
 

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

 

Styrelsemöte 2022-05-16 
 

Närvarande 
Ordinarie   Suppleanter 
Erika Sandell Ordförande  Patrik Frid Ankorna 

Ulrica Palmérvice Ordförande  
Gunnar Troili Sekreterare, Havsgudarna 

Jonas Ryberg 
Stefan Svanström Sjöfåglarna 

 

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

Marie Alani Globetrotters   

Carina Gleisner Råseglarna 

Kerstin Ejderby Ruckelpatrullen, stuguthyrning  
Joakim Ahrens Sjöbusarna 

Andreas Söderlind Småfåglarna 

Staffan Larsen Vrakpatrullen 

Annika Frid Ankorna  

 

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

 

§0 Firande av Jonas 
Jonas har fyllt 50 – vi firade med tre sorters fika.  

 

§1 Mötet öppnas 
Erika öppnade mötet.  

 

§2 Föregående protokoll 
 Inget att följa upp.  
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§3 Post 
 Rekryteringshjälp? Vi har inget problem med inflöde av scouter, däremot lite tunnare med 

ledare på några avdelningar. AP: Alla inventera sina avdelningar, så att vi vet vad vi har 
för status inför hösten.  
Behöver också fundera på hur vi vill fylla på. Vi har lyckats bra med att få in 
föräldraledare där vi tidigare var korta på ledare, men samtidigt tappat bort 
ungdomsledarna. Status nu är att tre av fem utmanare är sugna på att bli ledare i höst! Vi 
måste se till att de kan få kliva fram och ta ansvar. I bästa fall kan vi konvertera några 
ledare till att vara kårfunktionärer, som kan lägga lite extra tid runt tex läger.  

 

§4 Ekonomi 
Just nu 396kSEK på kontotsamt fonder värda 175kSEK. Fått ett ”Återställningsstöd” på 
77kSEK från scouterna med anledning av Covid-pandemin. Årets resultat hittills +166kSEK.  

 

§5 Båtar 
Sjösättning genomförd.  

Lina och 241:an ligger fortfarande på land i väntan på reparation.  

Två segel till oppar är klara hos segelmakaren och skall monteras.  

Propellern på en av elmotorerna gick sönder och är utbytt.  

Diskussion om att konstruera ramp för sjösättning av oppar – samma status som tidigare.  

 

§6 Hus 
Har kompletterat upp sjätte patrullmatlåda, samt kompletterat upp sjukvårdslådor och utrustat 
Boden med två förbandslådor och lite varma kläder (plockat från kvarglömt i Oskarsborg – 
redan invigda av Havsgudarna), saknas handdukar så det får gärna skänkas. Ska även lägga 
ned plastpåsar.  

Behövs mer lättviktstält köper vi det.  

För framtiden översyn av både Äventyrarnas och Spårarnas örsö-tält.  

 

§7 Avdelningar 
Småfåglarna: Ingen rapport 

Sjöfåglarna: Ingen rapport 

Stormfåglarna: Ingen rapport 
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Sjöbusarna: Ingen rapport 

Råseglarna: Ingen rapport 

Havsgudarna: Seglat. Haft varierat seglingsväder. Badat på två av tre seglingar.  

Utmanarna: Ingen rapport 

Globetrotters: Fortsatta möten, bla med simning för de som inte tagit simmärken under 
pandemin. Nu förbereder vi oss för att åka till Utö på hajk om några veckor.   

Ankorna: Varit på brandstation på besök.  

  

§8 Kår och distrikt 
Distrikt: Varit ekonomistämma – ingen varit där.  

Kåren 

 Närvaro på sjösättningen: Ulrica har summerat närvaron, totalt 17 ledare / 12 föräldrar / 
22 scouter/syskon, ganska skev fördelning mellan avdelningarna. Diskussion om vad vi 
kan göra åt det. Förut var det krav på deltagande på antingen sjösättning eller 
båtupptagning. Finns fler tillfällen där vi skulle ha nytta av föräldrar, som före och efter 
läger. Styrelsen borde ta fram en lista på vad vi förväntar oss av föräldrar, som kan 
förmedlas av avdelningsledarna. Och eg är förväntan snarare på avdelningarna, som kan 
lösa det genom ledare / scouter / föräldrar. AP: Erika  

 Också viktigt att knyta avdelningarna närmre kåren, det är ett antal avdelningar som 
knappt synts på några styrelsemöten under året. Ska vi förändra formerna, för att passa de 
nya tiderna? Digitala eller blandmöten, eller varannat möte digitalt / fysiskt?  

 

§9 Övriga frågor 
 

§10 Nästa möten  
Kommande kårdatum :  

 Ledarmiddag : Söndag 12 juni kl 17, Oskarsborg 

 
Kommande styrelsemöten :  

 Torsdag 16 juni kl 19, Oskarsborg 

 

§11 Mötet avslutas 
Erika avslutade mötet.  


