
 

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

 

Styrelsemöte 2021-01-25 
 

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

Ej närvarande 
Jakob Nielsen Pessimistjollarna   

  

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

 

§1 Mötet öppnas 
Ulrica öppnade mötet. (Ulrica höll i mötet §1-4, Erika var närvarande men mute:ad med 
datorstrul till och med §4.) 

 

§2 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll ok.  

 Åsa tecknat nytt elavtal.  

 Kerstin tänkt på Thinking Day. Kai Ejderby, Eva Nässlin och Ulrica Palmér engagerade. 
Åldersanpassat program. Inspiration från WAGGGS. Alla avdelningar behöver denna 
vecka maila Kerstin vem som är ansvarig för detta möte, samt telefonnummer och 
mailadress till denna person.  

Stämmoprotokoll fortfarande saknat.  
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§3 Post 
Ingen post.  

 

§4 Ekonomi 
Vi har budgeterat för 62kSEK back, ligger just nu 52kSEK plus.  

Vi har fått in ett litet statligt bidrag.  

Vi har 660kSEK på våra konton.  

Ser bra ut med antal medlemmar och avgifter som kommit in, 78kSEK vs 75kSEK 
budgeterat. Saknar fortfarande tre avdelningars närvaro från hösten.  

Patrik Hellgren hälsar att man kan ta in från kölistan från och med nästa vecka.  

Behöver också hållas demokratimöte före slutet på mars, Patrik Hellgren kommer skicka ut 
information.  

 

§5 Båtar 
RSQuest ska kolla på priser.  

Trailern har blivit stulen, så mer akut behov än tidigare. Vi satsar på att hitta en begagnad och 
hålla nere priset.  

Vrakpatrullen har möte imorgon, återkommer därefter.  

Första tvåkronan har blivit reparerad. En till på kö.  

Staffan har ryckt ut och täckt om båtar ett par gånger eftersom det stormat.  

 

§6 Hus 
Brandlarmet gått på många gånger på sistone, behöver prata med förvaltaren om det. AP: 
Ulrica.  

Har gjort lite investeringar utifrån de önskemål som kom upp på UtLed. Whiteboard på 
baksidan av Haparanda. Samt en utomhusprojektor, kan lätt kopplas till mobilen (förvaras i 
inneförrådet, snyggt uppmärkt).  

Kompletterat mycket till trangiakök, en lampa, bra liggunderlag (Haparanda), kompletterat 
förbandslådor (påfyllnadslådan, ej patrullådor).  

AP: Ulrica skicka ut information på sändlistan så alla vet.  
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§7 Avdelningar 
Småfåglarna: Haft ledarmöte och planerat våren – planerat första halvan, räknar med segling 
med andra halvan. Första mötet idag. Vill gärna ha övernattning om det bara går.  

Sjöfåglarna: Haft planering, drar igång imorgon. Avslutar höstens tema ett möte och drar 
sedan igång vårens tema. Nio möten och sedan segling. Kommer ha smugglartema under 
våren. Pratar om hajk på Kaninholmen om det kan gå, 21a-22a maj. Fem ledare, samma 
scouter. Kommer ha med tre ledare till Örsö.  

Stormfåglarna: Börjar med skridskor på Danderydsvallen på torsdag. Planerar för hajk 28-29 
maj, med samma osäkerhet som alla andra. Samma ledare och scouter.  

Sjöbusarna: Planerat och har första möte just nu, pulkaåkning. Alla ledare och scouter kvar, 
en scout har flyttat över från Råseglarna. Vindskyddshajk 13-14 mars.  

Råseglarna: Drar igång på torsdag med pulkaåkning. Planerar att ha hajk under våren. Var 
inte så många scouter i höstas och flyttar över en till Sjöbusarna, så bör kunna ta emot från 
listan.  

Havsgudarna: Planerade i onsdags, kör igång denna vecka. Gör om patrullerna (från fyra till 
fem) för att få dem mindre. Behöver info inför demokratimötet. Har tittat på Örsö, ser ut att 
bli tre-fyra ledare. Planerar seglingshajk 29-30 maj. Har behov av fler bryggansvariga, har 
fyra ledare som vi anser klarar den uppgiften.  

Utmanarna: Inte börjat ännu, tänker att de ska köra ett pinnbrödsmöte som en uppstart nästa 
vecka. Inte pratat Örsö, osäkert på ledarsidan men brukar lösa sig även utan. Jonas kan hjälpa 
till att transportera båtar.  

Globetrotters: Har planeringsmöte imorgon och start 6e februari. Osäkra på fysiska möten 
eftersom många behöver resa för att komma till mötena – hoppas på att kunna göra det. Har 
just nu 34 scouter, och växer uppåt i åldrarna. Har sex ledare och två extraledare. Planen är att 
ha två dagshajker men inga övernattningar.  

Notera: Kåren har en bokning på Vindalsö 12-13 juni, om ingen avdelning vill åka ska vi 
avboka. Sjöbusarna är de som har lagt den och de tittar på den. Småfåglarna anmälde också 
intresse.  

  

§8 Kår/Distrikt 
Demokrati-jamboreen fattat beslut om att det blir obligatoriskt att ta ut utdrag ur 
belastningsregistret. Vi vet inte hur det är tänkt att funka praktiskt. Tar upp frågan igen när vi 
fått mer konkret information.  

 

§9 Utled 
Uppföljning:  
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Maxgräns på hur många man får vara inne på Oscarsborg – max åtta personer. AP: Ulrica 
informera 

Märken: Behöver klarhet om vilka märken som ingår / inte ingår, och vi behöver kolla 
igenom hur bra vår lista med märken matchar mot förbundets (vi är dock oberoende eftersom 
vi tillverkar våra egna), samt förtydliga vår förväntan på vilka märken man tar på vilka nivåer. 
Otydligt vilka system som gäller, behövs tydlighet. AP: Ulrica leder en grupp, alla 
åldersnivåer skickar minst en person.  

§10 Örsö 
Halldéns behöver som sagt få ladan tömd inför renovering. Vi måste få till en röjhajk. Vi 
avvaktar till det blir lite varmare. Varit alldeles för få deltagare på de senaste årens röjhajker 
och utmanarna är mindre aktiva i år – behöver nog engagera föräldrar för att något ska hända.  

Lägerkommité – AP samtliga avdelningsrepresentanter att engagera sina avdelningar, och 
se till att varje avdelning tar på sig ett ansvar. Vill ha kommitén satt till början av mars.  

Åsa skickar första lägerbrev (i väntan på lägerchef). 

 

§11 Övrigt 
Påminnelse om att kolla redan nu vad det finns sjöbehörighet på avdelningen.  

Vindskydd / tält:  

 OK att köpa två nya primustält (ca sjutusen/st), bra att kunna ligga lite mindre trångt – 
görs under våren när vi hittar ett bra erbjudande.  

 OK att köpa fem vindskydd (ca tusen/st), så att man kan vara ute 24 personer och sova tre 
per vindskydd – ska göras före Sjöbusarnas hajk i mars.  

 

§12 Nästa möten  
Kommande möten  

 Tisdag 16/2 kl 19.00 – google meet 

 Torsdag 18/3 kl 19.00 – google meet 

 Onsdag 14/4 kl 19.00 – google meet 

 

§11 Mötet avslutas 
Erika avslutade mötet.  

 


