på våra båtar nästa år, och sedan kunna hålla i 
den längre fram?  

 

§4 Ekonomi 
Åsa skickat rapport. Inga avvikelser att notera.  

Kommentar om att vi eventuellt borde ha pengarna på ett annat konto med ränta (självklart 
utan risk). Återkommer när Åsa är med.  

 

§5 Båtar 
Staffan skickat rapport från båtupptagningen. Alla båtar kom upp bra, men mycket 
havstulpaner så vi måste slipa undersidor. Vi tyckte även att 2-kronorna var misstänkt tunga, 
kan de ha sugit upp vatten?  

Ledare är informerade om förväntan på underhåll för respektive åldersgrupp. Synka mellan 
avdelningarna, så att vi inte jobbar dubbelt.  

Planen är att sälja en 2-krona – är det fler RS Quest vi ska ha? För- och nackdelar med olika 
båtar (RS Quest är lättare att få reservdelar men seglarförbund går över till RS Quest så 
kanske mer förmånligt att köpa 2-kronor än RS Quest begagnat). I januari tar vi beslut, samla 
input på avdelningarna innan dess.  

 

§6 Hus 
Dana skickat rapport. Har vi något som behövs?  

Vid båtupptagningen hade vi bra röjning utanför huset och vid vindskyddet samt städning 
inne i Haparanda.  
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Städning inomhus är lite dåligt (endast Havsgudarna har skrivit upp sig på listan i städförrådet 
senaste två terminerna) – men kommentar att om avdelningen nu bara har möten ute hela året 
är det ok att de inte städar.  

Fråga till Erik om vi kan få rörelsesensor på toaletterna. Och konstaterande att vi ska undvika 
pappershanddukar på toaletterna – vi kör helt utan handdukar så länge det är Corona.  

Märken: Finns nya intressemärken, vi vill has stormköksmärket.  

Efterlysning: Vi saknar smålamporna som var tänkta som lanternor – de var i sjöboden i 
början på hösten, sedan försvann de lagom till de blev mörkt. Vi antar att någon tagit hem 
dem för att ladda batterier, och sedan glömt dem. Efterlys på era avdelningar!  

Skaffat nytt lås och brandkåpa till Utmanarrummet – extranycklar behöver förvaras ”på bra 
ställe”, Jonas ska se till det.  

 

§7 Avdelningar 
Småfåglarna: Seglat i augusti-september med andraåringarna, gick väldigt bra. Oktober har 
vi fått in förstaåringarna också, fått ihop gruppen, gjort söljor, haft invigning och varit i 
skogen i mörkret – spännande! Är sex ledare (varav en assistent), fått ihop gänget bra, några 
som är nya som ledare och håller på att komma in i det. Ska göra första kurserna.  

Sjöfåglarna: Totalt 21 scouter har varit med, normalt lite mindre. Haft övernattning – med 
Corona-anpassning. Frivillig övernattning, förstaåringar inne, andraåringar ute. Har tema 
”jakten på den försvunna skatten” under hösten, ska leta efter försvunnen vikingaskatt (hittar 
ledtrådar varje möte). Ok ledarläge, två med tidigare erfarenhet, de nya har seglarerfarenhet 
vilket är positivt inför våren.  

Stormfåglarna: Ingen rapport. Har gemensamt program med övriga spårare. Alla 
invigningarna har gått bra rapporterar Kerstin.  

Sjöbusarna: Seglade augusti-september. Yxa / såg / kniv för förstaåringarna, andraåringar 
lagat mat. Har gått igenom hur man packar ryggsäcken samt bjudit föräldrarna på nyponsoppa 

– tolv föräldrar dök upp!   Hajk den 7e november, heldag, start Enebybergs IP med avslut 
här, ej övernattning. Har sex ledare inklusive assistent, bra sammansättning.  

Råseglarna: Följer samma program som Sjöbusarna. Stora diskussioner om hajk just nu, som 
lutar åt att det inte blir någon hajk. Ledarsammansättningen är bra, men bara fyra ledare plus 
en assistent och två saknar seglingserfarenhet så seglingsmötena var svåra – fick ett par 
extraledare vilket behövdes.  

Havsgudarna: Har stadigt 30-35 scouter på våra möten (totalt 37 som har kommit någon 
gång). Sju ledare (eller eg åtta, men två som alternerar med varandra), det är ett bra gäng. Var 
nere vid bryggan hela september, flera seglingar i ganska tufft väder. Saknade bryggansvariga 
flera gånger, skulle behöva öka. Har gjort patrullindelning nu, och haft möten med fokus på 
patrullsamarbete. Senaste mötet hade vi en patrull som gick vilse bort till Enebybergs IP men 
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löste situationen väldigt bra och själva konstaterade att det var ett bra sätt att lära känna 
varandra.  

Utmanarna: Planerat terminen. Seglat utan vind / paddlat. Bakat, täckt in Lina och Lova, 
eldat. Ca 10 scouter kommer varje gång.  

Globetrotters: Vi har haft flera möten inkl. en heldag med diverse aktiviteter och umgänge. I 
lördags besökte vi Skansen. Ledargruppen fungerar bra. Vi är 2 ledare/avdelning per möte och 
planerar våra möten avdelningsvis men startar & avslutar alla möten gemensamt. Vi försöker 
hitta några gemensamma teman då vi alla gör liknande aktivitet eller använder samma 
tema/ämne men utifrån olika åldersperspektiv.  

Kurser: Generellt är ”Trygga Möten” ett skall-krav, ”Leda Scouting” är ett starkt bör. AP till 
alla att inventera i sina respektive avdelningar vilket behov det finns av Leda Scouting, finns 
underlaget sätter vi ihop en kurs för vår ledare. Bra att veta: Man kan se vilka kurser ledarna 
har gått i scoutnet, under ”Rapportcentrum”.  

 

§8 Kår/Distrikt 
Distriktsstämman: Inte så mycket att rapportera, kördes igenom snabbt och smidigt (efter 
genomgång av det digitala formatet). Stor uppslutning, 32 personer.  

 

§9 Övrigt 
Sändlistorna: Varit lite otydligt vilka listor som har vilket syfte, men vi konstaterar att 
Staffan har uppdaterat hemsidan föredömligt.  

Thinking Day: Kerstin bokar. Försöker få måndag 22/2, annars tisdag / onsdag. Vi är 
medvetna om risken med Corona, men bokar ändå nu så att vi kan ta beslut längs vägen när vi 
vet förutsättningarna.  

Sommarläger: Vill ta beslut före jul, avdelningarna bör ha diskussionen kommande månad. 
Jamboree 2021 har sista anmälningsdag sista januari.  

Örsö: Oavsett läger behöver vi komma dit någon gång när det är blött, så att vi kan röja och 
elda.  

 

§10 Nästa möten  
Kommande möten  

 Torsdag 26/11 kl 19.00 i Oskarsborg.  

 Tisdag 15/12 kl 19.00 i Oskarsborg. 

 

§11 Mötet avslutas 
Erika avslutade mötet.  


