
 

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

 

Styrelsemöte 2021-11-22 
 

Närvarande 
Ordinarie   Suppleanter 
Erika Sandell Ordförande 

Ulrica Palmérvice Ordförande  
Gunnar Troili Sekreterare, Havsgudarna 

Åsa Neumann Kassör  
Jonas Ryberg 
Stefan Svanström Sjöfåglarna 

Kerstin Ejderby Ruckelpatrullen, stuguthyrning 

Joakim Ahrens Sjöbusarna 

 

Ej närvarande 
Cecilia Lundin Stormfåglarna  Jakob Nielsen Pessimistjollarna 
Marie Alani Globetrotters  Elias Arnestrand Stormfåglarna   

Staffan Larsen Vrakpatrullen 

Carina Gleisner Råseglarna 

Alexander Lundeberg Pessimistjollarna 

Andreas Söderlind Småfåglarna 

Annika Frid Ankorna  

 

 

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

 

§1 Mötet öppnas 
Erika öppnade mötet.  

 

§2 Föregående protokoll 
Inget att följa upp från nästa möte annat än nedan.  

 

§3 Post 
 Julmiddag med distriktet onsdag 1/12.   
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§4 Ekonomi 
40kSEK plus i år. Första utbetalningar av medlemsavgifter från scouterna på 65kSEK (budget 
totalt 80kSEK) har kommit. 229kSEK på banken och 200kSEK i fonder som hittills gett 
9kSEK i vinst.  

Placeringspolicyn är på gång.  

§5 Båtar 
Krona Boats på väg att bli köpta. De vet att det varit mycket bekymmer med reservdelar – 
fråga om vi är intresserade av att fortsätta med båten, om de nu blir enklare. Ja på att köpa 
reservdelar, troligtvis ja på att förnya båtar.  

§6 Hus 
 Lamporna behöver bytas på flera ställen, armaturen på gaveln vid soptunnorna behöver bytas. 
Även strålkastaren på Haparanda. Och ett lysrör i korridoren. Även rörelsesensorer på 
toaletterna. Ulrica ska fråga Eric snällt.  

Ulrica och Anders Larsson har haft möte med fritidsnämnden som har hand om 
verksamheten, Pierre samt kollega. Pratade hus, larm och kök. Kommunen har indikerat att de 
ska stötta med nytt kök, på något sätt. Det passar kommunen bäst att försöka hitta budgeten 
efter årsskiftet. Larmet ska de komma och kolla på.   

§7 Avdelningar 
Småfåglarna: Ingen rapport 

Sjöfåglarna: Simmade förra veckan, i princip alla simmade 200m. Planerar för reflexspår och 
lägerbål, och sedan avslutning – ska hitta nedfallen rymdsten. Kommer ta in en scout till, och 
har ytterligare någon plats.  

Stormfåglarna: Vi kör julpyssel på torsdag och avslutar terminen med det gemensamma 
reflexspåret nästa tisdag. 

Sjöbusarna: Har lagat mat och haft orientering. Hade planerat övernattningshajk till helgen 
men har ändrat till dagshajk pga Covid-läget. Kör avslutningsdisco med Råseglarna den 16e 
december. Är 24 scouter, hälften/hälften mellan åldrarna.  

Råseglarna: Ingen rapport.  

Havsgudarna: Fortsatt vår jordenrunt-resa, med bl.a hajk i Colombias skogar samt ljusspår 
längs Inkaleden. På hajken sov vi i tält, det var någon plusgrad på natten, alla var glada på 
morgonen, några delade med sig av hur de skulle göra för att vara ännu varmare nästa gång. 
Nu laddar vi för Chilensk matlagning och sedan avslutning på Hawaii 8e december.  

Utmanarna: Påbörjat lägerbålsfiltar, samt börjat titta på sångböcker.  

Globetrotters: Kör lördagsmöten med bra fart, avslutning den 4-5 december.  
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Ankorna: Stekt krabbelurer och grillat pinnbröd. Lärt sig vad vilda djur äter.  

 

§8 Kår och distrikt 
Distriktsstämman: Jonas, Åsa och Kerstin var på distriktsstämman. Valberedningen har en 
vakans, och vi är ganska dåligt representerade relativt vår storlek. Iceland challenge kommer 
köras i januari. Distriktsläger planeras till 2023. Både distriktet och regionen pratar om att 
samordna transporter till Jamboreen i sommar.  

UtLed: Planerat till 16e januari. Vi riktar oss till alla ledare, och förväntar oss att ”alla” 
kommer – samtliga i styrelsen ser till att deras avdelningar kommer. Tema runt lära känna 
varandra, lära känna kåren. Samplanera över avdelningarna. Prat om sommarläger. Ta hit 
någon som kan prata om intressant tema, tex om barn med särskilda behov.  

Thinking Day: Oklart vad som gäller med covid-pass, vi är kanske slutet sällskap. Kyrkans 
samlingslokal har gjorts om så att max 70-80 personer kan sitta i samma sal. Det var mysigt 
när vi körde utomhus när kyrkan renoverades. Men om vi vill ha med föräldrar och hantera 
vädervariationer så måste vi ta inomhus. Träffpunkt Enebyberg? Eller församlingsgården, 
med spårare+föräldrar i ena rummet och övriga scouter i andra? Det är huvudspår.   

§9 Sommarläger 
Ledarstatus:  
Äventyrare: 3 ledare, 6 oklara just nu, räknar med att vi blir fem st  
Sjöbusarna: 3 ledare, en kanske 
Råseglarna: Vet ej  

Vi behöver inte lika många ledare för funktioner som båtar, sjukvård etc som på Örsö, å andra 
sidan behöver vi ett par ledare som mer frontar lägret, övriga engagerade i scouterna.  

Lägeravgiften är 2.950 för scouter, 2.700 för ledare. Tillkommer transporter och lite 
tilläggskostnader för materiel. Vi tycker att 5.000 för scouter och 500 för ledare är en bra 
balans. Extra ledare (utöver vad som motiveras av scouterna) kan få betala mer.  

Sista anmälningsdag är 31 januari. Efter det återbetalas inga anmälningsavgifter, men man 
kan byta deltagare utan kostnad. Man kan också efteranmäla sig senast 30 april, med extra 
kostnad om 250kr. Vi tror att vi buffrar några platser för att ha flexibiliteten, vi kan inte kräva 
av scouterna att de 100% har bestämt sig redan sista januari. Scouterna betalar 3000 till sista 
januari och sista 2000 till sista april. Finns stipendium att söka om man vill.  

AP: Till nästa styrelsemöte uppdatera ledarstatus, hitta en ansvarig (gärna från Havsgudarna, 
Joakim kan bidra från Sjöbusarna), skicka ut info/anmälan till scouterna.  
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§10 Övriga frågor 
Fråga från Äventyrarna om inköp av litteratur för att kunna erbjuda scouterna att läsa till 
förarbevis. Ok att ta kostnad 5kSEK.   

  

§11 Nästa möten  
 
Kårdatum : 

 Kårupptakt Söndag 16e januari kl 10 Oskarsborg 

Kommande styrelsemöten :  

 Onsdag 15e decemer kl 19 Oskarsborg 

 

§11 Mötet avslutas 
Erika avslutade mötet.  

 


