
 

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

 

Styrelsemöte 2022-02-10 
 

Närvarande 
Ordinarie   Suppleanter 
Erika Sandell Ordförande   

Ulrica Palmérvice Ordförande  
Gunnar Troili Sekreterare, Havsgudarna 

Jonas Ryberg 
Kerstin Ejderby Ruckelpatrullen, stuguthyrning 

Joakim Ahrens Sjöbusarna 

Staffan Larsen Vrakpatrullen 

Carina Gleisner Råseglarna 

 

Gäster 
Gunnel Larsen (till §3) 

Ej närvarande 
Cecilia Lundin Stormfåglarna  Jakob Nielsen Pessimistjollarna 
Alexander Lundeberg Pessimistjollarna  Elias Arnestrand Stormfåglarna 

Åsa Neumann Kassör  
Stefan Svanström Sjöfåglarna 

Andreas Söderlind Småfåglarna 

Marie Alani Globetrotters   

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 föregående möte annat än nedan.  
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§3 Majblommor 
Gunnel: I år hoppas vi på fysisk försäljning! Säljer normalt 4x mot de senaste årens 
onlineförsäljning. Det går att sälja genom båda kanalerna i år.  

Som vanligt går 10% till scouten, 10% till kåren, samt 80% till majblommeorganisationen till 
förmån för behövande barn.  

2019 gick det 85 påsar på fyra avdelningar. Vi satsar på något liknande i år (ingen ekonomisk 
ristagning för kåren).  

 

$4 Post 
Skogsviks båtklubb undrar om vi har något intresse av att använda deras yta under 
sommarhalvåret. Vi har redan samma möjlighet hos Danderyds båtklubb. Inte intressant 
därmed.  

Resterande post relaterar till distrikt, tar det under den punkten.  

 

§5 Ekonomi 
Åsa skickat rapport.  

Ser ut som vi nu ligger 131 tkr plus, men 98 tkr av det är lägeravgifter till Jamb22. 
 
Fondplaceringarna har gett 13.774 kr i realiserad vinst, vilket är 7% avkastning på placerade 
200.000 sedan 210601. Börsen har dock gått ner nu och alla fonder ligger minus för tillfället 
så just nu ingen omplacering. 
 
Alla närvarokort har kommit in utom Småfåglarna, som är på g. 

 

§6 Båtar 
Kontinuerlig översyn, pressenningar som blåser av, annars inte så mycket just nu.  

Sjösättning två månader bort, kommer komma snabbt som vanligt. Påsk de två helgerna 
innan, så behöver framförhållning. Kommer behöva se över både båtbod och båtar. Och 
avdelningarna behöver slutföra sitt underhåll.  

Synpunkt på att byta ut motorn till den ena Fabolan. Förslag att gå över till en elmotor. 
Laddningsutrustningen skulle definitivt klara av det. Beslut att beställa en elmotor.  

Rykten om att Krona Boats har sålts och drivs vidare, vilket är positivt i så fall – särskilt som 
den nya ägaren nog är mer intresserad av att erbjuda reservdelar.  
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§7 Hus 
Väntar på svar från kommunen om kök.  

Få förfrågningar om uthyrningar.  

  

§8 Avdelningar 
Alla spårare åker skridskor idag. Ingen rapport från de avdelningarna.  

 

Sjöbusarna: Gjort pannkakor på stormkök där de också skulle följa recept, inklusive att 
hantera allergier. 

Råseglarna: Följer samma program. Har bekymmer med att andraåringarna faller bort – tips? 
Sjöbusarna har patruller med hög närvaro.  

Havsgudarna: Isvett på Ösbysjön. Eldning där alla scouter gjorde en egen eld, och sedan 
matlagning och prova att elda tyger och olika bränslen. Patrullutmaningar där de antog olika 
känslor.  

Utmanarna: Planerat terminen, sedan mycket bortfall.  

Globetrotters: I lördags drog vi igång terminen med en hel del nya scouter & även en ny 
ledare. Vi har nya scouter i alla åldersgrupper & vår Äventyrargrupp fortsätter att växa med 
fler som flyttats upp och endast någon enstaka scout som slutat. Vi ser fram emot en kul 
vårtermin! 

  

§9 Kår och distrikt 
Thinking Day: Inga restriktioner. Församlingslokalen tar 70 sittande. Ok att vara fler där 
inne. Kör som brukar. Identifiera scouter som inte avlagt löfte (upptäckare + äventyrare). En 
som tänder ljus, en som läser lagen, fyra fanbärare. Upptäckare facklor. Måndag 21a februari. 
AP: Erika bjuder in kåren, plus extra info till ledare.  

Örsö: Bryggan gått sönder. Förmodligen lättlagat. Försöka lösa under sommarhalvåret på 
röjhajk, även om vi inte ska ha läger där i år. Röjhajken borde vi försöka fortsätta köra på 
årets format, med tredjeårs äventyrare. Halldén har efterfrågat litet ekonomiskt bidrag när vi 
har läger. Vill jämföra med andra lägerplatser för att få lite känsla för vad som är rimligt att 
erbjuda.  

Roslagens dag: Vi är med bland arrangerande kårer tillsammans med bla Djursholm och 
Täby Kyrkby. ”Leif” har satt ett första möte på söndag, Erika deltar från oss. Datum 
preliminärt första halvan av maj (7-8 eller 14-15).  

  



Protokoll pr_220210  Sida 4 av 4 

§10 Sommarläger 
Jamboreen blir av, vi är just nu ca 44 st. Anmälningstid förlängd en månad.  

 

§11 Övriga frågor 
- 

 

§12 Nästa möten  
 
Kårdatum : 

 Thinking Day Måndag 21a februari  

Kommande styrelsemöten :  

 Tisdag 15 mars kl 19, Oskarsborg 

 

§13 Mötet avslutas 
Erika avslutade mötet.  

 


