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Styrelsemöte 2009-02-18 
Gustaf Allmér, Maria Hanström, Thomas Neumann, Åsa 
Neumann, Karin Söderberg och David Wikander. Dana Palmér 
och Robert Karlsson från §19. 

Karin öppnade mötet. 

Föregående protokoll godkändes med följande justeringar. 
Gustaf Allmérs namn var felstavat, David Wikander får rätt att 
dela ut följebåtscertifikat samt Robert Karlsson får ansvara för 
hajker, utflykter och segling i hemmaviken.   

Sjöscoutdagen hålls lördagen den 18 april på Skeppsholmen – 
Kastellholmen. Vid betalning registrerad senast 31 mars är 
avgiften 50 kr/patrull och vid senare anmälan är avgiften 70 
kr/patrull. Anmäl sker på http://varmdoscout.nu/sjoscoutdagen/ 
 
Förbundsstämman kommer att hållas den 21-22 november 2009 
i Göteborg. Läs mer på www.ssf.scout.se/fst09 
 
Nätverket Redo Att Leda erbjuder inspiration, stöttning, 
föreläsningar, gemensamma resor, intressanta diskussioner och 
mingel. Vi söker dig som är kvinna, har en ledarroll inom 
Scouterna (kanske är du scoutledare i kåren, styrelseledamot 
eller aktiv i en projektledande arbetsgrupp), vill utvecklas som 
ledare och diskutera vad det innebär att vara tjej/kvinna, scout 
och ledare. För mer information hör av dig till 
redo.att.leda@scout.se eller ring Åsa Trotzig på 08-555 065 09. 
Den 11 mars klockan 18-21 har vi kick-off i Stockholm! Anmäl 
dig på http://ssr.clubonweb.com/book/10471 
 
Scouterna söker personer mellan 16 och 25 år som vill vara med 
och representera Scouterna på evenemang och festivaler. Du får 
vara med och planera och komma med idéer inför 
arrangemanget. Tillsammans med ditt team genomför ni sedan 
aktiviteten, träffar människor och har framför allt kul under 
tiden. Anmäl ditt intresse till karin.ahlgren@scout.se 
 
Danderyds Arkivförening har årsmöte den 4 mars kl 19.00 på 
utbildnings- och kulturkontoret, slottet, västra flygeln.   

 

Närvarande 
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§14 Post 



Kåren har ca 165 kkr på sina konton. 

Avgiftsbreven har skickat ut till samtliga medlemmar i kåren. 

David ska kontakta Svinninge för att diskutera om de kan hjälpa 
till att reparera våra optimistjollar till ett bra pris.   

Styrelsen diskuterade olika lösningar till att få ihop tillräckligt 
med följebåtar till Örsölägret.  

Det har behövts ännu en tanktömning. 

För att få bort lukten på toaletterna har fläktarna nu 
automatiserats. Er rörelseavkännare startar fläkten när någon går 
in i rummet och låter den sedan gå i cirka 20-25 minuter efter 
det att man har lämnat rummet. Systemet fungerar bra.  

Kåren har fått 4 stycken up-lights varav 2 st ska sättas upp i 
lekrummet.  

En ny kontakt har satts upp på utsidan av Haparanda.  

Tillbyggnadsgruppen ska ha ett möte den 19/2 där ett förslag på 
planritning för tillbyggnaden av Oskarsborg ska visas upp. 

Thomas tar på sig att slänga kopiatorn i ledarrummet som inte 
fungerar.  

   

Stormfåglarna har ett späckat program där de bland annat har 
tillverkat varmluftsballonger, skjutit flaskraketer med 
tomtebloss och haft iskunskap på Edsviken. De har även haft en 
Dagshajk i Rinkebyskogen med föräldrar och syskon.  

Råseglarna har pratat om scoutlag och löfte samt haft möten 
med sjö-tema. De har även städat mycket fint på Oskarborg. 

Sjöbusarna har lite få ledare för tillfället men tror att de klarar 
sig. De har bland annat haft lycktspår och druckit varmchoklad 
samt gått igenom sjöteori. 

Skeppen har varit på en Stughajk i Södertälje och varit och badat 
på sydpolen. Det var stor uppslutning och hajken blev mycket 
lyckad. 

Utmanarscouterna har löst chiffer, eldat samt bakat mycket inför 
Thinking Day. De planerar ett mys arrangemang.   
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Styrelsen beslutar att årets Örsöläger ska kosta 1700 kr för 
Upptäckar-, Äventyrar- och Utmanarscouter och 800 kr för 
Spårarscouter. 

Vid röjhajken i höstas fick vi tillstånd att bygga ett nytt dass 
uppe vid lägerbyn på Örsö. Under våren röjhajk är tanken att 
detta bygge ska färdigställas. 

Stormfåglarna kommer att åka på läger till Vässarö den 11-14 
augusti eftersom de inte kunnat få ihop ledare till veckan när 
Örsö går av stapeln.  

Det har bildats en festkommitté bestående av Håkan, Lovisa och 
Jakob L. De anordnar en fest den 12 juni för utmanarscouter och 
äldre som varit eller är verksamma i kåren.   

Karin vill framföra ett stort tack för all hjälp vid firandet av 
Thinking Day.  

Begravningen för Bengt Halldén sker den 24 februari i 
Stefanskyrkan. Kåren kommer att representeras av bland annat 
Björn, Gunnel och Thomas.   

Måndagen den 16 mars kl 19 på Oskarsborg. 

Karin tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Karin Söderberg 

Kårsekreterare Vice Kårordförande 
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