
 

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

 

Styrelsemöte 2022-06-16 
 

Närvarande 
Ordinarie   Suppleanter 
Erika Sandell Ordförande   

Ulrica Palmér vice Ordförande  
Gunnar Troili Sekreterare, Havsgudarna 

Åsa Neumann Kassör  
Kerstin Ejderby Ruckelpatrullen, stuguthyrning  
Joakim Ahrens Sjöbusarna 

Andreas Söderlind Småfåglarna 

 

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

Marie Alani Globetrotters   

Carina Gleisner Råseglarna 

Staffan Larsen Vrakpatrullen 

Annika Frid Ankorna  

Jonas Ryberg 
Stefan Svanström Sjöfåglarna 

 

 

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

 

 

§1 Mötet öppnas 
Erika öppnade mötet.  

 

§2 Föregående protokoll 
Korrigering: Vid ekonomistämman närvarade både Kerstin och Åsa.  

Inget i övrigt att följa upp.  

 



Protokoll pr_220616  Sida 2 av 4 

§3 Post 
Sjö23 vill ha intresse före september. Vi är tveksamma, både för jobbet att transportera båtar 
och för att vi inte vill missa Örsö två år på raken. Datum är 22-30 juli dvs veckan före Örsö. 
Svårt för kåren att delta på båda, både båtlogistiken och risken att vi inte får ihop ett ordentligt 
gäng två veckor på raken. Det är dessutom Jamboree som några stycken är på. Vi satsar på 
Örsö, och sedan kan de som vill åka på Sjö23 såklart göra det, ihop med annan kår. Detta är i 
enlighet med tidigare beslut.  

Söka pengar från arvsfonden? Det stora projekt vi har framåt är köket, och det tror vi att 
kommunen betalar. Ej intresserade.  

Fysiskt reklammaterial.  

Roslagsvatten vill inte längre hämta sopor vid bryggan på Örsö, utan kräver att vi lämnar 
sopor vid Vaxholmsbryggan. Viss avgiftssänkning pga det.  

§4 Ekonomi 
Resultatet just nu ca +35kSEK, bokslutet är 30/6. Stora posterna är båtarna närmare 62kSEK 
(mot budget 60kSEK). 381kSEK på våra konton, samt fonder 200kSEK (som just nu är värda 
167kSEK).  

Vill ha in alla kvitton före halvårsskiftet.  

§5 Båtar 
Sista seglingspasset innan sommaren var igår och Havsgudarna riggade av alla segel.  

Någon gång under sommaren vore det bra att ta upp båtarna och skrubba skroven. Vore även 
bra att få Linas köl lagad och 241:an tätad. Har någon vägarna förbi bryggan under sommaren 
uppskattas hjälp att ösa båtarna och kolla läget. 

Peter Elmlund och Staffan Larsen har diskuterat att ha en kårgemensam seglingstävling i 
början av hösten på Edsviken istället för på Örsö. Peter skulle fundera på upplägg under 
sommaren. 

 

§6 Hus 
Gjort två nya sjukvårdsväskor och hängt i Boden.  

Gjort i ordning så att det finns sex patrullmatlagningslådor.  

Köpt ett tält. 

Ska beställa toatankstömning före sommaren, efter sista uthyrningen.  

Hyr inte ut under sommaren.  
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§7 Avdelningar 
Småfåglarna: Ska iväg på Spårar-lägret imorgon, 25 scouter och 9 ledare. Inte så mycket 
annat att rapportera. Seglat under våren.  
Ledarstatus inför hösten: Prel 5 kvar, 1 vill byta upp.  

Sjöfåglarna: Igår avslutade vi terminen för Sjöfåglarna med segling, popcorn och 
märkesutdelning. Totalt blev det sju seglingstillfällen (eller egentligen sex, vi gjorde kartor av 
Kaninholmen en gång i maj då det blåste för mycket) + en hajk på Kaninholmen i helgen som 
var.  
Ledarstatus inför hösten: Tyvärr ser det ganska mörkt ut. Det som kommer behövas är en 
ny avdelningsledare, 1-2 nya föräldraledare bland de som går upp till andraåringar samt 2-3 
föräldraledare från de nyintagna. 

Stormfåglarna: Vi har seglat fyra ggr samt haft en hajk till Kaninholmen med övernattning, 
matlagning och lek.  
Ledarstatus inför hösten: Inför hösten har vi i nuläget tre fasta ledare och två extra. Vore bra 
om vi kan fylla på med två-tre st. 

Sjöbusarna: Har seglat, samt avslutade med seglingshajk förra helgen med 
seglingsorientering, vindskydd och pizza på Kaninholmen samt optimisthandboll. 
Ledarstatus inför hösten: Två-tre som är kvar.  

Råseglarna: Ingen rapport.  
Ledarstatus inför hösten: två som är kvar (rapport genom Sjöbusarna) 

Havsgudarna: Seglingshajk tre dagar, eskader upp till Näsbyviken där vi hade bas två nätter, 
endagstur upp i Kyrkfjärden.  
Ledarstatus inför hösten:  byta:1, stanna: 3, osäkert: 4, återvända: 1 

Utmanarna: Seglat. Får se hur det är i höst, fem aktiva nu, de är rätt klara som utmanare och 
är laddade för att vara ledare.  
Ledarstatus inför hösten: båda lite osäkra.   

Globetrotters: Vi har bl.a. haft en hajk på Utö med 27 scouter & 6 ledare. En kul helg med 
utforskning av & lärande om Utö blandat med roliga aktiviteter och övernattning (första 
övernattningen sedan pandemin började - äntligen!). Vi avrundade terminen med ett 
familjemöte där alla föräldrar och syskon bjöds in för att avsluta terminen med 
märkesutdelning & fika.  
Ledarstatus inför hösten: läget till höstterminen ser ut att vara stabilt. Vi har 7 aktiva ledare 
som i dagsläget ser ut att fortsätta till hösten samt 2 stödledare. Denna termin har vi första 
gången haft en ledare som inte är en av våra föräldrar utan en ung man som varit scout i 
Italien hela sin uppväxt och varit ledare där. 

Ankorna: Ankorna har haft terminsavslutning och lärt oss om sjukvård och gjort egna 
halsdukar. Det fortsätter att komma in nya anmälningar löpande så vi får se om vi blir tvungna 
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att sätta någon maxstorlek under nästa år på gruppen. Tillsvidare fortsätter vi att välkomna 
alla som vill och testar vilka upplägg som funkar. 

  

§8 Kår och distrikt 
Distrikt:  

Kåren: 

 65 scouter sålde majblommor för 91kSEK.  

 Hade ledarmiddag i söndags, väldigt mysigt.  

 

§9 Övriga frågor 
 

§10 Nästa möten  
Kommande kårdatum :  

 Upptakt : Söndag 14e augusti kl 19 (nya ledare kl 18), Oskarsborg  

 Båtupptagning: Söndag 2a oktober kl 10, Bryggan+Oskarsborg 

 
Kommande styrelsemöten :  

 Onsdag 17e augusti kl 19, Oskarsborg 

 

§11 Mötet avslutas 
Erika avslutade mötet.  


