
 

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

 

Styrelsemöte 2021-06-14 
 

Närvarande 
Styrelsen Suppleanter 
Joakim Ahrens Sjöbusarna Kerstin Ejderby 
Gunnar Troili Sekreterare, Havsgudarna   
Ulrica Palmérvice Ordförande  
Jonas Ryberg Utmanarna  
Åsa Neumann Kassör   
Staffan Larsen Vrakpatrullen  
Stefan Svanström Sjöfåglarna  
Jakob Nielsen Pessimistjollarna (från §2)  
Anna Gustafsson Arrhén Småfåglarna  

Ej närvarande 
Marie Alani Globetrotters 

Erika Sandell Ordförande  

Gernot Jensen Stormfåglarna  

Hans Johnsson Råseglarna 

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

 

§1 Mötet öppnas 
Ulrica öppnade mötet.  

 

§2 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll ok. 

Stämmoprotokollet på väg runt för justering (fortfarande).  

 

§3 Post 
 Sjö20 flyttas till 2022 / 2023. Vi prioriterar Jamboree nästa år, så vi röstar på 2023 (även 

om vi också prioriterar Örsö högt).  

 Tack från majblommekommitén att vi har deltagit. 
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§4 Ekonomi 
Vi har bokslut sista juni. Gräv i kvittoskåpet, så att vi får med det på rätt år. Närvarokort 
behöver komma in senast sista juli. 

Lägerbetalningarna påverkar inte, utan är på balansräkningen.  

Bra resultat medlemsavgifter 161kSEK vs 150kSEK, fortfarande över 270 medlemmar. Vi har 
just nu 611kSEK, varav 96kSEK är lägeravgifter.  

Ska vi investera pengarna på något sätt? Åsa rekommenderar att investera en del, spritt över 
flera fonder, löpande hämta tillbaka. Beslut på att investera 200kSEK, pengar vi ”klarar oss 
utan” på ganska lång sikt, och skriva en placeringspolicy för dessa investeringar, samt även 
flytta lite av de kvarvarande pengarna till räntebärande konton (tex SBAB). AP Åsa 

Idag fått ett sms från Nordea, behöver stämmoprotokollet för att vi inte ska tappa access till 
våra konton. Ulrica, Samuel, Tobias, Patrik behöver ha skrivit under. AP: Åsa och Ulrica 
organiserar digital signering under morgondagen.  

Köpt en trailer, samt beställt en elmotor och även förra året en motor – så nu är vi över 
båtbudgeten. Beslut att öka båtbudgeten utifrån det. Solcellsanläggningen tar vi på 
husbudgeten.  

Båtförsäkring numera direkt från Svedea istället för genom scouterna. AP: Åsa kolla hur 
premien påverkas om vi tar bort oppar mm, som ändå inte har ett värde.  

 

§5 Båtar 
Sålt en 2kr till, sålt två och har en kvar att sälja. Ryktet går, så kan nog sälja fler. Ok att sälja 
ytterligare en och i så fall köpa en ny RSQuest.  

Opparna lite slitna, men bra plast i de äldsta – hellre helrenovering än att byta ut dem. Inte så 
mycket värt att göra något nu, eftersom spårarna inte seglar i full grupp på hösten. Kan vara 
behov av fler oppar, eftersom både spårare och upptäckare vill ha dem. Kräver utökning av 
däcket.  

Hur får vi plats med Lina och Lova? T-brygga? Lättare kättingar? Behöver höra med 
kommunen.  

Sjösättning av Lina och Lova oklar, inte så många utmanare som ska till Örsö. Vill inte lägga 
i förrän det är nära inpå, bla pga havstulpaner. Kan flytpresenning vara ett sätt att komma 
ifrån det? Skulle kunna vara värt att testa på Sandström – men en inte försumbar kostnad, och 
kanske var extra stort problem förra året eftersom vi inte var på Örsö så båtarna låg stilla i just 
den period där de sätter sig. Vi får se hur det ser ut i höst.  
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§6 Hus 
Kommit offert för solcellsanläggningen. Dimensionerat utifrån att vi ska dra ur bara till 40%, 
för att förlänga livslängden till det dubbla. Kvar att avgöra om vi ska ta ut både 24V och 12V, 
för belysningen går på 12V. Krävs inte bygglov för solceller i Danderyd. Offerten är på 
25kSEK för anläggningen.  

iLOQ-Stefan kommer på torsdag för att kunna ge offert på nytt nyckelsystem. Deposition per 
nyckel 250-300kr.  

Brytlisten har gjort nytta – men vi behöver byta ut den, och kanske sätta extra list bredvid som 
gör det svårare. Kollar med iLOQ 

Båtbods-garageporten är inte så bra. AP: Anna kollar.  

 

§7 Avdelningar 
Småfåglarna: Avslutat terminen. Mysig avslutningskväll. Vet inte riktigt hur det är med 
ledargänget till hösten.  

Sjöfåglarna: Avslutat terminen. Bra avslutning en fredagkväll med smugglarjakt på 
Kaninholmen. Varit 15-16 scouter under seglingen. Varit på gränsen ledarmässigt, fem ledare 
under seglingen, behövs egentligen sex. Behöver fylla på med lite nya ledare till hösten.  

Stormfåglarna: Ingen rapport 

Sjöbusarna: Seglat RSQuest och 2krona. Fem ledare varit tight, och fått in lite hjälpledare 
(Johan, Erik). Avslutade med hajk på Vindalsö, 21 scouter och sex ledare. Bra vind! Får upp 
en med cert.  

Råseglarna: Ingen rapport 

Havsgudarna: Seglat. Första tillfället bra vind men 3 grader och snöblandat regn, efter det 
väldigt lite vind alla gånger. Dagssegling, också med lite vind. Tackat av Per och Cecilia efter 
många år i kåren. Ett par tredjeåringar som går upp. Många första- och andraåringar som är 
kvar. Behöver stegring – segla kölbåt, längtar tillbaka till övernattningar, samt borde göra mer 
distriktsaktiviteter. 18 scouter anmälda till Örsö, ganska bra relativt de ca 25 vi är på mötena.  

Utmanarna: Seglat varje vecka. Fyra scouter i genomsnitt. Byigt och svårt. Inte många kvar 
– varit jättejobbigt corona-år, med både skola (och jobb) framför datorn och scouting framför 
datorn, det har gjort att vi tappat ett gäng tyvärr.  

Globetrotters: Ingen rapport 

Övrigt:  

 Dubbelkolla att mail stämmer, finns några som inte fått lägermail. Tips att vi uppstarten i 
höst se till att få bekräftelse från alla, för att vara säker på att alla scouter har rätt adress. 
Alla ledare borde ha tillgång till scoutnet, av säkerhetsskäl.  
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 Ledarläget oklart på flera avdelningar, många har potentiellt bortfall på 50%, behöver 
kolla status. AP: Ulrica, Kerstin, Patrick och Åsa synkar intagning.  

§8 Kår/Distrikt 
Distriktsstyrelse på onsdag. Annars inte så mycket att rapportera, mycket står på vänt.   

 

§9 Örsö 
Utkast lägerbrev 3 har kommit.  

Transporter kvar att lösa. Åsa håller ihop just nu – men behov av att personer ställer upp 
dagarna före för att vi ska få ut material.  

Röjhajk. Vi använder programpass till att både röja i skog och loge. Plus att elda i höst.  

Log-renoveringen sponsrar vi gärna. 25kSEK ok.  

Tältmöte 6/7 

 

§10 Övrigt 
 

 

§11 Nästa möten  
Uppstartsmöte : 22/8 kl 18.00 för nya ledare, 19.00 för övriga 

Kommande möten  

 Onsdag 18/8 kl 19.00 i Oskarsborg 

 

§12 Mötet avslutas 
Ulrica avslutade mötet.  

 


