
 

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

 

Styrelsemöte 2022-09-22 
 

Närvarande 
Ordinarie   Suppleanter 
Erika Sandell Ordförande   

Ulrica Palmér vice Ordförande  
Gunnar Troili Sekreterare, Havsgudarna (fd) 

Åsa Neumann Kassör  
Joakim Ahrens Sjöbusarna 

Jonas Ryberg 
Staffan Larsen Vrakpatrullen 

Stefan Svanström Sjöfåglarna (fd) 

Andreas Söderlind Småfåglarna 

Gäst    Suppleanter 
Pernilla Morris Stormfåglarna 

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

Kerstin Ejderby Ruckelpatrullen, stuguthyrning  
Marie Alani Globetrotters   

Carina Gleisner Råseglarna 

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 
Åsa jagar angående bryggan  

 

§3 Post 
Ska startas ett krishanteringsforum i Danderyd. Kontaktat väldigt brett. Vi kommer bli 
inbjudna till det under hösten.  
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§4 Ekonomi 
Bokslutet klart. Positivt resultat 134kSEK, 100kSEK är satta i båtfond och 34kSEK i vinst. 
Stora sakerna som hänt är låssystemet (-60kSEK), covid återställningsstöd från Scouterna 
(+77kSEK), Örsö (+15kSEK) och Vässarö (+10kSEK).  

Innevarande rapport 328kSEK på sparkonton, samt fonder 200kSEK (nuvarande värde 
168kSEK). Stora händelser är Jamboree (-68kSEK), båtförsäkringar (-18kSEK), bidrag 
kommunen (+35kSEK).  

Just nu är vi 294 medlemmar. En del som inte betalat i våras och som vi missat att 
avregistrera, vilket gör att vi måste betala till Scouterna även för hösten. Alla avdelningar 
ansvariga för att avregistrera.  

Kan vi optimera strömförbrukning? Optimera värmen. Se till att stänga av strålkastarna när 
mötet är slut, de drar mycket (stängs annars av efter två timmar). Skulle kunna byta till LED – 
men stegen som hängt bakom Haparanda är stulen så behöver fixa en ny stege. 

 

§5 Båtar 
Har lagt i båtar lagom till båtupptagningen – Lina ligger i vattnet! Trailern är lagad.  

Båtupptagning nästa helg. Inbjudan är ute. Ska göra en extra push till ledarlistan, så att alla 
avdelningar tar ansvar för att det kommer ett antal.  

Äventyrarna tar ansvar för att det finns lunch.  

Husen: Ska gå igenom lyktor, stormkök, utematlagningslådor, sjukvårdslådor (ink de som är 
nere vid Boden). Behöver köra ett varv till Hagby med skräp.  

Ska skicka ut uppdaterad lista med avdelningarnas ansvar för båtarbete.  

Ska kolla med Aston att de fortfarande har vinterförvaring.  

 

§6 Hus 
Plan enligt ovan för båtupptagningen.  

Ska försöka få in alla gamla nycklar, alternativt får vi avprogrammera.  

 

§7 Avdelningar 
Småfåglarna: Bra samarbete med Stormfåglarna för termins- och mötesplanering. Seglat två 
gånger, och sedan hunnit två möten på land. Bakat äppelpaj på stormkök. Många ledare, de 
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allra flesta för andraåringarna men någon förstaåring. 26-27 scouter och 9 ledare (varav 3 
nya).  

Stormfåglarna: Samma program som Småfåglarna. 26 scouter, 7 ledare.  

Sjöbusarna: Gjort program tillsammans med Råseglarna, Sjöbusarna fler ledare så drar i 
programmet. Seglat fyra gånger hittills. 12 förstaåringar, 6 andraåringar, 7 ledare.  

Råseglarna: Ingen rapport. Sjöbusarnas bild är att de också är bra igång. 11 förstaåringar, 5 
andraåringar.  

Havsgudarna: Seglat fem gånger hittills, varav ett var paddling i bleke. Teoripass på att rigga 
Lova och Lina. Mycket scouter på listan, drygt 20 scouter på mötena, ca 40 på listan. Röjhajk 
planerad, nitton anmälda (äventyrare, utmanare, ledare). Kommer köra navigationskurs i vår. 

Utmanarna: Seglat fyra gånger hittills, mest i stiltje. Varit med på Ting och HHISS. Brukar 
vara ca 4 per möte, 8 totalt som varit med något möte.  

Globetrotters: Vi har haft en bra start på terminen med möten och vår årliga ”Family Hike” 
då vi bjuder in barnens familjer till en förmiddag i skogen med promenad & att samlas kring 
elden med medhavd lunch/fika. Vi har ett stabilt ledarteam och lotsar in ytterligare en ny 
ledare. Vi har även dragit igång våra första Utmanare! 

Ankorna: Ingen rapport 

 

§8 Kår och Distrikt 
Kommit fram till att det är fel att vi har sopabonnemang på Örsö när vi inte äger någon 
fastighet, så vi kan få säga upp det.  

Stämma om en och en halv vecka. Kallelse skickad. Ska komplettera med handlingar 
kommande vecka. Hoppas på bra närvaro från medlemmarna!  

Roslagens dag kommer under våren, det är nog vår tur att arrangera, och ska det bli av 
behöver vi ta tag i det i tid.  

Distriktsstämma 23/10. Då kan vi sträcka upp handen på Roslagens dag.  

 

§9 Övriga frågor 
För de som vill göra närvaroregistrering enkelt på telefonen kan man använda SKOJT, Staffan 
kan hjälpa till att få det att funka.  

 

§10 Nästa möten  
Kommande kårdatum :  
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 Båtupptagning: Söndag 2a oktober kl 10, Bryggan+Oskarsborg 

 Kårstämma: Tisdag 4e oktober kl 19, Oskarsborg 

 
 

§11 Mötet avslutas 
Erika avslutade mötet.  


