
 

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

 

Styrelsemöte 2022-03-15 
 

Närvarande 
Ordinarie   Suppleanter 
Erika Sandell Ordförande   

Ulrica Palmérvice Ordförande  
Åsa Neumann Kassör  
Gunnar Troili Sekreterare, Havsgudarna 

Jonas Ryberg 
Stefan Svanström Sjöfåglarna 

Kerstin Ejderby Ruckelpatrullen, stuguthyrning 

Joakim Ahrens Sjöbusarna 

Andreas Söderlind Småfåglarna 

Staffan Larsen Vrakpatrullen (från §2) 

 

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

Marie Alani Globetrotters   

Carina Gleisner Råseglarna 

Annika Frid Ankorna  

 

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

 

§1 Mötet öppnas 
Erika öppnade mötet.  

 

§2 Föregående protokoll 
Roslagens dag blir inte av, finns inte tillräckligt intresse att dra ihop arrangemanget. 

Halldéns fråga om att sponsra dem något från lägeravgifter på Örsö: Förslag från Erika att 
avsätta 25:-/person och dag, avrundat till 150:- för hel vecka och 75:- för halv vecka. 
Styrelsen säger ok, Erika kollar med Halldén.  
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$3 Post 
 Kåren kommer få Coronastöd på 411:- / scout i åldern 6-25 år.  

 Inbjudan att stå på mässa ”Min Fritid” fokuserat på fritidsverksamhet som välkomnar barn 
med funktionsnedsättning, inbjudan till hela norrort. Vi tycker att vi välkomnar redan och 
att detta är för brett upptagningsområde. Ej intressant.  

 Demokrati-jamboree i år i Stockholm (Aula Magna).  

 Handla Hållbart erbjuder hållbar storhandling, kostnad 1000 kronor per år, vårt enda 
storköp är Örsö-veckan när vi är hänvisade till Svartsö. Ej intressant.  

 

§4 Ekonomi 
Fått in 59kSEK/80kSEK medlemsavgifter för vårterminen.  

Faktura på 126kSEK för Jamboree inkommit.  

354kSEK på våra konton, 104kSEK förskottsbetalda lägeravgifter.  

200kSEK i fonder har gett 13kSEK i vinst hittills, men nu ligger vi under och har is i magen 
(180kSEK).  

 

§5 Båtar 
Har köpt en motor, enligt föregående mötesbeslut.  Primärt till Fabolorna, ska se om vi kan ha 
den till extramotor till HRen. 

Solpanelerna är på plats, laddar bra. Återstår att hägna in ordentligt och koppla belysning.  

Avdelningarna håller på med båtarbete. En del segel som ska till segelmakare, men inget som 
behöver beställas nytt vad det verkar innan segelmakaren sagt sitt. Saknas kickar på en del, 
det ska åtgärdas.  

Börjar bli dags för sjösättning. Behöver någon matansvarig. Samt boka leverans från Astons.  

Krona Boats har blivit uppköpta och omhändertagna av Jesper Andersson, Alleman AB, som 
har kontor nere i Stocksund. De har reservdelar och är kundtillvända.  

Bryggan ligger lite konstigt, men kan bero på vattenståndet.   

 

§6 Hus 
Kök: Kommenen har haft möte med förvaltaren, kommunen har inte hört något mer, men 
förvaltaren har börjat kolla prisförslag och har varit här och tittat. Kommer in i budgeten -23, 
nu kommer det bli dyrare (trä kommer från Ryssland). Lyssnat på våra krav. Vi har informerat 
om golvet.  

Måste påminna om att låsa – förra veckan var både ytterdörrar och förrådslås olåsta.  
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§7 Avdelningar 
Småfåglarna: Anmälde på att få fler, fick tre-fyra varav två har stannat. Är 22 scouter, samt 
sju ledare. Thinking Day bra uppslutning, scoutkunskap kopplat till det. Har kört knopar och 
samarbetsövningar. Nu kommer hajkförberedelser med matlagning och segelteori. Gemensam 
skridskotillfälle i februari, kul med 50-60 scouter samtidigt, och också ledarna fick se 
varandra.  

Sjöfåglarna: Sjukvårdsutbildning. Demokratimöte. Thinking Day, uppskattat som vanligt. 
Ganska liten avdelning fortfarande, har fått in en till, skulle kunna ta emot några fler. 16 
scouter totalt och normalt ca 10 på mötena. Kommer köra seglingsteori.  

Stormfåglarna: Har lämnat in ”demokratidokumenten” och våra möten rullar på enligt plan. 
Kommande vecka har vi simning. Förra veckan inventerade vi seglen till optimistjollarna: 
några behöver lite kärlek vad gäller fästen (segel-bom/mast) och två behöver lagas hos 
sagelmakare (trasiga öglor). 

Sjöbusarna: Thinkingday, matlagning, yxa och såg, eldning. Ska bo i vindskydd i skogen nu 
till helgen, bra uppslutning med 14 Sjöbusar plus 3 Råseglare,. 

Råseglarna: Ingen rapport.  

Havsgudarna: Haft navigationskurs en helg plus examination, 18 scouter och 3 ledare deltog 
i kursen, 16+3 valde att ta examen och alla blev godkända. Väldigt lyckat. Kåren sponsrade 
med litteratur som nu finns i Oskarsborg. Vi har också haft demokratimöte, matlagning och 
Thinking Day. Ca 25 scouter per tillfälle.  

Utmanarna: Städat, Thinking Day, splits. De är fem st, ofta tre på mötena. Alla är 
tredjeåringar, inställningen är att vara en brygga i höst för att lyfta upp de som kommer från 
Äventyrarna.  

Globetrotters: Är igång med flera nya scouter och ett par nya ledare. Under senaste mötet 
adresserade situationen Ukraina (och Ryssland) och förde åldersadekvata samtal med alla 
avdelningar kring nuläget, att förstå fakta vs. rykten, vad vi kan göra, hur vi kan känna oss 
redo för ev. kriser vi kan möta och om scouternas arbete vid kris i andra länder. Vi har ju barn 
från länder där det har/är varit krig eller andra konflikter och de går i internationella skolor 
med barn och lärare från hela världen så detta är inte ovanligt och de är vana att diskutera 
olika perspektiv. Minst lika viktigt var att prata om hur många i Ryssland har det i just denna 
situation. Om någon annan avdelning är intresserad, finns en hel del information & resurser 
här: https://www.scout.org/Ongoing-Scouts-Emergency-Response-in-Ukraine. 

Ankorna: Har haft piratmöte, gjort flaggor och letat skatter.  
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Thinking Day: Feedback från flera avdelningar att det saknades information om att det är en 
gudstjänst. Dels var inbjudan lite kortare än den brukar vara, och saknade ordet gudstjänst – 
det ska vi få tillbaka. Dels var det en annan präst än det brukar vara, och det blev en annan 
prägel än det brukar vara. Där ska vi se till att prata tydligare med kyrkan till nästa år så att vi 
får den typ av ceremoni vi brukar ha.  

  

§8 Kår och distrikt 
Fråga från kårmedlemmar: Hur kan vi agera för att stötta i situationer som en med Ukraina, 
kan vi tex låna/hyra ut Oskarsborg? Tydligt besked från de som har kontakt med kommunen 
att de just nu har allt de behöver. Vi som kår är redo att hjälpa till om det behövs, och framför 
det till kommunen.  

 

§9 Sommarläger 
Jamboreen : Just nu 47 deltagare. Transport måste lösas, eftersom distriktet inte kan hyra ett 
dedikerat tåg. Magnus är ansvarig för det.  

Spårarlägret : Just nu drygt 20 intresseanmälningar, 8 ledare och 2 extra föräldrar. 
Definitivanmälningar går ut snart.   

 

§10 Övriga frågor 
Ledarmiddag – Förslag söndag 12e juni, mingel från 17 

Större frågor bortanför standardagenda på styrelsemötena? Diskussion om vad det skulle vara 
för frågor. Inget beslut.  

IT-tips 

 Närvarorapportering via SKOJJT, synkar med scoutnet (Havsgudarna har börjat med, med 
stöd av Staffan) 

 Märkesrapportering i scoutnet gör att de följer med scouten (Sjöbusarna har börjat med) 

 

§11 Nästa möten  
Kommande kårdatum :  

 Sjösättning : Söndag 24 april kl 10 

 Ledarmiddag : Söndag 12 juni kl 17, Oskarsborg 

 
Kommande styrelsemöten :  

 Torsdag 21 april kl 19, Oskarsborg 
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 Måndag 16 maj kl 19, Oskarsborg 

 Torsdag 16 juni kl 19, Oskarsborg 

 

§12 Mötet avslutas 
Erika avslutade mötet.  

 


