
 

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

 

Styrelsemöte 2021-09-13 
 

Närvarande 
Styrelsen Suppleanter 
Erika Sandell Ordförande  
Gunnar Troili Sekreterare, Havsgudarna  Kerstin Ejderby 
Ulrica Palmérvice Ordförande  
Jonas Ryberg Utmanarna  
Staffan Larsen Vrakpatrullen  
Stefan Svanström Sjöfåglarna (till §7)  
Åsa Neumann Kassör   
Andreas Söderlind Småfåglarna (ersättare)  

Ej närvarande 
Marie Alani Globetrotters 

Jakob Nielsen Pessimistjollarna  

Gernot Jensen Stormfåglarna  

Hans Johnsson Råseglarna 
Joakim Ahrens Sjöbusarna 

Gäst 
Annika Frid Ankorna (från §7) 

 

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. 

Stämmoprotokollet påskrivet av de flesta.  

 

§3 Post 
 Jamboree 22 fråga om hur många vi tror vi blir – vi är överens om att vi vill åka på 

Jamboree 22 och inte har något Örsö. Spårarna behöver hitta något alternativ.   
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§4 Ekonomi 
Bokslutet klart.  

Två senaste åren har vi gått med ca 100kSEK i vinst och satt pengar i båtfond. Detta år 
(20/21) har vi investerat i två RSQuest och skrivit av båtar, samt gjort av med mycket pengar i 
två motorer och solpaneler, så vi landar (för en gångs skull) på lite minus.  
Budget för året var -60kSEK och vi landade på -16kSEK, dock utan att investera i ett kök 
vilket ingick i budgeten.  
Utgående balans är 421kSEK.  

21/22 budget: Örsö har vi resultatet för, det ser ut som att det gick -15kSEK, mer minus än 
vanligt eftersom vi var bara 80 personer.  

22/23 får vi med Jamboreen, som brukar vara ett negativt resultat.  

 

§5 Båtar 
Bra ordning i boden. Solceller på väg upp.  

Båtupptagning i antågande. Denna gång utan restriktioner. Behöver bättre närvaro än det varit 
på sistone. Staffan och Jonas leder båtupptagningen, Dana leder husarbetet.  

Vi försöker ta upp en av Lina/Lova veckan innan.  

AP: Räkna in bilar med släp (Staffan) 

AP: Ordna matansvarig (Erika) 

§6 Hus 
Nycklar utdelade. Betydligt färre nycklar ute nu mot tidigare (35 mot 90), vilket var den stora 
anledningen till att genomföra ändringen.  

Nyckellistan ligger i iLOQs moln-system. Ulrica och snart Erika har access.  

Den stora frågan är framtida kök:  

Ulrica har köpt nya bord 

Diskussion kring behov och vad vi vill lösa.  
Avdelningarna upplever generellt att nuvarande kök är ok givet hur lite vi faktiskt är inne i 
stugan (särskilt de senaste ett och ett halvt åren), det är inte där vi vill lägga kårens pengar. 
Det som vore trevligt är en snabbare diskmaskin, dubbla ugnar samt byta lådhutschar.  
Uthyrningarna har inte klagat på köket.  
Den stora osäkerheten är skicket på själva huset, vi misstänker vattenskada under diskbänken.  

Beslut: Vi måste först avgöra om vi har problem med golv / vattenskada. Om vi har det måste 
vi åtgärda det först. Detta är en fråga mot kommunen som äger huset. I nästa steg, och 
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beroende av ev åtgärd som följd av vattenskada, får vi återbesöka frågan om hur vi ska göra 
en begränsad uppgradering av köket.  

AP: Ulrica prata med kommunen så att de kommer hit och besiktigar.  

 

§7 Avdelningar 
Småfåglarna: Igång, andra veckans segling idag. Sex ledare.  

Sjöfåglarna: Gjort lite mindre intag pga scouter med extra behov. Fyra ordinarie ledare plus 
en extra resurs. Seglar sista gången imorgon, sedan landverksamhet även med nya 
förstaåringarna. Gemensamt reflexspår tisdag 30/11, där Utmanarna möter upp och kör 
lägerbål.  

Stormfåglarna: Ingen rapport.  

Sjöbusarna: Igång bra. Plockar in någon från kölistan.  

Råseglarna: Ingen rapport.  

Havsgudarna: Igång sedan två veckor. Väldigt stort ledargäng, nio stycken (hel eller deltid). 
Röjhajk 16/10 med Utmanarna bekräftat.  

Utmanarna: Haft tre möten, seglat två. Är ca sex stycken.  

Globetrotters: Rapport: Höstterminen är igång med nya och gamla scouter & ledare. Vi har 
haft två möten och ska ha en ”family hike” nästa helg då vi bjuder in alla scouternas föräldrar 
& syskon på en gemensam dag i naturen för att alla ska få chans att lära känna varandra och 
prova på lite av det vi gör. Vi planerar för en ledarutbildning för alla nya ledare, tillsammans 
med de som varit med ett tag, för att svetsa ihop det nya ledarteamet. 

 

§8 Ny Avdelning 
Vi startar en ny avdelning för Familjescouting. Träffas söndagar ca en gång i månaden. 
Höstens möten infaller 10/10, 7/11, 5/12. 

Namn beslutades till Ankorna.  

De som är scouter i familjescouting kommer inte ha förtur upp till spårarna, utan det är 
separat kölista dit. Däremot är såklart förhoppningen att många föräldrar fortsätter som ledare, 
vilket innebär att kåren får ledare med lite erfarenhet och därmed kommer också de scouterna 
ha förtur.  

Beslut kring medlemsskap och avgifter. Föräldrar samt barn 2-7 år är medlemmar för det är 
dem verksamheten riktar sig till, yngre syskon är medföljande. Vi sätter avgiften till 
120SEK/medlem (vuxna såväl som barn), vilket drygt täcker de avgifter vi har till distrikt och 
förbund.  



Protokoll pr_210913  Sida 4 av 4 

 

 
 

§9 Kårstämma 
Stämman är 6/10.  

Kallelse gå ut 22/9, med dagordning. (Mail och på anslagstavla.) AP: Gunnar 

Motionsstopp är 29/9.  

Verksamhetberättelse, ekonomiskt resultat samt valberedningens förslag ska finnas på 
stämman, helst innan.  

 

 

§11 Nästa möten  
Båtupptagning : 3/10 

Kårståmma : 6/10 kl 19.00 

Kommande styrelsemöten : – (Nya styrelsen konstitueras direkt efter kårstämman.) 

 

§12 Mötet avslutas 
Erika avslutade mötet.  

 


