
 

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

 

Styrelsemöte 2022-08-17 
 

Närvarande 
Ordinarie   Suppleanter 
Erika Sandell Ordförande   

Ulrica Palmér vice Ordförande  
Gunnar Troili Sekreterare, Havsgudarna 

Åsa Neumann Kassör  
Kerstin Ejderby Ruckelpatrullen, stuguthyrning  
Joakim Ahrens Sjöbusarna 

Jonas Ryberg 
 

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  

Stefan Svanström Sjöfåglarna 

Andreas Söderlind Småfåglarna 

 

 

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

 

§1 Mötet öppnas 
Erika öppnade mötet.  

 

§2 Styrelsenärvaro 
Diskussion om det faktum att vi återigen inte är beslutsmässiga.  

Hur förtydligar vi förväntan på att delta – eller alternativt, om det inte behövs, hur sätter vi 
ihop styrelsen så att den är beslutsmässig?  

Pandemin har ändrat förväntningarna på möten, ska vi köra mer digitalt?  
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Vad gjorde pandemin med kåren? Avdelningarna har kört på, men vi har tappat 
kårsammanhållningen. Det har blivit mer av avdelningssatelliter. Hur får vi ihop det igen?  

Att ha den föreslagna kappseglingen är en aktivitet som engagerar oss alla tillsammans. 
Positiv erfarenhet på Jamboreen, där vi deltog som kår och alla scouter och ledare hängde 
tillsammans i vår by. En helt annan gemenskap, särskilt bland scouterna, än vad vi brukar ha 
på Örsö. Vi måste lära oss därifrån till kommande års Örsö.  

Ska alla i styrelsen hälsa på ute på någon annan avdelning varje termin för att bygga broar?  

 

§3 Stämma 
Datum: 4e oktober.  

Vi vill få dit fler från kåren, se till att det kommer in i alla avdelningsprogram redan nu. 
Gunnar mailar ut till alla ledare redan före formell kallelse.  

Ska få med distriktsfrågor på agendan, Åsa sammanfattar det och Gunnar ser till att de som 
inte kan komma på stämman kan anmäla intresse för att delta på distriktsstämman.  

 

§4 Upptakten 
Låg närvaro, 10 av 30 ledare närvarade, och bara tre nya kanske pga att kallelse till dem gick 
ut väldigt sent. Vi valde att köra en helg tidigare än vanligt, det verkar ha varit dåligt.  

Resultat är att  

 Sjöfåglarna (Spårare tisdagar) är nedlagd – inga gamla ledare kvar, endast tre gamla 
scouter kvar, och vi har inte så stor kö av nya scouter. Det är 54 scouter i kö, men i 
praktiken brukar det bli hälften.  

 Råseglarna (Upptäckare torsdagar) har inte blivit ledar-bemannad. Vi har ett par bra 
intressenter, men inte ett tillräckligt stort gäng. Fråga via mail och facebook har så här 
långt inte gett fler napp. Råseglarna har just nu 13 scouter kvar, samt 9 plus ca 6 som 
kommer upp. 
Om vi inte kan bemanna den så kommer vi tvingas slå ihop med Sjöbusarna (måndagar). 
Även Sjöbusarna är i underkant ledarmässigt (många ”stödledare”, om de deltar så är det 
fullt gäng).  
Jocke och Patrik kommunicerar inför den Upptäckar-planering vi har nästa vecka, Jocke 
återkopplar till styrelsen efter det mötet.  

 Övriga två Spåraravdelningar samt Äventyrarna har bra ledargäng.  

 Utmanarna åter tunna på scouter. Många har mycket i skolan, vilket tydligt påverkar 
närvaro. Särskilt som de går i olika skolor och klasser, och har peakar vid olika tillfällen. 
Vi tror att vi har en kärna från Äventyrarna som kommer fortsätta, men vi måste se till att 
de inser möjligheterna och vidden av att vara Utmanare, att de själva definierar sitt 
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program helt utifrån sin ambitionsnivå. Första mötet är 23/8, Gunnar ser till att ringa alla 
gamla tredjeåringar för att se till att de vet om mötet.  

 

När vi är igång ska vi erbjuda Leda Scouting för alla nya ledare, samt se till att alla ledare är 
gröna på Trygga Möten samt lämnat in polisintyg. När alla avdelningar är satta ska vi 
uppdatera ledarlistan ordentligt.  

Långsiktigt behöver vi uttala vad vi har för ledarstrategi, vilken balans vi siktar på mellan 
utmanare / erfarna ledare / föräldrar på olika avdelningar.  

 

§5 Ekonomi 
Bokslutet nästan klart, ett par små oklarheter att städa upp.  

Positivt reslutat, 134kSEK. Tagit låssystemet (60kSEK) som kostnad, inte inventarium. Örsö 
gick 15kSEK plus, Vässarö 10kSEK plus. Inte tagit några investeringar i båtar under året, 
förslag att fondera en del av resultatet.  

Innevarande år ligger på minus 32kSEK, Jamboreen ligger minus 66kSEK.  

Vi har elavtal med fastpris som ligger på 72,84öre per kWh, det går ut i december. Som det 
ser ut nu blir kostnaden över 3kr per kWh om vi ligger kvar på fast nästa år. Förslag att gå 
över till rörligt.  

Saknar närvarokort Stormfåglarna 

Vi har nu 357kSEK på kontona, samt fonderna 200kSEK (nuvarande värde 183kSEK, 
168kSEK vid bokslut).  

 

§6 Båtar 
Vi behöver omfördela ansvar för vinterns båtarbete, eftersom Äventyrarna nuförtiden kommer 
undan väldigt enkelt. Styrelsen ber vrakpatrullen se över det till nästa styrelsemöte.  

Vi skall försöka laga och sjösätta Lina och den två-krona (241) som ligger på land under nästa 
vecka och helg. 

Båtarna vid bryggan behöver tvättas undertill - det vore bra om avdelningarna kunde göra det 
under första mötet. Det sitter antagligen sjögräs i vattenlinjen och kanske en del havstulpaner 
under. 

Kontakta Staffan om ni vill hjälpa till med båtarna under året! Vi är inte så många som gör det 
jobbet och alla bidrag tas tacksamt emot. 

Vrakpatrullens att-göra-lista finns i Trello: https://trello.com/b/KDAkdJzd/vrakpatrullen 
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§7 Hus 
Lägret inte helt undanplockat. Görs imorgon.  

Kommer gå igenom nyckellistan när avdelningarna har satt sig.  

 

§8 Örsö 
Bryggan är trasik – vi behöver be Bosse laga den. Åsa gör det.  

Vi har ett temporärt vindskydd som byggdes för en vinter, vi skulle behöva fixa en mer 
permanent förvaring.  

Den röjhajk som tredjeårs äventyrare samt utmanare hade förra året borde upprepas i år. 
Äventyrarna får dra i det. Måste hitta någon som kan och får köra motorsåg, och kan både röja 
samt fixa stockar till lägerbålsudden.  

 

§9 Övriga frågor 
Kårens ”Handbok för Ledare” är lite utdaterad. Går igenom den på nästa styrelsemöte, alla i 
styrelsen läser och skickar feedback till Ulrica inför mötet. 

 

§10 Nästa möten  
Kommande kårdatum :  

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

 Kårstämma: Tisdag 4e oktober kl 19, Oskarsborg 

 
Kommande styrelsemöten :  

 Torsdag 22a september kl 19, Oskarsborg.  

 

§11 Mötet avslutas 
Erika avslutade mötet.  

  


