
 

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

 

Styrelsemöte 2022-10-01 
 

Närvarande 

Ordinarie    

Erika Sandell Ordförande   

Ulrica Palmér vice Ordförande, Havsgudarna  

Åsa Neumann Kassör  

Joakim Ahrens Sjöbusarna 

Jonas Ryberg  Havsgudarna, Vrakpatrullen 

Andreas Söderlind Småfåglarna 

Pernilla Morris Stormfåglarna    

Alexander Löf Pessimistjollarna 

Kerstin Ejderby (sup) Ruckelpatrullen, stuguthyrning 

Anjelika Karlsson (sup) Råseglarna 

Ej närvarande  

Staffan Larsen (sup) Vrakpatrullen 

Per Westergren (sup) 

Marie Alani Globetrotters   

Annika Frid Ankorna  

Styrelsen var beslutsmässig (minst 50% närvarande enligt stadgarna) 

§1 Mötet öppnas 

Erika öppnade mötet.  

Beslutades protokollskrivandet ska rotera mellan styrelseledamöterna. Kerstin börjar. 

§2 Föregående protokoll 

Lades till handlingarna  

§3 Post 

Inbjudan till krishanteringsforum i Danderyd kommit. Kerstin och Pernilla representerar 

kåren. 

Inbjudningar till olika läger. Inte aktuellt för oss. 

§4 Ekonomi 

Innevarande rapport: Resultat minus 40 tusen hittills i år pga Jamboreekostnaderna. 

Medlemsavgifterna för ht har börjat komma in hitintills 25´ väntas ytterligare 25' 

Vår båtförsäkring är genomgången och rensad från 18' ner till 13'. 

Fonderna: Anskaffningsvärde 200' som nu sjunkit till 164'. Vi förändrar ingenting. 

Vi har 353' tillgängligt på sparkonton.  

5 599:- på väg in efter försäljning av gamla stormkök. Tack Per Bygdeson för det. 



Protokoll 221101 
 

§5 Båtar 

Båtupptagningen gick bra men det kom för få. Som flest var det 31 personer. Det var få i 

början och slutet av dagen.  

Det som hanns med var  lyktor, stormkök, utematlagningslådor, eldplatser samt städning av 

Kalix. 

Vinterförvaring hos Aston som vanligt. Fakturan kommit. 

Båtarbetet omfördelat mellan avdelningarna. Kommer att kommuniceras till avdelningarna.  

§6 Hus 

Köksplanerna ligger fortfarande på is. 

Larmet tjuter ofta. Dana ska anmäla och försöka skynda på lagningen.  

Beslutades om tömning av septitanken. Dana ordnar. 

Nyckellistan gicks igenom och Åsa mailar dem som inte är aktiva längre. 

§7 Avdelningar 

Småfåglarna: Stormfåglarna: Har haft invigning, varit på hajk i stugan, gjort söljor och 

hajkbrickor och använt stormköken. 

Sjöbusarna: Råseglarna: Jobbat med yxa och kniv, orienterat, lagat mat på stormkök, eldat 

samt har en hajk planerad till 19 -20 november. Tyvärr är det få anmälda vilket gör det svårt 

att få ihop budgeten.  

Beslutades ge ett ekonomiskt hajkbidrag på 2 000:-  

Beslutades att kåren står för kostnaden av hyra av brandsläckarutrustning med 4000:-  

Den kan användas av fler än upptäckare vecka 48. 

Havsgudarna: Seglat, haft båtvård, eldat, haft ett uppskattat spökspår. Efter vissa konflikter 

ett möte genomfördes ett möte med samarbetsövningar och prat om värderingar. Det blev 

mycket bra. 

Utmanarna: Kollat fyrar, klättrat, haft båtvård. Några deltog på kårstämman.  

Globetrotters: Ankorna: Ingen rapport 

§8 Kår och Distrikt 

På distriktsstämman valdes Minna Storm till distriktsordförande och Carl Axberg till vice 

distriktsordförande. 

Distriktsläger kommer att arrangeras på Vässarö 2024. Funktionärer söks nu till detta läger. 

Beslutades att vi ska anmäla intresse för att arrangera Roslagens dag i tid. Vi ska kontakta 

Djursholm och Stocksund.  

Örsöbryggan: Kjell Blom har bytt kättingar och den ligger tryggt i vinter. Faktura på ett par 

tusen kommer. 

Erika gör en Doodel för januari 14,15,21 eller 22 januari till Utleddagen och skickar till alla 

utmanare och ledare.  

§9 Övriga frågor 
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§10 Nästa möten  

Kommande kårdatum :  

• Styrelsemiddag med planering av Utleddag den 23 november 18.00 på Oskarsborg.  

• Sista styrelsemötet för terminen är 5 december, 19.00.  

• Thinking Day, Kerstin bokar någon av dagarna 20,21 eller 22 februari 2023. 

§11 Konstituering av styrelsen 

 Danderyds Sjöscoutkårs styrelse 

 Ordförande Erika Sandell 

 Vice ordförande Ulrika Palmér 

 Kassör Åsa Neumann 

Firmatecknare ordförande och kassör var för sig. 

Erika Sandell, ordförande 

Åsa Neumann, kassör 

 

Punkten förklarades omedelbart justerad. 
 

§12 Mötet avslutas 

Erika avslutade mötet.  


