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Styrelsemöte 2010-04-19 
Annika Engdahl, Maria Hanström, Thomas Neumann, Åsa 
Neumann, Holger Larsen, Ulrika Palmér, Ragnar Sjögren och 
David Wikander. 

Holger öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna 
efter justeringen att värmekabeln ligger på invattnet och inte på 
röret till tanken.  

Inbjudan till Roslagens Dag har kommit. 

Vi har fått årsavgiften från Föreningen Scoutmuseets Vänner 
samt deras årsskrift som ställs in i biblioteket.  

Från förbundet har vi fått 2 exemplar av Handboken för kårer 
och Distrikt 2010-2011. Den innehåller Policys, Utbildning, 
Verksamhet och Kommunikation. De sätts in i biblioteket. 

Den 25 april firar Djursholms Scoutkår 100 år och de vill gärna 
att vi är med och firar. De kommer att ha Öppet hus den 25 april 
mellan kl 12-16 med en mängd olika aktiviteter, ponnyridning, 
ansiktsmålning, pionjärarbeten osv. Enklare mat att tillaga över 
öppen eld finns till självkostnadspris.  

Kåren har 310 kkr på sina konton. 

Vi saknar fortfarande pengar från förbundet för medlemar som 
betalat in sin medlemsavgift. Scouterna på samtliga avdelningar 
har betalat in avgiften till förbundet.  

Ett utskick om hur kårer kan tjäna pengar har skickats till 
kårkassören. Vi hittade inga nya bra tips som vi ska använda oss 
av.  

Kåren har sjösättningen lördagen den 24 april kl 10-14. Vi 
kommer att ha tillgång till 2 båttrailar och ett flak. 

Parsunmotorn finns nu hos den svenska importören som har 
lovat att leverera den till sjösättningen. Allt utom växellådan är 
utbytt på motorn. Alla kostnader i samband med detta har gått 
på garantin. 
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David ska beställa nya plasttofter till de 2-kronor som idag har 
trätofter. Även ett nytt centerbord samt ett nytt segelställ ska 
införskaffas. 

Kåren har fått i uppgift att gå nattvakt i Danderyds båtklubb 
natten mellan 18-19 juni 2010. Vi behöver 2 st frivilliga som 
ställer upp och gör detta.  

Kåren har fått frågan om vi vill hyra ut samtliga 2-kronor och 
optimistjollar under 6 veckor i sommar. Det är 4 killar som vill 
organisera en seglarskola vid scoutbryggan. De har samtliga 
arbetat som instuktörer vid seglarskolor tidigare. Styrelsen 
tycker att det är ett bra initiativ av dem och är positivt inställda 
till att hyra ut båtarna. Det kvarstår dock att reda ut om de har en 
försäkring som täcker skador på båtarna. De måste dessutom 
informera deltagarna på seglarskolan om att hämtning och 
lämning måste ske borta vid båtklubben. Vi kommer att ta ut en 
avgift om 10 000 kr/vecka samt kräva en deposition på      
20 000 kr som ska betalas i förskott. Båtarna kommer inte att 
hyras ut under lägerveckan eller veckan före och efter. David 
kommer att prata vidare med dem om våra villkor för att hyra ut 
båtarna. 

Vår Vega Gunilla har fått nya luckor i sittbrunnen. Dessutom 
har förgasaren demonterats och nya flottörbollar ska monteras. 
Lars och Fredrik ser till att hon sjösätts den 1 maj och kommer 
till Svinninge.       

2 tunneltält har införskaffats och finns i förrådet. Fortfarande 
behöver vi köpa 2 st stora vita tält samt fler vindskydd till kåren. 

Thomas har gjort en storstädning av köket på Oskarsborg. Det 
har blivit rengjort runt kyl/krys samt under diskmaskinen och 
spisen. Luftutsuget från köket har även rensats.  

Frysen har blivit avfrostad och fryspåsarna som till stor del 
skapade denn isbildning ligger nu i skåpet över frysen.  

I sommar kommer kyl och krys stängas av när vi inte har uthyrt.  

Städskrubbet har fått påfyllning av städmateriel.  

2 st tegelpannor ligger lösa på taket och ska åtgärdas vid 
sjösättningen på lördag.  

I lekrummet har något med hjälp av en kniv förstört golvet. 
Avdelningarna får gärna påpeka för scouterna det olämplig med 
att karva med kniv i golvet.  
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Småfåglarna har lärt sig om orientering och karttecken. 

Stormfåglarna har haft barkbåtsrace hemma hos Dana. De har 
även surrat en hinderbana. 

Råseglarna har haft övernattning på Oskarsborg med både 
orientering och lägerbål. De har även tränat på att surra. 

Sjöbusarna Har haft en dagsvandring när de gick hela 1,3 mil. 
Det gick bra och scouterna hittade en godisskatt. 

Skeppen har deltagit med 2 patruller på Sjöscoutdagen på 
Skansen.  

Utmanarscouterna har spelat spel och haft tårtbakningstävling. 
De har även börjat göra sin kontroll inför Roslagens Dag.    

Danderyd har 68 st scouter och 26 ledare anmälda till Mareld. 
Troligtvis kommer lägret att gå 20 000 kr back precis som 
beräknat från början. Lägerbrev 3 skickas ut till kårens scouter 
så fort mer information kommer från lägret. Hälsokorten ska in 
senast den 24 april. 

Inga funktionärer är identifierade men kåren har med sig många 
ledare så det borde inte bli några problem att dela på de 
uppgifter som måste göras under lägret. 

Nästa möte hålls den 28 april kl 19 och då ska alla kontroller 
vara klara. Den 8 maj kl 12 träffas de som kan och snittslar 
banan som kommer att vara ca 3 km lång. Den 1 maj ska vi få 
de nya kartorna som är beställda. 

Dana jobbar vidare på den gemensamma kåravslutningen som 
diskuterades på UtLed-hajken.  

Gunnel har tagit på sig att sköta majblommeförsäljningen och 
avdelningarna är redan i gång och säljer.  

Tisdagen den 18 maj kl 19 på Oskarsborg. 

Onsdagen den 16 juni kl 19 på Oskarsborg. 
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Holger tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Holger Larsen 

Kårsekreterare Kårordförande 
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