
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2008-10-13 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

Styrelsemöte 2008-10-07 
Maria Hanström, Thomas Neumann, Åsa Neumann, Holger 
Larsen och Ragnar Sjögren. 

Holger öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

SSF- och distriktsposten för oktober har kommit. Eftersom den 
numera skickas ut till alla medlemmar över 15 år upprepas inte 
informationen här. 
 
Svenska scoutrådet har skickat kåren något som de kallar för 
”Kommunikationsplatsform”. Holger får i uppdrag att undersöka 
materialet närmare. 
 
Kursprogram för Sensus har kommit och anslås på 
anslagstavlan.  

Kåren har ca 131 kkr på sina konton. 

Årets Örsöläger kommer antagligen hamna runt plus minus noll 
när Ragnsells har fått betalt för dasstunnorna.  

Under båtupptagningen kom alla båtar upp och tvättades trots 
den något klena uppslutningen. De som var med och hjälpte till 
jobbade som tur var desto hårdare. Förutom att båtarna kom upp 
städades även Haparanda under dagen.  

Det är viktigt att båtarna hinner vaxas av avdelningarna innan 
sjösättningen i vår. Det märktes tydligt när de nu tvättades vilka 
båtar som slarvats med i våras.  

Det har varit krångel med Parsunmotorn under våren och 
eventuellt borde vi försöka reklamera den eftersom den 
fortfarande är så pass ny. David får i uppdrag att se över 
garantin.    

Huset ser överlag bra ut och det senaste som gjorts är att 
hängrännorna har rensats.  

Avdelningarna påminns om att de ska fylla i städschemat. Det är 
bara en avdelning som skrivit upp sig under hösten än så länge. 
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Eftersom Oskarsborg ofta är uthyrt under helgerna finns en 
tanke på att låta en städfirma komma varje fredag. Detta skulle 
minska belastningen på Kerstin samt de som har möten på 
torsdagar. Thomas ska diskutera saken vidare tillsammans med 
Kerstin och återkomma. 

Sjöbodens dörr behöver repareras. Om Thomas hittar en billig 
dörr får han köpa en ny som kan monteras dit.  

Thomas har undersökt om det går att ha ett abonnemang på 
tanktömning men denna tjänst finns inte så vi får fortsätta att 
manuellt beställa tömning som idag. 

Vi väntar fortfarande på att ärendet om en eventuell utbyggnad 
av Oskarsborg ska tas upp i tekniska nämnden.     

Småfåglarna ska ha invigning med övernattning på Oskarborg i 
helgen. Även Småfåglarna ska ha invigning i veckan för de nya 
scouterna.  

Råseglarna har kommit igång med sina möten och ska ha 
övernattning på Oskarsborg nästa helg. Sjöbusarna är också i 
full gång med sina möten.  

Skeppen har tillverkat nya snygga avdelningshalsdukar i orange 
för att matcha de nya skjortorna.  

Seniorerna har vi inga uppgifter från.  

Vi har fått ihop 9 st ledare som följer med ut på röjhajk till Örsö 
den 11-12 oktober. Vi ska bland annat hjälpa Halldéns att elda 
upp det som de röjt undan.  

Med hjälp av pråmen ska dessutom dasstunnorna fraktas till 
Ljusterö där Ragnsells kan hämta upp dem.   

Lovisa Lindberg har inkommit med en ansökan om bidrag för 
att gå en TG-utbildning. Styrelsen beviljar ett bidrag på halva 
kurskostnaden, alltså 2300 kr.  

Vi har kontaktats av en kvinna som hittat en Super 8 film från 
50-talet som visar vargungar i Danderyds scoutkår. Hon vill 
gärna donera denna till kåren och vi tar naturligtvis gärna emot 
den. 

Onsdagen den 5 november kl 19 på Oskarsborg. 

Torsdagen den 11 december kl 19 på Oskarsborg. 

§76 Avdelningar 

§77 Röjhajk  

§78 Övrigt 

§79 Nästa möte 



 

Holger tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Holger Larsen 

Kårsekreterare Kårordförande 

§80 Mötets avslutande 


