
 

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

 

Styrelsemöte 2021-04-14 
 

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   
Jakob Nielsen Pessimistjollarna  
Marie Alani Globetrotters  
Anna Gustafsson Arrhén Småfåglarna  
Gernot Jensen Stormfåglarna (från §2)  

Ej närvarande 
  

13 (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. 

Fortfarande saknas stämmoprotokollet, vilket är dåligt! (ett år) Stämmoprotokollet har 
kommit, ska vidare till justerare.  

 

§3 Post 
Enkät om årets rekryteringskampanj (v33-v42) – vi har totalt 200 scouter i kö, varav många 
2012 (10-15st) och 2013 (30-40st) – vi vill inte bygga extra lista.  

Registerutdrag – nytt krav från scouterna. När och vem? Avdelningsansvariga har koll på sina 
ledare. Ska registreras i scoutnet. Registerutdrag och trygga möten. Alla ledare, även de som 
inte är med på varje möte – men inte de som är passiva. På lägret ska lägerchef kolla att alla 
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medföljande ledare/föräldrar har detta (lämnas in med hälsodeklaration, om man inte har i 
scoutnet). Erika skickar ut mail och gör sig tillgänglig på avdelningsmöten för att titta på 
utdragen.  

 

§4 Ekonomi 
Questarna betalda, vi har nu 487kSEK på våra konton. Påverkar inte resultatet, bara 
balansräkningen – vi har använt båtfonden som vi byggt upp de senaste åren. Vi har fått in en 
del men inte alla medlemsavgifter, 105kSEK av 150kSEK. Vi ligger just nu plus 56kSEK mot 
budgeterade minus 62kSEK över hela året. Trailern och motor kommer påverka resultatet 
under de tre månader som återstår av räkenskapsåret.  

 

§5 Båtar 
Trailer : Jonas har (nog) fått tag på en trailer, det har varit leverantörsstrul.  

Bryggan : Den har lagat sig under våren. Alla Y-bommar monterade. Behöver flytta bojar. 
Kommer komma skyltar så det syns vilka båtar som ska ligga på vilken plats.  

Ser fram emot sjösättning. Nu i helgen ska RSQuestarna riggas så de är redo. Behöver få in 
anmälningar. Aston ska förhoppnings leverera Sandström i tid.  

Solpaneler till elmotorn går framåt.  

Kommer sälja av två av tvåkronorna.  

Bryggansvarig: Ok på Johan Bocander (Småfåglarna), Patrik Hellgren (Sjöbusarna), Rasmus 
Carlsson (Havsgudarna), Anders Bergström (Sjöbusarna) AP: Gunnar uppdatera excel 

Följebåtscert: Fem som vill ta. En utmanare, övriga spårarledare. Försöker lösa det under 
ordinarie möten. AP: Gunnar uppdatera listan med de som nu sagt att de har 

Uppstartsdag? Bra för att hitta i boden? Lära sig rigga Quest? Film på kårens hemsida. 9e 
maj. AP: Anna bjuda in och hålla i dagen 

För framtiden: Uppdatera listan över ledare som kan hålla i hajk 

 

§6 Hus 
Någon lever ett stort liv i städskrubben, isolering i halva huset. 

Kalix har lite brytmärken – kanske nya, kanske gamla.  

Uthyrning: Ok, med tillägg att vi skriver att de förbinder sig att följa ”de corona-regler som 
gäller vid uthyrningstillfället”.  

 

§7 Avdelningar 
Småfåglarna: Tittat på Aluddens fyr och hur det ser ut i mörker. Lagat mat.  
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Sjöfåglarna: Fortsätter drilla inför segling, rigga, seglingsteori. Orientering. Lägerbål.  

Stormfåglarna: Byggt vindskydd, båtteori, lekar. Simning i planeringen. Varit färre scouter 
och ledare senaste veckorna.  

Sjöbusarna: Har haft sjukvård, seglingsteori och båtvård, sjövett och väjningsregler. Fortsatt 
bra uppslutning på mötena, i princip alltid över 20 scouter.   

Råseglarna: Sjukvård, Hajk planerat.  

Havsgudarna: Lite rotation i gruppen, ett par som slutat men också ett par som kommit 
tillbaka. Lite oreda i patrullerna, när vi har dels gjort en till patrull, dels haft lite rotation, och 
dels inte riktigt hittat rätt konstellationer. Men vi gör inte så mycket nu, när vi är så nära 
seglingen. De har ordnat möte för varandra samt haft båt/seglingsteori.  

Utmanarna: Demokratimöte med bullar och mys, samt ett surrningsmöte. Nästa vecka 
båtvård.  

Globetrotters: Hade en heldag med aktiviteter, och försökt jämna ut kunskapsnivåer pga 
många nya som inte har en bakgrund inom scouterna. Bra uppslutning, i princip alla kommer 
alla möten.  

 

§8 Kår/Distrikt 
Roslagens dag 3-16 maj för yngre, 8e maj för äldre.  

 

§9 Örsö 
Lägerbrev 2 har gått ut, anmälningsdag sista april. Viktigt att ledarteamen kollar av att man 
har bemanning. Notera kravet på att man varit med på övernattning.  

Vi räknar med att vi kan köra ett läger som vanligt, att vaccinationerna kommit tillräckligt 
långt. Om det inte går så får vi anpassa, ställa om hellre än att ställa in.  

Uppdaterar hemsidan. 

Röjhajk: Hypotes helgen v24 (veckan före midsommar). Kan Patrik Frid vara intresserad?  

 

§10 Övrigt 
 

 

§11 Nästa möten  
Kommande möten  

 Tisdag 18/5 kl 19.00 – google meet 
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 Måndag 14/6 kl 19.00 – google meet / utomhus 

 

§12 Mötet avslutas 
Erika avslutade mötet.  

 


