
 

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

 

Styrelsemöte 2021-12-15 
 

Närvarande 
Ordinarie   Suppleanter 
Erika Sandell Ordförande 

Ulrica Palmérvice Ordförande  
Gunnar Troili Sekreterare, Havsgudarna 

Jonas Ryberg 
Stefan Svanström Sjöfåglarna 

Kerstin Ejderby Ruckelpatrullen, stuguthyrning 

Joakim Ahrens Sjöbusarna 

Carina Gleisner Råseglarna 

Staffan Larsen Vrakpatrullen 

 

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

Alexander Lundeberg Pessimistjollarna 

Andreas Söderlind Småfåglarna 

Annika Frid Ankorna  

 

 

9 (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.  
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§3 Post 
Per Westergren pratat med kommunen, frågat om vi kan ta stockar som ligger vid Rösjön och 
använda som ved. Ställer en fråga i facebookgruppen och ser om några kan tänka sig och 
hämta.  

 

§4 Ekonomi 
Ingen uppdatering.  

 

§5 Båtar 
Sandström och motororna är på Astons för vinterförvaring. Tvåkronorna har fått presenning. 
Sjöboden tar Joakim hand om i mellandagarna, solceller mm. Diskussion om större åtgärder, 
det får anstå tills det blir varmare.  

 

§6 Hus 
Eric och Rasmus har åtgärdat belysningen inne och ute. Avloppet luktar illa men det är svårt 
att åtgärda, rören lutar dåligt och det brukar lukta illa vid temperaturövergångar.   

Dålig disciplin på att hålla ordning på material i förrådet. Vi har blivit mycket bättre på 
Sjöboden, men krävs motsvarande uppryckning i Oskarsborg, så att det inte alltid ligger saker 
på golvet, odiskade stormkök, mm.  

  

§7 Avdelningar 
Småfåglarna: Ingen rapport 

Sjöfåglarna: Reflexspår ihop med Stormfåglarna, tack till Utmanarna! Växt med ytterligare 
en scout.  

Stormfåglarna: Ingen rapport. 

Sjöbusarna: Gjorde om hajken till en daghajk, mycket uppskattat. Tack från föräldrar för att 
vi ställde om istf att ställa in. Avslutning med Råseglarna.   

Råseglarna: Dito. Laddar för avslutningen med Sjöbusarna.  

Havsgudarna: Matlagning, på tema både Chile, Argentina och Hawaii.  

Utmanarna: Städat förråd och hus, lägerbål själva och med spårare. Debattmöte där många 
intressanta ämnen debatterats intensivt.  

Globetrotters: Vi avslutade terminen med en Day Camp med en mindre skara barn & ledare 
då många var sjuka. Alla som deltog fick en härlig heldag ute i snön med olika aktiviteter. Vi 
drar igång nästa termin i slutet av januari. 
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Ankorna: Vi hade vårt 4e och sista möte i söndags med 8 familjer på plats. Vi övade på 
eldsäkerhet och att göra upp eld och pratade om hur man kan hålla värmen när det är kallt 
ute.Vi har bokat in fem möten på söndagsförmiddagar under våren.  

 

§8 Kår och distrikt 
UtLed: Planerat till 16e januari. Inbjudan gått ut. Svårt att veta hur situationen är, men vi 
planerar för att genomföra, ev utomhus. Ta in anmälan på intresse för middag, så bestämmer 
vi på styrelsemötet den 10e hur vi genomför.  

Thinking Day: Kyrkan har varit långsamma på att svara, men 22a februari var det bokat så vi 
behöver i så fall ta en annan dag. Vi tittar också på möjligheten att vara utomhus. Vi vill 
verkligen ha ett upplägg som lockar föräldrar. Svårt att planera nu, givet att det inte går att 
säga hur det utvecklas. Vi avvaktar till efter UtLed.    

§9 Sommarläger 
Intresseanmälan har just nu 17 svar. Vi ska skicka påminnelse. Vad har vi för minimiantal? 

Jocke tittar på den riktiga anmälan, och att få till data från scoutnet.  

Deadlines framåt: intresseanmälan julafton, riktiga anmälan slutet på januari.  

Ledarstatus:  
Utmanarna: 1 ledare minst 
Äventyrare: 4-5 ledare åtminstone 
Sjöbusarna: 3 ledare, en kanske 
Råseglarna: Minst en ledare 
Övrigt: Åtminstone en ytterligare ledare intresserad 

Fortfarande utan lägeransvarig. AP: Gunnar, Jonas, Dana hitta. Och tema för UtLed.  

 

§10 Övriga frågor 
Borde uppdatera vår info-till-ledare / FAQ. Frågan är hur/var den ska finnas för att vara 
hjälpsam i vardagen. Ställa frågor till ledarna vilken information de normalt letar efter, och 
bygga utifrån det.  

Borde också ha en ordentlig krisplan, så att vi har beredskap om något händer. Ett tankesätt 
kring hur vi är förberedda – som ett par förberedda kit med kläder/filtar i sjöboden, om någon 
trillar i.  

Snegla på Lidingö-Brevik – de har varit väldigt duktiga på sådant.  

Erika tittar på under julen – tar gärna input.  
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§11 Nästa möten  
 
Kårdatum : 

 Kårupptakt/UtLed Söndag 16e januari kl 14-17 + middag Oskarsborg 

Kommande styrelsemöten :  

 Måndag 10e januari kl 19 Digitalt 

 

§11 Mötet avslutas 
Erika avslutade mötet.  

 


