
 

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

 

Styrelsemöte 2022-04-21 
 

Närvarande 
Ordinarie   Suppleanter 
Erika Sandell Ordförande   

Ulrica Palmérvice Ordförande  
Åsa Neumann Kassör  
Gunnar Troili Sekreterare, Havsgudarna 

Jonas Ryberg 
Stefan Svanström Sjöfåglarna 

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 

Kerstin Ejderby Ruckelpatrullen, stuguthyrning  
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 
  

§3 Post 
 Digital psykisk livräddningskurs.  
 Ekonomisk Distriktsstämma  
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§4 Ekonomi 
Just nu +46kSEK, har fått in större delen av medlemsavgifterna. 247kSEK på våra konton, 
186kSEK i fonder.  

 

§5 Båtar 
Sjösättning på söndag. Idag har vi fått Sandström och våra motorer från Aston. I Boden har vi 
två elmotorer på laddning. Lagning av båtar pågår, en spricka i ett skrov.  

Gick igenom Bryggansvarig-listan, lade till Magnus Melin och Emma Lööf (Småfåglarna), 
Magnus Almqvist och Pär Wickman (Sjöfåglarna). Erika kommer gå igenom och städa bort 
de som inte längre är medlemmar.  

Kvällarna för att ta cert har inte funkat så bra, de som kommer dit är dåligt förberedda och har 
inte avsatt tid. Vi gör tvärtom i år; Om avdelningarna har ledare som saknar följebårtscert får 
de höra av sig så sätter vi ett möte.  

Gick igenom ledarlistan. Hittade flera som saknades, Erika för in.  

 

§6 Hus 
Lista finns inför fixande på söndag.  

Porten på Boden är sämre än någonsin, behöver byta. Anna håller på att ta in offerter, tittar på 
det då.  

 

§7 Avdelningar 
Småfåglarna: Samarbetsövningar, knopar, seglingsteori. Finns ett järngäng på kanske tio, 
och ytterligare ett antal varje gång.  

Sjöfåglarna: Förberett inför sjösäsongen, sjövett, båtvett, seglingsteori. Varit fullt gäng på 
sistone.  

Stormfåglarna: Sjukvård, orientering / geocaching, sjöhistoriska museet.  

Sjöbusarna: Inför segling, nya söljor, tvättat och vaxat tvåkronor.  

Råseglarna: Ingen rapport.  

Havsgudarna: Demokratimöte. Seglingsteori och båtvård. Matlagning i olika former. Rube 
Goldberg (domino). Knopar och paracord.  

Utmanarna: Täckt av och tvättat Lova och Lina. Splitsat.  
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Globetrotters: Innan påskuppelhåll på ett par veckor hade vi en ”day camp” med en heldag 
av olika aktiviteter, välkomnande av nya scouter och ledare samt märkesutldening som 
uteblev vid terminsavslutning i december pga att många var sjuka.  

Ankorna: Möte med tema superhjältar och luft och byggt fallskärmar, flygplan och övat på 
superkrafter och samarbete.  

  

§8 Kår och distrikt 
Jamboree: Bokat transport.  

Spårarläger:  Håller på att få in anmälningar.  

Påminnelse att ledare gärna får gå kurs/utbildningar, kåren sponsrar.  

 

§9 Övriga frågor 
Tänk på att skriva verksamhetsberättelse före sommaren, när ni har intakta ledargäng och 
färskt i minne vad ni har gjort.  

 

§10 Nästa möten  
Kommande kårdatum :  

 Sjösättning : Söndag 24 april kl 10 

 Ledarmiddag : Söndag 12 juni kl 17, Oskarsborg 

 
Kommande styrelsemöten :  

 Måndag 16 maj kl 19, Oskarsborg 

 Torsdag 16 juni kl 19, Oskarsborg 

 

§11 Mötet avslutas 
Erika avslutade mötet.  

 


