
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2009-11-10 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

 

Styrelsemöte 2009-11-04 
Annika Engdahl, Maria Hanström, Annika Holmgren, Thomas 
Neumann, Åsa Neumann, Holger Larsen, Ulrika Palmér från § 
30, Ragnar Sjögren, David Wikander. 

Holger öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

En kallelse till föreningsstämman hos Scoutmuseets vänner har 
inkommit. Den äger rum i Göteborg den 21 november kl 14. 

Kansliet anordnar Bli inspirerad i kåren där man ska få hjälp 
med marknadföring och hur man kan få in mer pengar till kåren. 
Informationen sätts upp på anslagstavlan. 

Danderyds arkivförening, där kåren är medlem, skriver i ett brev 
att de gärna vill ha material från oss om vår förening.  

Kommunen har gått igenom närvarokorten för VT09 och vi har 
fått bidrag för 488 st tillfällen, vilket gav 8820 kr i 
aktivitetsstöd. 

Verksamhetsbidraget som kåren får för hela 2009 hamnade på 
60 905 kr.  

När det gäller medlemsavgifterna för HT 09 har 30 st ännu inte 
betalat, 28 st har dubbelbetalat och 10 st har gjort en felaktig 
öresavrundning.  

Kåren har ca 240 kkr på sina konton. 

Några båtar har ännu inte täckts och det måste avdelningarna 
omedelbart ta tag i.  

David har försökt få information om vår Parsunmotorn men 
Kina Marin vet inte vad som händer med den. 

I helgen kommer motorerna att köras till vinterförvaringen. 

Gunilla ligger i sin vagga i Stocksundshamn. Ännu har inget 
gjorts åt motorn. Troligtvis kan vi få plats en plats i Ranängen 
till vintern 2010. Lars jobbar vidare på detta samt att hitta en 
plats till våren för henne. 
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Det finns önskemål om att bygga en ställning så vi kan ha 2 
högar med optimister utanför sjöboden. Eventuellt kan detta ske 
på Oskarsborgsdagen i vår. 

Polisanmälan för det krossade fönstret har kommit. Det nya 
fönstret finns ny på plats och Anders H har lagat spröjsen. 

På stämman bestämdes att vi ska göra något åt ljudnivån i 
lekrummet. Gunnel tar på sig att leta efter företag som kan 
hjälpa oss med detta.   

Det är för tillfället ganska kallt i Oskarsborg och Thomas ska 
försöka åtgärda detta. 

Ole kan eventuellt ordna med ett larm som indikerar när nivån är 
så hög att vi måste tömma tanken. Värmekabeln fram till tanken 
är nu påslagen. 

Fasaden på sjöboden börjar bli dålig. Vi måste göra något åt det 
framöver innan det går för långt. 

Småfåglarna har haft hajk på Oskarsborg samt haft invigning. 

Stormfåglarna ska även de ha hajk på Oskarsborg. De har även 
hunnit med att ha haft spökspår, invigning och tillverkat söljor. 

Råseglarna har haft invigning och Sjöbusarna har haft 
övernattning på Oskarsborg. De båda avdelningarna ska 
dessutom ha en gemensam stughajk i Pålstorp.  

Skeppen med sina 40 scouter är naturligt nog mycket ute på sina 
möten. De har då bland annat haft invigning och orienterat. Ett 
studiebesök på en brandstation är inplanerad.  

S-crew har haft 2 hajker på Oskarsborg. De har även haft andra 
kårer på besök och sett på film. 5 st har gått på assistent kurs. 

F.F ska eventuellt gå på bal på Kjesäter. 

Inbjudan till jubileet har skickats ut på sändlistan. Holger ber 
Karin H kontakta Håkan för att få hjälp med namn på äldre 
medlemmar som ska bjudas in. 

Utmanarscouterna ska hjälpa till med maten under dagen och 
David kontaktar Karin H för att stämma av.  

Skeppen har planerat de aktiviteter som de är ansvariga för. 

Björn ska ordna med en utställning om kåren. 
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Alla ledare som vill hjälpa till både på lördagen och söndagen 
ska kontakta Kerstin. 

Under ett patrullmöte gick en spishäll sönder. Styrelsen 
beslutade att betala självrisken på 1500 kr till den familj som 
drabbades. 

Ragnar tar på sig att ordna med en uppmärkt pappkasse för 
återvinning av tidningar/papper. Den kommer att placeras i 
förrådet. 

Djursholms Scoutkår har kontaktat oss för att ha en gemensam 
inspirationsdag med en utvecklingskonsulent. Det ska i så fall 
ske på Oskarsborg den 17 januari. Om stugan inte är bokad 
kommer Holger att tacka ja till Djursholms förslag. 

Vi ska organisera Roslagensdag i vår och Åsa håller i trådarna. 
Ett första möte kommer att hållas i januari/februari. Elin Pålsson 
är intresserad av att vara med och ordna aktiviteter för 
utmanarscouter. 

Styrelsen har gått igenom kårens säkerhetsregler och gjort lite 
förändringar. Åsa kommer att skicka ut mer information om 
ändringarna på sändlistan samt uppdatera hemsidan.    

Tisdagen den 8 december klockan 19 på Oskarsborg. 

Holger tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Holger Larsen 
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