
 

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

 

Styrelsemöte 2021-02-16 
 

Närvarande 
Styrelsen Suppleanter 
Erika Sandell Ordförande Kerstin Ejderby 
Gunnar Troili Sekreterare, Havsgudarna   
Hans Johnsson Råseglarna  
Ulrica Palmérvice Ordförande  
Joakim Ahrens Sjöbusarna  
Jonas Ryberg Utmanarna  
Åsa Neumann Kassör   
Staffan Larsen Vrakpatrullen  
Stefan Svanström Sjöfåglarna  
Gernot Jensen Stormfåglarna   
Anna Gustafsson Arrhén Småfåglarna (från §6)  

Ej närvarande 
Jakob Nielsen Pessimistjollarna   
Marie Alani Globetrotters   

  

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 har börjat röra på sig.  

 

§3 Post 
Ingen post.  

 

§4 Ekonomi 
Väldigt lite har hänt, 659kSEK på kontot mot 660kSEK sist.  

Lagt beställningar på två båtar så stora pengar på väg ut.  
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§5 Båtar 
Beställt två RSQuest, ska komma i tid till sjösättningen. Gärna med olika färg på segel (men 
ändå kompatibla över alla båtar) för att kunna hålla isär båtarna när de väl är ute.  

Oppar håller på att fixas, master, segel, mm – spårarna och Patrik som har löst det. Ska också 
köpa skot.  

Undersöker vilken trailer, lutar åt en ny för det är inte så stor skillnad i pris.  

Undersöker solcellslösning till boden, för att i så fall möjliggöra att ha elmotor/-er.  

Imorgon är det genomgång av boden.  

Bryggan har fått en knuff uppåt land, vi får undersöka det när isen smällt. Kommer också 
behöva fundera hur båtarna ska ligga inför sjösättning, RSQuest är bredare än 2kr, så kan 
behöva flytta Y-bommar.  

Cert: Behöver inventera behov. Provtagningen är ofta en flaskhals på ledardagarna, bra om 
man redan på avdelningen kan gå igenom behoven och våra förväntningar, så att 
provtagningen är just det och inte en större genomgång. Alla avdelningar behöver kartlägga 
behov samt tidigare erfarenhet. Bestämde att vi ska skicka ut en enkät för att få kunskap om 
var vi är och intresse för utbildning. Ger oss också information om kunskapsnivån till den 
dokumentation vi har, för vi har inte komplett info där. AP: Staffan gör enkät, med input från 
Ulrica, Jocke och Jonas. Tidslinje: Nästa möte vill vi ha koll på behovet och kunna planera 
utbildningen, och april-mötet kunna ta beslut på bryggansvariga.  

 

§6 Hus 
Fråga om att få låna huset för återträff från Jamboreen – de vill vara 9-10 personer. Vi kan 
inte tillåta det pga restriktionerna, max 8 får det vara inne i huset.  

Två liggunderlag till kommit. Kompletterat förbandsmaterial.  

Vi verkar ha något djur som håller till städskrubben, ligger ibland isolering på golvet. AP: 
Kerstin och Anna 

 

§7 Avdelningar 
Småfåglarna: Åkt skridskor och lärt oss isvett, samt åkt pulka. Föräldrarna positiva till att vi 
är ute så mycket trots mörker och kyla. Igår gjorde vi troll i skogen på väg upp mot 
vindskyddet (svårt att få beständigt i kylan). Är 21 scouter och sex ledare.  

Sjöfåglarna: Full gång. Skridskomöte. Ca 20 scouter stabilt. Vill inte ta in fler just nu givet 
omständigheterna. Tre st ledare med behov av utbildning/cert till seglingssäsongen.  

Stormfåglarna: Jakob försökt få in fler scouter från listan, men inte fått positiv respons just 
nu. 16 scouter, fem ledare. Igång med pulka och eldning.  
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Sjöbusarna: Åkt pulka, knivbevis, yxa, såg (förstaåringarna), eldat. Totalt 24 scouter, 
normalt 20-22 närvarande, fem ledare. Planerar vinterhajk med övernattning i vindskydd 12-
13mars.  

Råseglarna: Ca 15 scouter och fem ledare per möte. Åkt pulka, yxa, såg, kniv, eldat. I 
torsdags klättrade de klättervägg i Alvik. Annars allt som vanligt.  

Havsgudarna: En ledare slutat men fortfarande motsvarande sex ledare och ca 25 scouter på 
mötena så bra situation. Demokratimötet i patruller, väldigt lyckat eftersom engagemanget 
bland scouterna var högt (dock behöver vi nu slå ihop det till ett avdelningsprotokoll). 
Scouterna börjar bli riktigt bra på att elda. Inställt möte denna vecka pga situationen i 
Friberga.   

Utmanarna: Kommit igång, kör varannan vecka (andra gången idag), är 3-6 stycken.  

Globetrotters: Ingen rapport 

Övrigt runt avdelningarna:  

 Notera: Verksamhetsberättelse ska in till 19e mars, se mail från Patrik. 

 Många som eldar, vi köper många små vedsäckar på coop/motsv istället för att göra större 
inköp. AP: Ulrica kollar om vi kan beställa en kubik ved istället.  

 Thinking Week nästa vecka. Kerstin har en plan och har varit i kontakt med 
avdelningarna. Alla inklusive ledare ha med kåsa, mattallrik, sked, samt meddela allergier. 
Tema är fred och fredsbyggare, dragit ned till den egna möjligheten att påverka sin 
omgivning. Lite scouthistoria. Samt scoutlagen.  

  

§8 Kår/Distrikt 
Imorgon 20.00 Öppet hus Distriktet, Zoom – hur jobbar vi så vi slipper ställa in.  

 

§9 Örsö 
Åsa hittat på tema (troll), skickat ett första lägerbrev. Andra lägerbrev planerat i mars.  

Svårt att veta hur formerna kommer vara, men eftersom vi inte vet är det nog bäst att ta in 
anmälningar som vanligt och sedan returnera om det behövs. Kan inte planera om vi inte vet 
hur många vi ska tro att vi kan bli.   

Lägerkommitté börjar falla på plats, saknas materialtransportansvarig men annars ser det bra 
ut.  

 

§10 Övrigt 
Vasaskolan har stängt åk3 / Fritids pga Covid-utbrott. Diskussion om hur vi bör agera. 
Ansvaret måste ligga på individen – är man i karantän kommer man såklart inte på sina 
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aktiviteter. Den tydligheten ska vi också ha mot våra scouter, och ledarna ska veta att det 
väldigt tydligt är kårens hållning: kom inte om du känner dig sjuk, kom inte heller om du 
befinner dig i karantän tex pga skola/arbetsplats där du eller någon du bor med har stängt.   

 

§11 Nästa möten  
Kommande möten  

 Torsdag 18/3 kl 19.00 – google meet 

 Onsdag 14/4 kl 19.00 – google meet 

 

§12 Mötet avslutas 
Erika avslutade mötet.  

 


