
 

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

 

Styrelsemöte 2021-10-28 
 

Närvarande 
Ordinarie   Suppleanter 
Erika Sandell Ordförande 

Gunnar Troili Sekreterare, Havsgudarna 

Åsa Neumann Kassör  
Jonas Ryberg 
Staffan Larsen Vrakpatrullen 

Stefan Svanström Sjöfåglarna 

Alexander Lundeberg Pessimistjollarna 

Cecilia Lundin Stormfåglarna 

Andreas Söderlind Småfåglarna 

Annika Frid Ankorna (från §7) 

Ej närvarande 
Ulrica Palmérvice Ordförande   Jakob Nielsen Pessimistjollarna 
Marie Alani Globetrotters  Elias Arnestrand Stormfåglarna   

Joakim Ahrens Sjöbusarna 

Carina Gleisner Råseglarna 

Kerstin Ejderby Ruckelpatrullen, stuguthyrning 

 

 

9 (av 15) styrelseledamöter var närvarande, så styrelsen var beslutsmässig (minst 50% 
närvarande enligt stadgarna) 

 

§1 Mötet öppnas 
Erika öppnade mötet.  

 

§2 Föregående protokoll 
Stämmoprotokollet påskrivet.  

 

§3 Post 
 Ny utvecklingskonsult.  



Protokoll pr_210913  Sida 2 av 4 

 Vitsippspriset – vi har blivit tilldelade Vitsippspriset av KD. Diskussion om vi vill ta emot 
det, eftersom vi är oberoende. Vi tittar på scouterna formulerar det, ”Scouterna är en 
religiöst och partipolitiskt obunden organisation. Det betyder att ingen religiös gruppering 
eller politiskt parti kan besluta över Scouternas verksamhet.”. Utifrån det beslutade vi att 
vi kan ta emot priset. Stefan avstod att rösta pga jäv.  

 

§4 Ekonomi 
Inte hunnit hända så mycket. Lägret summerar på minus 20kSEK inklusive röjhajk.  

Vi har 234kSEK i kontanter.  

Vi har ett nytt konto för nyckeldepositioner, med 38 despositioner så här långt. Innan vi bytte 
system hade vi 97 nycklar ute, så det nya systemet har definitivt rensat. 

Vi har en skuld till utmanarna på 14kSEK, för en insamling till en resa till Kebnekaise som 
inte blev av pga Covid.   

Förslag på ny attestrutin, höja från 1000SEK till 2000SEK. Godkännes.  

§5 Båtar 
Båtarna ligger på land. Båtupptagningen flöt väldigt smidigt.  

Pressenningar är på Fabolor och Oppar. Småfix, luckor på Fabolor, el på Sandström, sedan 
ska Sandström till Astons.  

§6 Hus 
Ingen rapport. 

Behövs bytas lampor strålkastare samt lite lysrör. Samt även armaturen på gaveln mot 
soptunnorna. Veden har börjat sina.  

§7 Avdelningar 
Småfåglarna: 24 scouter, 6-8 andraåringar och resten förstaåringar plus 6 ledare. Har gjort 
tända, stormkök, chiffer, samarbetsövningar. Hajk där det var mest förstaåringar. En 
engelskspråkig scout.  

Sjöfåglarna: 17 scouter och 3 permanenta ledare plus föräldrar som har stöttat upp. Tre 
förstaåringar och resten andraåringar. Har gjort knopar, tända, mat-ettan, samarbetsövningar, 
hajk förra helgen, andraåringarna sov i tält i nollgradigt.  

Stormfåglarna: 22 scouter och sju ledare, bra gäng och kan hantera att det är en del ledar-
frånvaro. Kommit igång bra, haft hajk, surrning, gått spår, föräldramöte, knopar.  

Sjöbusarna: Ingen rapport.  

Råseglarna: Ingen rapport.  
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Havsgudarna: Kör tema jorden runt. Senaste gångerna Disneyland (surrning – byggde en 
karusell) och Alcatraz (escaperoom). Tredjeåringarna har kört röjhajk på Örsö, eldat den 
största högen nere på oppeängen.  

Rapport från Haldéns: Logen är klar, vill helst få lite mer egen plats och undrar om 
vi kan förvara utanför. Ok att vi har kvar vårt förråd, eller flyttar det närmre 
lägerområdet. Vi skulle kunna permanenta det lite, samt även få in grillarna. 
Vildsvinen har röjt runt rätt mycket.  

Utmanarna: Har haft matlagning, båtvård, överlevnadsmöte, samt varit med på röjhajken. 
Seglat.   

Globetrotters: Ingen rapport 

Ankorna: Haft uppstartsmöte med tre-fyra familjer, lärt känna, såpbubblor. Möte två var det 
fyra nya familjer (inga tidigare pga kräksjukor), tema bygga bo. Har ca 40 pers på 
intresselista. Planerar tema laga mat resp värme på de två kommande mötena.  

 

§8 Kår och distrikt 
Distriktsstämma 21 november, digitalt möte.  

Hajkansvariga: Listan väldigt dåligt uppdaterad.  

Beslut:  

 Alla avdelningsansvariga ska veta att listan finns och att hajkerna måste ha en ansvarig 
person finns på listan.  

 De som står på listan vet om att de står där och vilket ansvar det innebär (se kårens 
säkerhetsregler).  

Vi rensade ut listan. Finns representation från alla avdelningar. 

 

Gå över från dropbox till drive för styrelsen, via det google-konto vi har genom Danderyds 
Sjöscoutkår. 

Märken Skulle vilja kunna registrera bevismärken i scoutnet, för att ha koll på vilka som har 
vilka cert. Patrick får kolla det. Vi funderar också på om vi ska gå över till scouternas nya 
märken, behöver dock mappa dem mot våra krav. Större arbete. AP: Erika 

Trygga möten och registerutdrag: Saknas bara ett fåtal.  
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§9 Sommarläger 
Upptäckare och äldre siktar på den nationella Jamboreen i norra Åsum i Skåne. 
Lägeranmälan stänger sista januari. Vi behöver göra en budget för att sedan kunna ta in 
anmälningar. Vår budget ska täcka deltagaravgift, utspridd ledaravgift, samt transport. 
Tidigare har vi tagit 2950 för deltagare, 2700 för ledare.  

Behövs lika mycket avdelningsledare som Örsö, men inte övriga funktioner. Nästa steg att 
skapa en lägerkommité.  

AP: Till nästa styrelsemöte kolla ledarstatus (utmanare, äventyrare, upptäckare), sätta pris, 
hitta kontaktperson 

Spårare: Blir troligtvis miniscout. Bokar nu, risken är bara 50:- per person. Bokar 30 scouter 
plus fem ledare. Går i juni.  

§10 Nästa möten  
 
Kårdatum 

 Kårupptakt Söndag 16e januari kl 10 Oskarsborg 

Kommande styrelsemöten :  

 Måndag 22a november kl 19 Oskarsborg 

 Onsdag 15e decemer kl 19 Oskarsborg 

 

§11 Mötet avslutas 
Erika avslutade mötet.  

 


