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Styrelsemöte 2010-11-10 
Patrik Eliasson, Maria Hanström, Karin Hellblom, Thomas 
Neumann, Åsa Neumann och Ragnar Sjögren. 

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna 
efter justeringen att Åsa blev vald till kårkassör fr om 2006 samt 
att Marcus Henriksson får vara ansvarig för eskaderseglingar. 

Protokollet från 2010-09-21 lades med godkännade till 
handlingarna. 

Vi har ännu inte fått in protokollet från kårstämman. 

Vi har fått reklam för att sälja Khom loy - den svävande lyktan. 
Det ska var ett tyst och miljövänligt alterantiv till fyrverkerier. 
Vi beslutade att inte sälja fler saker än majblommor. 

Kåren har fått ett tackkort från familjen och Hjärnfonden sedan 
kåren skänkt 500 kr till minne av August Hammarbäck.  

Vi har fått en enkät från Danderyds Kommun om verksamhet 
för 3-6-åringar. Åsa har svarat att vi inte har verksamhet för den 
åldersgruppen. 

Kåren har 106 kkr på sina konton. 

Vi har ännu inte fått några pengar från förbundet för 
medlemsavgifterna. 

Åsa redovisade för styrelsen de nya bidragsreglerna. 

Alla kårens båtar är täckta. 

Alla tvåkronesegel har inspekterats och nästan alla storsegel 
behöver lagas. Fockarna har klarat sig bättre. 

4 st motorer ligger på golvet i Haparanda, dessa behöver lämnas 
in på vinterförvaring. 

Dyviken på alerten är trasig. Åsa kontaktar Jonas för hjälp om 
hur vi ska kunna laga den. 
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Elementet i Haparanda bör bara användas vid plastning för att 
minska elförbrukningen. Färgburkar som inte tål frost får flyttas 
in i förrådet. 

 

Uthyrningarna rullar på som vanligt. Inga uthyrningar bör 
tillåtas efter midsommar för att vi ska kunna ha lägerpackning 
framme.  

Stugfogden har inte hittat något trasigt i stugan sedan förra 
styrelsemötet. 

Småfåglarna har spelat egentillverkat memory, övat sjukvård 
samt stekt krabbelurer. 

Sjöbusarna har övat sjukvård, gått ett allemansrättsspår samt 
haft lägereld vid vindskyddet. 

Råseglarna har eldat, övat sjukvård med hjälp av 
utmanarscouterna. De ska ha stughajk med Sjöbusarna om 2 
veckor. 

Havsgudarna har haft äventyrsmöte med utmanarscouterna. 

Skeppen har ägnat sig åt naturrutan samt bakat. I helgen ska de 
ha stughajk med Havsgudarna. 

Utmanarscouterna har målat om i seniorlyan under lovet. De har 
hjälpt på möten både för havsgudarna och råseglarna.   

Patrik letar vidare efter en stuga som är ledig 15-16 januari. Åsa 
börjar skissa på ett program för helgen. 

 Karin H bokar församlingsgård och präst. Redan nu ska 100 st 
facklor köpas in.  

 Örsölägret kommer att hållas under vecka 32.  

Den som är intresserad av att vara lägerchef kan kontakta Patrik. 
Mer lägerplanering kommer att ske under utledhajken i januari. 

Styrelsen diskuterade förslaget av miljöpolicy från David som 
presenterades på stämman. Ragnar tar fram ett nytt förslag till 
ledsenhajken. 

En fotobok som ska spegla kommunens alla delar kommer att 
innehålla bilder på bland annat två scouter i kåren. Styrelsen har 
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ingenting emot denna publicering, om föräldrarna ger sitt 
samtycke.  

Kerstin har varit på Bengt Frids begravning. Bengt var under en 
period kårordförande i kåren.  

Måndagen den 13 december klockan 19. 

 

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Patrik Eliasson 
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