
 

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

 

Styrelsemöte 2021-03-18 
 

Närvarande 
Styrelsen Suppleanter 
Erika Sandell Ordförande Kerstin Ejderby 
Gunnar Troili Sekreterare, Havsgudarna   
Ulrica Palmérvice Ordförande  
Joakim Ahrens Sjöbusarna  
Jonas Ryberg Utmanarna  
Åsa Neumann Kassör   
Staffan Larsen Vrakpatrullen  
Stefan Svanström Sjöfåglarna  
Hans Johnsson Råseglarna  (från §4)  

Ej närvarande 
Jakob Nielsen Pessimistjollarna   
Marie Alani Globetrotters   
Anna Gustafsson Arrhén Småfåglarna   
   
Gernot Jensen Stormfåglarna   

  

8 (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.  

 

§3 Post 
Skeppslagsmöte 

Danderyds kommun har demokratijubileum 

Majblommor – digital försäljning i år enligt utskick som gått till alla ledare redan.  

Sjöscoutläger – enkät om det finns intresse av läger 2022/2023. 2022 är vi inte intresserade 
pga nationell jamboree.  
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§4 Ekonomi 
Bokföringen släpar lite, så ingen uppdatering. Men ligger inte efter på betalningar!  

Kommer snart en stor betalning för två båtar, ska kolla med revisorn hur vi gör rent praktiskt 
med båtfonden, om vi ska ta ut hela beloppet nu, eller om vi ska ta ut varje år enligt 
avskrivningsplan.  

 

§5 Båtar 
Segel lagade och tillbaka, samma med master mm. Segel ska monteras tillbaka. Rulle med 
skot som ska kapas och fixas till. Spårarna ansvarar.  

Tvåkronorna: En ligger kvar i Haparanda, den är fixad men behöver bärhjälp för att få ut den. 
Behöver slipa (tulpanrester) och vaxa.  

Fått två nya RSQuest levererade, behöver monteras inför sjösättning (gissar 4h/båt) – vi får 
planera in det när det är lite varmare. Mastflöten som ska monteras på alla RSQuest, även den 
gamla. Namngivning med input från scouterna. Behöver skrovnummer till Åsa för att kunna 
få dem försäkrade.  

Motorn – Stött på Aston om lagning av motorn, behöver också få leverans av Sandström, ska 
bokas med någon månads framförhållning. Samt rengörning av botten.  

Beställt en ny trailer, 80km/h, kan lasta allt utom Lova/Lina. Strax under 11kSEK plus lite lås.  

Bryggan ligger på snedden. Staffan har lyckats sträcka upp den ganska bra (trots 
vattentemperaturen!), behövs lite mer inför sjösättningen, och sedan kan vi göra det ännu 
bättre med båtar i vatten och högre vattentemperatur.  

Önskemål om ytterligare en motor, får se vad vi hinner med före sjösättningen, målet är 
primärt inför Örsö. Diskussion om för-/nackdelar med el, vill vi ta kostnad för solceller och 
elmotor? För : Solceller skulle ge andra fördelar (belysning, verktyg, walkie-talkies). Stort 
plus för intruktörsbåt att kunna prata med scouterna, kan inte räkna med att den orkar bogsera. 
Mot : Primärt oro om den kommer användas. Kostnad ca 25kSEK för solceller, plus elmotor 
så ca 50kSEK. Måste bestämma i år, eftersom vi måste köpa ny motor i år. Beslut att gå på 
elmotor. Kan köpa extra batteri mm senare, om det används mycket och saknas.  

Önskemål om mer plats i boden inför sjösättningen, men det börjar bli tight med tid.  

Sjösättning: Hur gör vi givet Corona? Vi sjösätter inte Lina och Lova (iaf inte på första 
sjösättning). Vi kan inte vara för många, men måste ändå bli ett stadigt gäng. Idealt åtta vid 
Oskarsborg, åtta vid bryggan, samt bilförare. Det motsvarar ca två per avdelning plus lite 
övriga. Vi prioriterar sjösättning, tar Oskarsborg om utrymme, kan även tänka oss en till helg 
fram i vår.  

Vrakpatrullen har förberedelser helgen innan.  
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Påminn avdelningarna om båtarbete samt hur vi planerar sjösättningen. AP: Staffan 

Inventering av behörighet bland ledare : Ulrica har gjort enkät och Staffan gjort google-form. 
Styrelsen ska få granska, och sedan går den ut till alla ledare. Går ut i helgen med allt annat.  

 

§6 Hus 
Levererat stor mängd ved enligt förra mötets beslut.  

Begränsat med uthyrning.  

Slarv med städning inne – verksamheten sker i regel ute, men har man scouter som går in på 
toaletten måste man såklart se till att de tar av skor samt kolla av att det är rent efter mötet. 

 

§7 Avdelningar 
Småfåglarna: Förberett för att fixa med båtarna.  

Sjöfåglarna: Thinking day uppskattad. Bäst-i-test-tema. Demokratimöte. Börjat gå igenom 
båtar och sjövett. Vet inte hur de ska göra med simning med tanke på covid. Kan ersätta med 
seglingsintyg från föräldrarna. Behöva tydligt förklara syfte, så att vi får rätt svar.  

Stormfåglarna: Ingen rapport 

Sjöbusarna: Scouterna nöjda med Thinking Day (olika åsikter om semmelvarianten). 
Demokratimöte. Vindskyddshajk, var väldigt bra, var ungefär halva avdelningen, lyckliga 
över att ha klarat av att sova utomhus. Eld tänd hela natten med ledarna som eldvakt.  

Råseglarna: Demokratemöte förra veckan, denna vecka är det knopövningar. Fortsätter att 
vara ca 10-15 scouter per möte.  

Havsgudarna: Nöjda med thinking day. Scouterna har planerat och samt hållit i möte för 
varandra.  

Utmanarna: Haft ett fysiskt möte, surrat en bro som höll för halva gänget.  

Globetrotters: Ingen rapport 

Övrigt runt avdelningarna:  

 Demokratimötespapper ska in senast imorgon.   

  

§8 Kår/Distrikt 
Inget att rapportera 
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§9 Örsö 
 Dags att skicka andra lägerbrev. Plan att ta in anmälningar med lite senare inbetalningar än 
vanligt, så får vi se längs vägen vad vi tror om hur det går att genomföra. Många scoutkårer 
planerar just nu för läger trots allt.  

 

§10 Övrigt 
Ont om slanor. Kan det vara så att folk plockar för att ha till ved? Vi har ok på att gallra i 
skogen. Äventyrarna har surrning nästa vecka och får lösa det.   

 

§11 Nästa möten  
Kommande möten  

 Onsdag 14/4 kl 19.00 – google meet 

 

§12 Mötet avslutas 
Erika avslutade mötet.  

 


