
 

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

 

Styrelsemöte 2022-01-10 
 

Närvarande 
Ordinarie   Suppleanter 
Erika Sandell Ordförande  Elias Arnestrand Stormfåglarna 

Ulrica Palmérvice Ordförande  
Åsa Neumann Kassör  
Gunnar Troili Sekreterare, Havsgudarna 

Jonas Ryberg 
Stefan Svanström Sjöfåglarna 

Kerstin Ejderby Ruckelpatrullen, stuguthyrning 

Joakim Ahrens Sjöbusarna 

Staffan Larsen Vrakpatrullen 

Andreas Söderlind Småfåglarna 

Marie Alani Globetrotters   

Annika Frid Ankorna (från §4) 

 

Ej närvarande 
Cecilia Lundin Stormfåglarna  Jakob Nielsen Pessimistjollarna 
Alexander Lundeberg Pessimistjollarna 

Carina Gleisner Råseglarna 

 

 

 

12 (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 föregående möte annat än nedan.  
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§3 Post 
Ingen post inkommit 

 

§4 Ekonomi 
Åsa gick igenom förslag till placeringspolicy. Allmänt ok. Förslag att i ekonomirapporterna ta 
med status för fonderna.  

Vi har 255kSEK på konto plus 160kSEK i fonder.  

Resultat: Aston -20kSEK, 81kSEK medlem (budget 80), lås -62kSEK (-50). 

Uppmaning att avregistera scouter löpande, vi måste betala till distrikt/förbund. Ledare ska vi 
flytta över till stödjande när de lämnar avdelningarna, sedan får de själva välja om de vill 
kvarstå som medlemmar i kåren.  

Stora posten i budgeten är köket, Ulrica kommer ta kontakt med kommunen igen nu när det är 
efter årsskiftet.  

 

§5 Båtar 
Ingen uppdatering 

 

§6 Hus 
Solcellsanläggingen inkopplad på sjöboden.  

  

§7 Avdelningar 
Påminnelse att närvarokort ska in.  

 

§8 Kår och distrikt 
Restriktionerna: Uppdatering från FHM och scouterna Coronaviruset - Scouterna. Ok att 
köra möten ute, undvik hajker etc inomhus.  

UtLed: Inte rätt tillfälle att köra på plats. Kör digitalt. Kortare agenda för att hålla fokus. 
Fokus på läger (Jamboree + Vässarö), schema för våren, restriktionerna, 
kårförväntan/båtarbete. 14-1530 med breakout för läger på slutet.  

Thinking Day: Bokat församlingslokalen 21a februari (22a februari bokat). Begränsat till 60 
personer (just nu över restriktionerna). Avvaktar till nästa styrelsemöte.  

§9 Sommarläger 
Intresseanmälan har just nu 35 svar.  
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Jocke har gjort utkast på den riktiga anmälan. Dags att skicka eftersom allt ska vara klart till 
sista januari.  

Saknar någon som håller ihop det. Måste sätta organisationen på UtLed på söndag, annars blir 
det inget.  

 

§10 Övriga frågor 
- 

 

§11 Nästa möten  
 
Kårdatum : 

 Kårupptakt/UtLed Söndag 16e januari kl 14-1530  

Kommande styrelsemöten :  

 Torsdag 10 februari kl 19, digitalt 

 Tisdag 15 mars kl 19 

 

§12 Mötet avslutas 
Erika avslutade mötet.  

 


