
 

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

 

Styrelsemöte 2021-08-18 
 

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

Ej närvarande 
Marie Alani Globetrotters 

Jakob Nielsen Pessimistjollarna  

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 
Erika öppnade mötet.  

 

§2 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll ok. 

Stämmoprotokollet på väg runt för justering (fortfarande).  

 

§3 Post 
 Vill vi sälja julsaker? Nej – om vi vill sälja kan vi ta av det vi har.  

 

§4 Ekonomi 
Ingen större uppdatering. Kvar att summera Örsö, fortfarande en del fakturor och utlägg kvar 
att få in.  
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§5 Båtar 
Alla båtar i vattnet. Behövts ösas på sistone.  

En tvåkrona läcker och var inte med till Örsö – kommer undersökas under hösten. Skulle 
behöva kolla hur mycket tulpaner vi har under båtarna. Väntar på några laddare.  

Total oording i boden efter återkomsten från Örsö. Sätter ihop små guidelines till varje motor 
att sätta i boden.  

Solcellerna behöver upp på taket innan scouterna kommer dit, vi bara väntar på lite bättre 
väder.  

Förfrågan om att låna ut ett centerbord till Vindalsö eftersom de har ett som kapsejsats till 
havets botten.  

 

§6 Hus 
Vi har haft inbrottsförsök i Haparanda och Gasolcontainern/Överkalix – de har inte kommit in 
på något ställe, på Haparanda är underlåskolven förstörd men överlåset kvar, på Överkalix har 
de försökt vinkelkapa upp dörr och lås men inte kommit igenom, dock kan inte vi heller 
komma in längre eftersom låset är förstört.  

Oskarsborg fortfarande fullt av utrustning från Örsö – inte många ledare dök upp på 
uppackningen. En andra uppackning bokad imorgon (19/8).  

När huset är röjt behöver vi köra en ordentlig storstädning med extern firma. Förslag 
”Städbolagett”.  

Uthyrningarna på väg igång. Vi fortsätter följa restriktionerna, just nu är de ingen begränsning 
för oss vad gäller uthyrning. 27-28/8 är det Försmak (och Ting?) med Roslagens AU. Vill 
även låna gasolkök, det är ok (om vi kommer in i Överkalix).  

iLOQ-lås installerade, förutom på Överkalix. Allt är programmerbart. Tidigare har vi haft 
”uthyrningsnycklar” som bara går till de två ytterdörrarna samt ”ledarnycklar” som går till 
allting. Ska vi ha även andra kombinationer nu när det går att ordna? Tex inte tillgång till 
Boden för de som inte seglar, eller inte Kalix och Överkalix för de som inte behöver tillgång 
till lägermaterial? Beslut att inte krångla till det för ledare, utan ha full behörighet för alla. 
Kanske att vi kommer kunna ge nycklar till fler personer nu när vi kan begränsa behörigheten, 
då kan vi begränsa i tid och vilka dörrar. Deposition 300 kronor, betalas till kassören (swish 
”n förnamn efternamn”), inga rabatter. Passa på att även ta in båtnycklar, nu när vi har nycklar 
i Boden. Skänker bort gamla låskolvarna med tillhörande nycklar.  
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§7 Avdelningar 
Småfåglarna: Inga ledare fortsätter. Några byter till andra avdelningar. Några har barn som 
blir andraåringar men känner att de har gjort ett år.   

Sjöfåglarna: Fyra ledare fortsätter (Stefan, Magnus, Per, Per), skulle behöva två ledare till. 
Någon som kan gå in i nästa nivå.  

Stormfåglarna: Ingen rapport – risk att de är få 

Sjöbusarna: Tre ledare som fortsätter (Joakim, Patrick, Peter), två som inte svarat. Behöver 
tre till för att bli sex totalt.  

Råseglarna: Ingen rapport – risk att de är få 

Havsgudarna: Fyra ledare som fortsätter (Gunnar, Rasmus, Erik, Henrik), två som slutar. 
Många fler scouter i höst så behov av påfyllning.  

Utmanarna: Jonas fortsätter gärna i annan avdelning, Magnus tar utmanarna men behöver 
sällskap.  

Globetrotters: Rapport: Vi ska planera HT i helgen och startar möten igen fr.o.m. den 4/9, 
fortsättningsvis på lördagsförmiddagar. Vi har förhoppningsvis 2 nya ledare och de flesta 
scouter ser ut att fortsätta (efter ett litet tapp pga flytt till annat land). 

 

§8 Uppstartsmöte 
AP: Erika mailar ut inbjudan till alla ledare och utmanare till söndag.  

AP: Gunnar mailar till alla fd tredjeåringar så att de kan möta andra utmanare på söndag.  

 
 

§9 Örsö 
Väderleksrapporterna var katastrof, inget stämde. Men vädret var bra. Bra vind, lagom varmt.  

Inga allvarliga skador.  

Trevliga scouter, bra stämning. Utmanarna vann välförtjänt Dackeflaggan.  

Borde ha en röjhajk i höst. Behöver ha kontakt med Halldéns om logen. Flera högar som ska 
eldas, den största är som en stor majbrasa. Kanske tredjeårs äventyrare och utmanare? Vi tar 
med till avdelningarnas terminsplanering.   

 

§10 Kårstämma 
Datum: Inte längre beroende av något annat. Inte för nära båtupptagning. 6/10 kl 19.  
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AP: Gunnar samla ihop verksamhetsberättelse, behörigt utlysa (senast 15/9). 
AP: Erika väcka valberedningen (Anders, Jonatan).  

 

§11 Övrigt 
 

 

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

Båtupptagning : 3/10 

Kårståmma : 6/10 kl 19.00 

Kommande styrelsemöten  

 Måndag 13/9 kl 19.00 Oskarsborg 

 

§13 Mötet avslutas 
Erika avslutade mötet.  

 


