
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2010-06-18 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

Styrelsemöte 2010-06-16 
Annika Engdahl, Maria Hanström, Marcus Henrikson, Thomas 
Neumann, Åsa Neumann, Holger Larsen, Ulrika Palmér, Ragnar 
Sjögren och David Wikander från §70. 

Holger öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Ingen post har inkommit. 

Kåren har 375 kkr på sina konton, varav 164 kkr är 
lägeravgifter. Fakturan från Mareld har kommit på 171 kkr.  

De sista medlemsavgifterna från förbundet är på väg. 

Vi har fått 5275 kr på försäljningen av majblommor och 
ytterligare 3575 kr kommer inom kort. Erik Ahrens var den 
scout i kåren som har sålt för mest pengar. 

Melker läggs ner den sista juni. Åsa har anmält sig till en kurs 
som hålls i augusti för att lära sig det nya systemet, som ännu 
saknar namn. 

Kåren behöver ordna en nattvakt till på fredag den 18/6. David 
kan ställa upp mellan kl 02-05. Vi behöver nu någon/några som 
ställer upp mellan kl 23-02. 

David avbeställde de optimistjollar som tidigare blivit beställda. 
Han har sedan dess besökt en firma i Sollentuna som säljer en 
tålig jolle i glasfiber med låg vikt av typ Optimist som är 
utvecklad för koloni och seglarskoleverksamhet. Han tyckte att 
de såg bra ut och de kostar 14500 kr/st med segel och allt. 
Styrelsen beslutade att han ska köpa 5 st av dessa. Leveranstiden 
ligger på en månad.  

Parsunmotorn har vi nu fått tillbaka och den ligger i förrådet. 
Den är ännu inte provkörd av oss.  

Uthyrningen av kårens 2-kronor till seglarskolan verkar inte bli 
av då de inte lyckats fixa någon försäkring ännu. 
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Efter Åsas förfrågan på sändlistan om en utökad vrakpatrull 
visade både Henrik Svanström och Johan Almquist intresse av 
att vara med.  

Två stycken av 2-kronorna är nu lagade och endast en återstår 
att reparera. 

Åsa har skaffat nya akterlinor till båtarna med karbinhakar. De 
visade sig bli en aning för korta och hon ska därför köpa in mer 
rep och ersätta de som blev lite för korta. 

Under seglingshajken i helgen visade det sig att alla båtar inte 
kan segla med revade segel något som måste åtgärdas. 

Det är inte möjligt att segla spinnaker då masten till detta är 
monterad på en av de äldre båtarna. Ett byte mellan båtarna 
måste ske.  

Gunilla ligger och väntar på att seglas av kårens medlemmar. 
Kontakta Holger om ni vill låna henne.    

Ole har monterat en kran inne i förrådet så att vi kan tömma ut 
den sista skvätten vatten innan det blir köldgrader ute.  

Kylen och frysen är avstängd i köket eftersom de inte används 
på sommaren. Om någon behöver använda dem är det bara att ta 
bara bort tejpen och det som ligger mellan dörren och själva 
skåpet och slå sedan på brytaren på el centralen i förrådet så 
startar skåpen. 

Thomas fortsätter att ta hand om vår gräsmatta och har nu 
gödslat den. 

Thomas föreslår att vi sätter upp klädkrokar vid gaveldörren 
eftersom det blir för trångt att sätta upp fler vid ytterdörren.  

Eventuellt kommer Thomas att försöka få hjälp att sätta upp en 
ny panel på sjöbodens gavel ner mot vattnet under sommaren. 

Ragnar har försökt få svar från kommunen om vi kan bygga en 
ramp till våra optimister nere vid vattnet. Vi har ännu inte fått 
något svar men troligtvis kan parkförvaltningen lämna ett 
besked.     

Småfåglarna har sedan förra styrelsemötet seglat samt haft 
avslutning uppe i skogen vid scoutstugan. Bland annat löste de 
rebusar och åt tårta. 

§68 Hus 

§69 Avdelningar 



Stormfåglarna har seglat till Kaninholmen där de genomförde en 
lyckad hajk med övernattning. Även terminsavslutningen 
genomfördes med en segling till Kaninholmen. 

Råseglarna hade en seglingsdag i söndags där de bland annat 
övade att segla i en bana. Vinden växlade mellan stiltje och 
ordentlig blåst. 

Sjöbusarna har genomfört en seglingshajk där det blåste mycket 
och en båt kapsejsade. Övernattning skedde vid Oskarsborg. 

Skeppen har seglat samt packat lägerkistor sedan förra 
rapporteringen. De har även haft en lyckad kanothajk med 18 
scouter i Åkerskanal som avslutades i Åkersberga. 
Övernattningen skedde i vindskydd vid Garnsviksbadet. De fick 
låna 6 st kanoter gratis av Danderyds fritidsgård. Resterande 
hyrdes för 175 kr/st av Täby fritidsgård. Fler tips för att få tag på 
kanoter är att vända sig till Vallentuna fritidsförvaltningen eller 
Näsby Parks scoutkår. 

Utmanarscouterna har haft seglinsmöten på söndagar. De har 
även haft en avslutning med lekar och grillning av 
marshmallows och korv.   

Ett lägermöte hölls den 15 juni där bland annat tälten 
kontrollerades och fördelades mellan avdelningarna.  

2-kronorna ska köras till lägret på trailers. Vegan ska seglas till 
Vässarö och eventuellt hjälper vi att segla dit andra kårers 
kölbåtar samtidigt. Alerten tas på släp efter Vegan.  

Åsa skickar ut mail på sändlistan med mer information om exakt 
vilken hjälp kåren behöver för att få allt material samt båtar till 
lägret.  

Det är 97 st scouter från Danderyd anmälda till Mareld. 

Det behövs 2 stycken vagnar för transporter på lägerön. 
Eventuellt går det att köpa en ny axel till kårens gröna vagn som 
är trasig. Ytterligare en vagn ska införskaffas av Dana.   

För att klara av matlagningen vid eldningsförbud bör ett nytt 
gasolkök med tre ringar köpas in. Det är ännu inte helt avgjort 
om matlagningen sker patrullvis eller avdelningsvis.  

En buss för transport av kårens deltagare ut till lägret ska bokas 
av Åsa. Spårarscouterna kommer att lösa transporten med 
föräldrarbilar.  

§70 Läger  



Materialtransporten dit sker fredag 23 juli med en lastbil och en 
personbil med släp. Hem sker transporten den 1 augusti och 
Jonas L bokar lastbilen till båda tillfällena. Åsa mailar ut ner 
information vilken hjälp som behövs för att kunna genomföra 
detta. Avdelningsledarna mailar deltagande scouters familjer om 
hjälp vid transporten.  
 
Lägerbrev 5 kommer runt midsommar från Marelds 
lägerledning. Det sista lägerbrevet från kårens lägerledning till 
Danderyds scouter kommer att innehålla den sista informationen 
med bland annat tiderna för avfärd och hemkomst.   

Ingen röjhajk är genomförd under våren. Eventuellt sker en i 
augusti med utmanarscouterna. 

Holger ringer Ragnsells och försöker få klarhet i den faktura för 
sophanteringen på Örsö som vi får varje år. 

Marcus Henriksson är godkänd av styrelsen för att vara ansvarig 
ledare vid eskadersegling.  

Uppstartsmöte inför nästa termin hålls den 18 augusti kl 18.00 
på Oskarsborg. 

Nästa styrelsemöte är måndagen den 30 augusti kl 19 på 
Oskarsborg. 

Holger tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Holger Larsen 

Kårsekreterare Kårordförande 

§71 Övrigt 

§72 Nästa möte 

§73 Mötets avslutande 


