
 

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

 

Styrelsemöte 2022-12-05 
 

Närvarande 

Ordinarie   Suppleanter 

Erika Sandell Ordförande  Kerstin Ejderby Ruckelpatrullen, stuguthyrning 

Joakim Ahrens Sjöbusarna   Anjelika Karlsson Råseglarna 

Ej närvarande 

Ulrica Palmér vice Ordförande   Jonas Rydberg Havsgudarna 

Åsa Neumann Kassör   Staffan Larsen Vrakpatrullen 

Pernilla MorrisStormfåglarna  Alexander Löf Utmanarna 

Per Westergren Småfåglarna  Marie Alani Globetrotters 

 

4 (av 12) styrelseledamöter var närvarande, så styrelsen var icke beslutsmässig (minst 50% 

närvarande enligt stadgarna) 

 

§13 Mötet öppnas 

Erika öppnade mötet.  

Anjelika skriver protokoll. 

 

§14 Föregående protokoll 

Komposten uppsagd 

 

§15 Post 

Riksskeppsråd/Nationellt sjöscoutledarmöte kommer hållas i slutet av januari 2023. 

Jamboree kommer att betala tillbaka 500 SEK per deltagare. Då vi sänkte deltagaravgiften 

med samma mängd kommer det gå till att minska förlusten från lägret för kåren. 

 

§16 Ekonomi 

Inga nyheter. 

§17 Båtar 

Inga nyheter. 
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§18 Hus 

Inga nyheter. 

§19 Avdelningar 

Sjöbusarna/Råseglarna: Genomförde hajk, simning, brandövning med några scouter från 

Havsgudarna. 

Utmanarna: Gjort kladdiga hamburgare över öppen eld. 

Globetrotters: Haft avslutning för terminen med papparkakshus och gunga i skogen. 

Ankorna: Småfåglarna: Stormfåglarna: Havsgudarna: Ingen rapport 

 

§20 Kår och Distrikt 

Distriktet håller julmiddag v 50. 

Från Scouternas nationella stämma: Medlemsavgift och stadsbidragsfördelning oförändrade. 

Nästa nationella jamboree kommer hållas 2026. 

Styrelsen mapp är numera på Google Drive, heter Styrelsen DSSK. 

§21 Övriga frågor 

Bildtagning på barn, sociala medier och GDPR: 

Generellt ska bilder på barnen tas från ryggen om inget annat är sagt, så att inget 

ansikte är synligt. 

Kårens sociala medier: Finns en intern Facebook grupp för ledare och utmanare, samt 

ett Instagram konto tänkt för extren kommunikation. Lösenord till Instagram kan antagligen 

Erik Carlsson eller Magnus Gustavsson. 

Alla avdelningar får gärna följa Sjöbusarnas exempel med att inför varje termin skicka 

ut till föräldrarna frågor om bildtagning, allergier och uppmaning att uppdatera 

kontaktinformation. 

Till våren 2023 kommer styrelsen titta på om vi vill förändra hur kåren använder 

sociala medier. 

 

Eventuellt sammarbete med EnUtsträcktHand: 

 Upptäckarna har tagit kontakt med organisationen för att ha en gemensam aktivitet 

med flyktingbarn i Danderyd. Då EnUtsträcktHand håller på att lägga program för våren 

undrar de om det finns andra avdelningar som också vill ha en gemensam aktivitet. Anjelika 

och Joakim hjälps åt att kolla om resten av avdelningarna har intresse.  
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§22 Nästa möten  

UtLed: 15 jan 2023, Hittills 7 anmälda 

Nästa styrelsemöte: Bestäms med Doodle, bekräfta gärna mer än 1 dag innan att dyka upp 

eller ej. 

Thinking Day: inget fastställt, preliminärt från tidigare 20, 21 eller 22 februari 2023 

 
 

§23 Mötet avslutas 

Erika avslutade mötet.  


