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Styrelsemöte 2009-03-16 
Gustaf Allmér fram till §26, Maria Hanström, Thomas 
Neumann, Åsa Neumann, Ragnar Sjögren, Karin Söderberg och 
David Wikander. 

Karin öppnade mötet. 

Föregående protokoll godkändes med följande justeringar.  

Kerstin kontaktar Halldéns för att bestämma en helg då 
röjhajken i vår ska genomföras. 

Vi diskuterade även om Småfåglarna liksom Stormfåglarna 
skulle ha läger på Vässarö. Styrelsen ansåg att de själva får 
avgöra om de åker till Vässarö eller följer med resten av kåren 
till Örsö. 

Några paragrafnummer hamnade fel. 

En kallelse till Sensus ordinarie regionsstämma den 25 april har 
inkommit. 

Svenska Scoutförbundet och Svenska Scoutrådets kanslier har 
flyttat till nya lokaler. Det är öppet hus den 23 april klockan 
15:00-20:00. Anmäl dig gärna via Scouternas grupp på 
Facebook eller med ett mejl till tove.norrman@scout.se senast 
den 20 april. 

Svenska Scoutförbundet har avsatt pengar för projektledning 
och produktutveckling för ett nytt 
medlemsregister/verksamhetssystem. Under mars kommer en 
projektplan för arbetet att formuleras och ett nytt register kan 
implementeras under 2010. 

Det är dags för Blå Hajk som är en vandringshajk för 
utmanarscouter (seniorscouter), roverscouter och ledare. Man 
vandrar, bor i tält eller vindskydd och lagar mat utomhus under 
kursens elva eller tolv dagar vilket ger dig praktiska erfarenheter 
och gedigna kunskaper om friluftsliv. Friskyttarna börjar den 14 
juli, Jägarna och Forsfararna den 21 juli. Anmäl dig idag på 
www.blahajk.se 

Närvarande 

§23 Mötets öppnande 

§24 Föregående 
protokoll 

§25 Post 



Biscaya söker fler underskeppare till kommande seglingar. 
Biscaya seglar varje sommar kring Sveriges kust och kring 
Östersjön med tolv deltagare ombord, som är 13 år och äldre. 
17-18 oktober genomförs en utbildningshelg ombord på Biscaya 
där intresserade får lära sig vad det innebär att vara 
underskeppare. Du behöver inte ha seglat Biscaya tidigare, även 
om det är en fördel. Det viktigaste är att du har seglingsvana, är 
en god navigatör och har erfarenhet som scoutledare. Du ska 
också ha minst kustskepparintyg eller motsvarande. Tycker du 
att det här låter spännande och har fyllt 20 år vill vi gärna att du 
hör av dig! Kontakta Joachim Wallberg senast den 10 september 
på rookie@biscaya.org. Mer information om Biscaya finns på 
www.biscaya.org och på 
http://www.ssf.scout.se/aktuellt/kalendarium/biscaya-soker-
underskeppare/  
 
Svenska Scoutrådet och Get Out har vuxit ur varandra och den 1 
april nylanseras Scoutvaror på www.scoutvaror.se. 

 

Projektet Redo för naturen söker nu handledare/instruktörer. 
Man ska ha god friluftsvana och ledarerfarenhet och vilja 
genomföra en eller flera lokal utbildningar tillsammans med en 
annan handledare. Scouterna har beviljats 5,2 miljoner från före 
detta Räddningsverket för att utbilda föräldrar till barn mellan 7 
och 17 år för att bli trygga och säkra i naturen. Projektet Redo 
för naturen kommer att pågå under tre år och målet är att utbilda 
cirka 10 000 föräldrar. Utbildningen sker lokalt med handledare 
från scoutkårerna. Läs mer på www.scout.se eller kontakta Pär 
Lindar, par.lindar@folkbildning.net. Anmäl ditt intresse på 
http://ssr.clubonweb.com/book/redo_for_naturen_intresseanm 

 
Volvo Ocean Race kommer till Sverige i sommar. 
Världsscoutrörelsen (WOSM) partner till arrangemanget. Den 
17-18 juni är Race Village på Skeppsbron det kommer att vara 
scoutaktiviteter och möjlighet att träffa seglare och se båtarna på 
nära håll – och på kvällen tar scouterna över Kungsträdgården 
där det bjuds på överraskningar från scenen! För er som vill fira 
Midsommar på Vässarö så fixar vi transport den 18:e och för er 
som behöver boende arrangeras home hospitality. Just nu söker 
vi funktionärer! Läs mer och anmäl dig på 
www.environmentrace.se  

 

Närvarokorten har lämnats in till kommunen och kommunen har 
fått Åsas adress som kontaktperson för bidrag. 

§26 Ekonomi 



Under veckan ska vi få medlemsavgifter för VT-09 från 
förbundet. Det är ca 10 st scouter i kåren som ännu inte betalat 
in sin avgift. Hittills har ca 65 kkr kommit in i avgifter för HT-
08. 

Budgeten för medlemsavgifterna stämmer inte eftersom vi inte 
längre får i hela beloppet och sedan betalar till förbundet.  

Vi har haft många uthyrningar i vår och redan nu har vi fått in 
det som budgeterats. 

Eftersom få inköps gjorts ligger vi just nu ca 40 kkr över budget. 

Kåren har just nu ca 152 kkr på sina konton. 

David har kontaktat Svinninge men de hade inte tid att fixa våra 
optimistjollar. Flera andra firmor har ringts men ingen vill ge 
oss ett paketpris för flera optimister. Det blir för dyrt om vi inte 
kan få en sådan lösning så vi avvaktar därför tillsvidare. 

De vita optimisterna kan vi laga själva och alla uppmanas att 
hålla ögonen öppna på t.ex. Blocket för att hitta några bra 
begagnade optimister. Nya optimister kostar ca 10-12 kkr. 

David funderar på att bygga en trall som optimisterna kan ligga 
på vid sjöboden. 

Allmänt småfixande har som vanligt skett. En ny fotskrapematta 
utanför dörren ska hjälpa till att hålla huset rent.  

På utbyggnadsfronten har arkitekten nu börjat rita på den nya 
fasaden. 

Kåren har köpt en laminatormaskin som just nu finns hemma 
hos Håkan. 

Småfåglarna har åkt skridskor och tränat simning på badhuset. 

Sjöbusarna har tränat på sjukvård och fått hjälpa till vid en 
fingerad olycka.  

Råseglarna har haft övernattning på borgen då 24 av 27 scouter 
var med. Alla patruller gick vilse i skogen men alla hittade även 
tillbaka igen. 

Skeppen har haft möte med Djursholms scoutkår då 50 st 
scouter var med. De har även hunnit med patrullmöte och 
båtvård. 

§27 Båtar 

§28 Hus 

§29 Avdelningar 



Utmanarscouterna har haft middagsmöte, biomöte och ordnat en 
smygjakt för Råseglarna. De planerar även ett arrangemang den 
28-28/3 och har bjudit in bland annat Lidingö Brevik och 
Djursholm. 

Preliminäranmälningarna till årets Örsöläger börjar komma in. 
Lägerbrev 2 planeras komma ut i början av april. Sista datum för 
anmälan sätts till den 30 april.  

Datum för röjhajken är ännu inte fastställt. Vi planerar att bygga 
åtminstone ett nytt dass under röjhajken och för att detta ska gå 
så enkelt som möjligt letar David efter någon färdig byggsats 
som vi kan köpa. 

Karin och Kerstin kommer att följa med som sjukvårdsansvariga 
under lägret.  

Kårens hemsida fungerar nu igen.  

Förslag på att ändra på hemsidan togs upp under UtLed-träffen 
den 15 mars. Bland annat ska där finnas information om 
ekonomi, båtar, miljöpolicy, hus och vilket ansvar som ledarna 
har. Det framkom även förslag på att olika flikar som berör 
scouterna, föräldrarna samt ledarna ska skapas. Erik bjuds in till 
nästa möte den 23 april för att vi ska diskutera hur sidan kan 
förändras. 

 

Sjösättning sker den 25 april. Titti och Lulla ställer upp och 
ordnar med maten under dagen.   

Kåren behöver nya kartor och Åsa kontaktar 
orienteringsklubben för detta. 

Åsa mailar ut minnesanteckningar från Utled-träffen. 

Kårens upptaktsmöte kommer att hållas den 23 augusti.  

Vid en gemensam terminsstart torsdagen den 27 augusti 
kommer ett 70-års jubileum för hela kåren att anordnas. Det 
behövs någon som kan organisera detta och styrelsen behöver 
hjälp med att hitta den eller dom som vill hålla i det.   

 

Torsdagen den 23 april kl 19 på Oskarsborg. 

Onsdagen den 27 maj kl 19 på Oskarsborg. 

§30 Läger 

§31 Kårens hemsida 

§32 Övrigt 

§33 Nästa möte 



 

Karin tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Karin Söderberg 

Kårsekreterare Vice Kårordförande 

§34 Mötets avslutande 


