
 

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

 

Styrelsemöte 2021-05-18 
 

Närvarande 
Styrelsen Suppleanter 
Erika Sandell Ordförande Kerstin Ejderby 
Gunnar Troili Sekreterare, Havsgudarna   
Ulrica Palmérvice Ordförande  
Jonas Ryberg Utmanarna  
Åsa Neumann Kassör   
Staffan Larsen Vrakpatrullen  
Stefan Svanström Sjöfåglarna  
Hans Johnsson Råseglarna   
Anna Gustafsson Arrhén Småfåglarna(från §3)  

Ej närvarande 
Marie Alani Globetrotters 

Joakim Ahrens Sjöbusarna 

Jakob Nielsen Pessimistjollarna 

Gernot Jensen Stormfåglarna  

9 (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. 

Stämmoprotokollet på väg runt för justering 

 

§3 Post 
SMVs årsskrift har inkommit, läggs i ledarrummet.  

 

§4 Ekonomi 
Inte hänt något särskilt.  



Protokoll pr_210518  
   Sida 2 av 4 

Lägerbetalningar rullar in som planerat. Fortfarande några som inte har fått tillbaka förra årets 
pengar – beslutade att inte jaga mer, om de hör av sig så får de såklart pengarna tillgodo på 
detta läger.  

 

§5 Båtar 
Sjösättningen gick bra. Det mesta rullar på och funkar. Lite reparationsarbete att göra, en 2-
krona saknar mast och två optimistsegel är på lagning hemma hos Staffan.  

Lina och Lova återstår. Behöver komma i före lägret.  

Hållit utbildning på RSQuest, ca fem ledare kom.  

Sålt en av 2-kronorna.  

Fler förslag på bryggansvariga – beslut att godkänna 

 Linda Johansson (Stormfåglarna) 

 Carina Högström (Stormfåglarna) 

Dags att köpa elmotorn för att den ska finnas till lägret. Joakim håller på att jaga offert på 
laddningslösning.  

 

§6 Hus 
Tält: Svårt att få tag på billigt, vi köper enligt tidigare beslut 2st för att ha till Örsö, kostnad 
sjutusen styck.  

Toatankstömning: Inte gjord på länge (2020-Q1), låg användning pga ingen uthyrning och 
inga hajker. Köps in via Suez, kommunen har inte gillat att vi inte går via deras leverantör, 
men när vi pratat med den leverantören erbjuder de inte det, så vi kör på med Suez. Beställer 
en nu, så att det blir gjort före sommaren.  

Kök: Kommunen kommer inte betala. Vi tittar på rimligt prisade alternativ.  

Lås: Kommer byta till Iloc för nya lås, då får vi programmerbara nycklar (kan avprogrammera 
de nycklar vi inte får tillbaka), samma system som många båtklubbar, inte gratis men hållbart. 
Varje nyckel kostar ett par hundra kronor, vi får ta det som pant av de som får ut en nyckel.  

 

§7 Avdelningar 
Småfåglarna: Många ledare, tur i Corona-tider. Svårt med hajk just nu, men vill ge chansen 
till övernattning eftersom det krävs för Örsö. Funderar på antingen tälthajk på Kaninholmen, 
eller en övernattning på Oscarsborg. Annars seglar de, roligt / otäckt med lite mer vind.  

Sjöfåglarna: Inte heller haft hajk, svår avvägning i Corona-tider, inte planerat för någon hajk 
utan nöjer sig med kvällsaktivitet med matlagning. Har seglat bra ett antal veckor. Lite tunt på 
ledarsidan under seglingssäsongen, fått hjälp av föräldrar. Sårbara, få som har cert.  
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Stormfåglarna: Allt har gått bra under våren. Fokus har varit för oss ledare har varit att hålla 
säkra möten, att alla skall ha genomfört kursen Trygga Möten samt utdrag från polisen. Den 
28:de är det Dagshajk med segling till Kaninholmen. 

Sjöbusarna: Ingen rapport 

Råseglarna: Haft en segling så här långt pga helger. Scouterna är ovana vid RSQuest. Hajk 
på Vindalsö 11-13 juni.  

Havsgudarna: Små patruller. Två seglingsgånger i väldigt olika väder. Rullar på bra. Hajk 
30e maj, ingen övernattning.  

Utmanarna: Fyra till fem scouter, seglat fyra gånger. Flyter på bra.  

Globetrotters: Vi deltog i Roslagens Online Dag den 8/5. Alla avdelningar tyckte det var kul 
med utmaningarna! Tävlingsresultatet ska publiceras den 19/5. Tyvärr tappar vi en av våra 
tonsättande ledare pga flytt utomlands under sommaren men håller nu på med rekrytering av 
ett par nya ledare. Vi har dessutom en familj (inkl. en ledare) som är fast i Indien pga covid-
läget där. Eftersom vi inte kunnat ha vanliga kurser eller utbildning har vi nu ledare som testar 
onlineutbildningarna på engelska (Trygga möten & Ledarutbildningen). Vi planerar för ett par 
till vanliga möten & en heldag den 5/6 innan sommaren. 

 

§8 Kår/Distrikt 
Roslagens dag har varit.  

Jagar in registerutdrag på möten under våren.  

 

§9 Örsö 
Satt datum för  

 Lägerplaneringsmöte : Onsdag 9/6 kl 19.00 Oskarsborg (i solen!). Närvarande lägerstaben 
och en representant per avdelning. 

 Tältgenomgång : Tisdag 6/7 kl 19.00 Oskarsborg). Närvarande en representant per 
avdelning (kan en avdelning inte närvara får de avsyna ett par tält innan och märka upp).  

Röjhajk. Antar att Patrik är ansvarig. AP: Erika kollar 

Log-renoveringen startar i mitten av augusti. Vi kan röja det som behövs under lägret.  

 

§10 Övrigt 
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§11 Nästa möten  
Kommande möten  

 Måndag 14/6 kl 19.00 – google meet / utomhus 

 

§12 Mötet avslutas 
Erika avslutade mötet.  

 


