
 

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

 

Styrelsemöte 2020-11-26 
 

Närvarande 
Styrelsen Suppleanter Övriga 
Erika Sandell Ordförande   
Gunnar Troili Sekreterare, Havsgudarna    
Hans Johnsson Råseglarna   
Ulrica Palmér vice Ordförande   
Joakim Ahrens Sjöbusarna   
Jonas Ryberg Utmanarna   
Åsa Neumann Kassör    
Staffan Larsen Vrakpatrullen   
Marie Alani Globetrotters ( från §6)   
Anna Gustafsson Arrhén Småfåglarna 
(från §6) 

  

   
Ej närvarande 

Stefan Svanström Sjöfåglarna Kerstin Ejderby  
Gernot Jensen Stormfåglarna   
Jakob Nielsen Pessimistjollarna   

 

10 (av 13) styrelseledamöter 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. Erika jagar.  

 

§3 Post 
Erika föredrog posten:  

 Inbjudan till Riksskeppsrådet, hör av er om intresse.  

 Fråga från Djursholms Scoutkårs ordförande om de kan låna Örsö i början av 
sommaren – vi är positiva så länge det inte inkräktar på våra veckor, svarar att de ska 
kontakta markägaren.  
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§4 Ekonomi 
Första omgången medlemsavgifter inne, 60k+ vilket innebär att vi har 660k i kassa.  

Som uppföljning på förra mötets fråga om konton: Vi har just nu pengar på två konton, men 
båda (även sparkontot) har 0% ränta. Åsa kommer undersöka alternativ till sparkontot under 
senvåren.  

 

§5 Båtar 
Optimisterna är tvättade och övertäckta. Ska se över segel och skot.  

2kr är övertäckta. Plan för vintern att få in en av dem i Haparanda för att plastas.  

Lova och Lina övertäckta (och reparerat ställningar).  

Sandström och motorer åkt till vinterförvaring (Astons). De ska också se över styrning.  

 

§6 Hus 
Inga bokningar just nu, kanske en före jul.  

Köks-uppdatering från Anders är att kommunen kanske kan betala om vi avvaktar lite. Så det 
gör vi.  

Dana har köpt in material enligt beställningar (halsdukar, vekar (lyktor), tändstickor, ringar 
och lock (trangia), kastrull-set och kaffepanna) förutom märken som är slut hos scouterna. 
Sjukvårdsmaterial ska fyllas på. Samt liggunderlag för att underlätta uteverksamhet.  

Lås tittar vi på att byta till ett programmerbart system, för att slippa ha nycklar på vift (ledare 
som slutar är dåliga på att lämna tillbaka och vi har just nu ingen uppdaterad lista över vilka 
nycklar som ska krävas tillbaka).  

 
 

§7 Avdelningar 
Småfåglarna: Varit ute alla möten. Tittat på stjärnor. Bra grupp, bra ledargäng.   

Sjöfåglarna: - 

Stormfåglarna: -  

Sjöbusarna: Många scouter med bra närvaro (minst 19, normalt 22 av 24). Kört dagshajk i 
Rinkebyskogen, orienterat, byggt, pinnbröd. Spännande brandövning återstår. Kör 
verksamheten i små patruller, max fyra i varje.  

Råseglarna: Samma program som Sjöbusarna. Har motsatt situation vad gäller scouter, inte 
mer än 15 någon gång, ofta 12-13, 10 på hajken. Dagshajk vid Rösjön. Inte anpassat 
verksamheten lika mycket, större patruller.  
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Havsgudarna: Har stora patruller, många som kommer (normalt runt 30), en del lite 
svårstyrda scouter så behöver se över patrullerna till våren. Bra ledargäng. Alla möten ute, 
bl.a. sjukvård, surrning, dagshajk, matlagning.  

Utmanarna: Drabbad av restriktionerna. Körde tidigare inne, var på väg att ställa om till ute 
men reglerna sade att man inte skulle ses fysiskt alls och scouterna ville hellre köra digitalt – 
men sedan har det fallit, de är inte peppade på att köra digitalt så nu har verksamheten legat 
nere.  

Globetrotters: Gjort uppehåll på två veckor efter höstlovet, eftersom många åker kommunalt 
från hela Storstockholm och vi därmed också blandar scouter från många olika skolor. Nu 
erbjuder vi åter möten, men kör mycket mindre grupper.  

 

Anpassningar: Vi tycker att vi inte ser anledning att vi som kår ska ha striktare riktlinjer än 
vad myndigheterna och scouterna rekommenderar. Självklart måste vi välja rätt aktiviteter 
samt planera dem utifrån förutsättningarna. Utmanarna är svåra, eftersom 
rekommendationerna säger att de inte ska ha möten ens utomhus – vi har en risk att tappa den 
årskullen, och behöver försöka hitta former som lockar vid uppstarten i januari.  

 

§8 Kår/Distrikt 
Scouternas stämma pågår, beslut tas i helgen. Inget att rapportera därifrån.  

 

§9 Övrigt 
Thinking Day: Vi kan avvakta och se hur det utvecklar sig lite till, vi diskuterade både nya 
former och att ställa in men tar beslut när vi vet lite mer.  

Utled: Vi ska definitivt köra Utled. Datum 17/1, Erika skickar ut inbjudan. Vi utgår från att 
det är ett helt digitalt format, och kommer prioritera den del som handlar om vårens datum 
och lägerplanering.  

Läger: Vi planerar definitivt för läger, sedan får tiden utvisa vilka ev restriktioner som gäller 
då. Vi tar höjd för att lägret kan bli lite mer än en vecka, om vi behöver se till att inte ha för 
många scouter där samtidigt.  

Gå till Drive från Dropbox:  

 Vi ser egentligen bara argument för; Man får mailadresser. Access sköts automatiskt. 
Byta ägare på sina mappar. Gratisversion för ideella organisationer. Argument mot är 
att det är ett arbete som behöver göras.  

 Beslut: Vi vill gå åt det hållet.  

 Migreringsplan: Successivt. Upptäckarna redan på väg. Styrelsen går över under 
kommande månader. Om det funkar bra kan vi utvidga.  
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Halsdukar: Policy har varit att kåren bjuder på ett märke men medlemmar köper halsduk 
själv. I praktiken har halsdukar delats ut i flera avdelningar i samband med invigning. Beslut: 
Vi ändrar policyn, och säger att kåren bjuder på en halsduk i samband med invigning.  
Det som kåren därmed står för är halsduk och kårmärke (vid invigning) samt säkerhetsmärken 
som yxa/såg, simmärke, stormkök när dessa tas.  
Diskussion om att flytta märkesförvaringen till ledarrummet, för att ge plats i inneförrådet 
samt kunna märka upp tydligare kring vad man får ta / vad som är till försäljning.  

Utmanarrummet: Kan utmanarna köpa en soffa? Utmanarna har stor egen kassa, så de kan 
investera i en soffa från den kassan.  

Distribution av protokoll: Protokoll skickas ut till styrelsen efter möte samt läggs i 
styrelsens dropbox/drive. En vecka efter att protokollet skickats ut till styrelsen ska det också 
läggas upp på kårens hemsida samt distribueras på kårens allmänna sändlista.  

Har kåren radioutrustning: Nej det har vi inte.  

 

§10 Nästa möten  
Kommande möten  

 Tisdag 15/12 kl 19.00 – virtuellt (google meet). 

 

§11 Mötet avslutas 
Erika avslutade mötet.  

 


