
 

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

 

Styrelsemöte 2020-12-15 
 

Närvarande 
Styrelsen Suppleanter Övriga 
Erika Sandell Ordförande Kerstin Ejderby  
Gunnar Troili Sekreterare, Havsgudarna    
Hans Johnsson Råseglarna   
Ulrica Palmérvice Ordförande(från §3)   
Joakim Ahrens Sjöbusarna (från §2)   
Jonas Ryberg Utmanarna   
Åsa Neumann Kassör    
Staffan Larsen Vrakpatrullen   
Marie Alani Globetrotters   
Stefan Svanström Sjöfåglarna   
Gernot Jensen Stormfåglarna (till §9)   
   

Ej närvarande 
Jakob Nielsen Pessimistjollarna   

 Anna Gustafsson Arrhén Småfåglarna 

11 (av 13) styrelseledamöter och en 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 fortfarande saknat.  

Börjat flytta till drive.  

 

§3 Post 
Erika föredrog posten:  

 Fått ett demokrati-memory. Läggs i Oskarsborg vid tillfälle.  

 Möjlighet att tjäna pengar via ”Välförtjänt”. Vi har en bra ekonomi och ingen 
avdelning nappade.  

 Förslag om att skapa en hundrastgård nere vid golfbanan. Diskussion om vi ska ha en 
åsikt. Ev mer trafik / parkering? Bestämde oss för att vi inte anför åsikt emot. 
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 Kontaktade av Lena Sjöberg ang renovering av logen på Örsö. Tidplan vår/sommar. 
Dels behöver vi flytta ut våra grejer, vi får planera en röjhajk när vi vet datum mer 
exakt. Dels en fråga om vi ska bidra ekonomiskt – vi har sedan tidigare beslut på att vi 
kan stötta med 10kSEK.  

 Elavtalet behöver förnyas. Snabb inventering av vårt nuvarande pris mot alternativ på 
marknaden visar att vi borde kunna spara 40-50% per kWh (ev positivt, priserna har 
gått ned generellt så även genom att göra ingenting borde våra priser sjunka). Vi vill 
ändå byta till någon leverantör som ligger tydligt under Fortum, om inte de vill 
matcha. Vi föredrar också fossilfri el. AP: Åsa kollar.  

 Inbjudan till Nationell sjöledarträff och Riksskeppsråd. Har redan gått vidare ut på 
sändlistorna.  

 

§4 Ekonomi 
 Har fått 870kr i bonus från scoutshopen (via att de som handlar där anger vår kår).  

Medlemsavgifter har kommit in, totalt 73kSEK vs budgeterat 75. Totalt 268 av 283 scouter 
har betalat. Ser helt normalt ut.  

Hur gör vi med båtfonden? Vilka båtar vill vi investera i? RSQuest används ganska lite. 
Huvudargumentet mot är att den är ensam, de flesta avdelningar är för RSQuest som båt och 
skulle gärna se att vi hade fler av den så att den användes naturligt. Vi satte som plan att köpa 
två till så att vi har tre sådana och fyra 2kronor, med målet att ha dem till det är dags för 
segling. AP: Staffan Ta kontakt med leverantörer för att ha underlag att ta beslut på.  

Diskussion om vi samtidigt ska skaffa en trailer för att underlätta för att kunna delta på 
sjöscoutevenemang. Staffan kan ställa frågan samtidigt.  

Närvarokort – börjat komma in, ska komma in från alla avdelningar nu vid terminsslut.  

Stadsbidragsansökningar – kräver verksamhetsberättelser från alla avdelningar. Påminnelse 
kommer från Patrik. Se till att planera in demokratimöte i början av 2021.  

 

§5 Båtar 
 En 2krona är i Haparanda, på tork för att kunna plasta den under nyår.  

Behöver köpas ny motor till Lina. Om laddningsbar måste vi fixa solcell till boden, och 
kanske kunna göra om elen. Diskussion för/emot. Tyst, rent, smidigt, dock orkar den inte 
bogsera. Vi är positiva, vrakpatrullen går vidare med det praktiska.  

 

§6 Hus 
Stormköksmärken på väg, liggunderlag beställda med leverans i januari, resten finns där.  

Dana har gjort ett ryck på städning, behövs mer. Alla avdelningar måste ta sitt ansvar!  
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§7 Avdelningar 
Småfåglarna: -  

Sjöfåglarna: Haft avslutning. Bra uppslutning hela vägen. Planerar att starta upp i januari 
(beroende på situationen). Ledargänget funkar bra. Behövs inga nya scouter.  

Stormfåglarna: Det går jättebra, bra uppslutning hela vägen, inga moln på himlen. Behövs 
inga nya scouter.  

Sjöbusarna: Eldningsövning och brandövning, släckt docka, sett hur olika material brinner, 
mm. Avslutning med lägerbål och märkesutdelning. Börjar 14e januari.  

Råseglarna: Avslutade med organisse i torsdags. Brandövningen mycket uppskattad. Varit 
runt 15 varje möte under hösten – inte jättemånga men bra under Covid.  

Havsgudarna: Avslutade utomhus. Planerar att dra igång 20e januari men får se hur reglerna 
anpassas nu när skolorna är kör på distans.  

Utmanarna: Organiserade distansmöten, fyra deltagare. Nya regler säger att det är ok att ha 
friluftsverksamhet (inte idrottsaktiviteter) utomhus, så kanske kan återuppta möten i vår om 
det finns intresse från scouterna (lite beroende på hur vi tolkar reglerna). Scouterna vill helst 
ha inomhusmöten, det kan vi inte erbjuda.  

Globetrotters: Avslutat med märkesutdelning och avtackning (familjer som flyttar vid 
terminsskiften). Ser ut som att äventyrardelen växer till vårterminen.  

 

§8 Kår/Distrikt 
Inte något stort att rapportera.  

 

§9 Utled 
Mål med mötet  

 Information 

 Lägerorganisation / lägerkommité 

 Stötta varandra och skapa enighet om hur vi genomför program i dessa tider  

Vad har vi för tro om lägret? Det vi vet är att restriktioner gäller till 31a maj 2021 samt att 
vaccinationen ska hända under våren. Vi vet inte vad som kommer gälla i slutet av sommaren, 
men tror att vi kommer kunna ha ett läger om än med anpassningar.  

Form för mötet 

 Digitalt såklart  
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 Smågrupper för att ge alla chans att hitta ämnen som lockar dem, och för att få 
engagemang – google meet erbjuder ”breakout rooms” 

Agenda 

 Gemensam uppstart  

 Smågrupper på  
o Örsö  
o Annan coronasäker kåraktivitetet 
o Säkra möten / säker hajk 
o Boost till utmanarna (som har distansmöten) 
o Information om hur man använder material och utrustning – och vad är det vi 

saknar 

 Lägerorganisation  

 Avslutning 

Startar kl 13, siktar på att köra till 15 / 15.30.  

Varje smågrupp behöver ha en ägare / facilitator. 

AP: Erika skickar ut inbjudan samt delegerar ansvar via mail.  

§10 Thinking Day 
Vi kommer behöva köra mindre grupper under flera dagar. Inga föräldrar med. Gärna 
blandade åldrar, för det uppskattar det yngre.  

Vi siktar på att ha en ”thinking week” under veckan före sportlovet. Arbetsgrupp för att 
planera bestående av Kerstin, Dana, Erika, (kanske Eva Nässlin) + en ledare per åldersnivå 
(någon från styrelsen, om de inte kan delegera) 

§11 Övrigt 
Sjösättning söndag 25e april preliminärt  

Sjöscoutdagen 17 april (om det blir av) 

Roslagensdag början av maj (om det blir av) 

 

§12 Nästa möten  
Kommande möten  

 Måndag 25/1 kl 19.00 – google meet 

 Tisdag 16/2 kl 19.00 – google meet 

 Torsdag 18/3 kl 19.00 – google meet 

 Onsdag 14/4 kl 19.00 – google meet 
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§11 Mötet avslutas 
Erika avslutade mötet.  

 


