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Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

Styrelsemöte 2011-03-16 
Patrik Eliasson, Åsa Neumann, Ulrika Palmér och Ragnar 
Sjögren. 

Patrik förklarade mötet öppnat. Ragnar utsågs att föra dagens 
protokoll.  

Protokollet från styrelsemötet 2011-02-14 lades med 
godkännande till handlingarna. Protokoll från kårstämman finns 
nu i en preliminär version. 

Kåren har fått en inbjudan till bokreleasen av den nya 
”Danderydsboken”. Releasen hålls på Östergårds den 27/3. I 
boken finns några bilder från kårens verksamhet nere vid 
bryggan. Inbjudan skickas på sändlistan. Dana och Åsa går ev. 
till Östergårds. 

Kåren har fått en CD med information om 
rekryteringskampanjen. Målsättningen med kampanjen är att 
öka scouternas medlemstal med 10 %.  

Förhandsinformation om inbjudan till en regatta i Edsviken med 
Sollentuna södra har inkommit. Regattan gäller utmanare och 
ledare och skall hållas i augusti. Vi avvaktar till att den 
definitiva inbjudan kommer. 

Påminnelse om rådslaget angående scouternas nya 
riksorganisation har också kommit. 

Åsa har sänt ut resultatrapport och balansrapport. Åsa meddelar 
att det för närvarande finns 132 000 kr på våra konton. 
Räkningar för vt 2011 har gått ut. Åsa har inte kontrollerat 
närmare men de flesta har redan betalat. Ett mindre belopp av 
medlemsavgifterna för hösten 2010 har kommit från förbundet. 

Genom Åsas försorg har kårens fyra utombordsmotorer lämnats 
på service hos Astons sjöbodar. Vidare har skeppen tillverkat 
nya paddlar, som nu finns till beskådande i Haparanda. 

Gunilla är täckt efter en fin insats i kylan av Patrik, Holger, Lars 
och Annika. Segel och dynor mm togs in till Oskarborg för 
vädring och torkning. Inför seglingssäsongen skall Holger (och 
Lars?) skriva en instruktion för användandet av Gunilla. 

Närvarande 
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David hade gjort ett förslag till inbjudan till sjösättning och 
vårstädning. Inbjudan godkändes efter några ändringar. 

I övrigt noterades att en del segel till tvåkronor behöver skickas 
på lagning. Åsa ordnar med detta vid tillfälle. Dyvikan till 
Alerten är ännu inte åtgärdad och det är David som håller i det. 

Vi har bytt elleverantör och den sista räkningen med E-on är 
betald. Spisen i köket har lagats och fungerar nu som vanligt. 
När spisen var trasig fick kåren en spis att ha i reserv och den 
står i en patrullya. Vi avvaktar med beslut om denna. 

Patrik har varit kontakt med en låsfirma angående byte till kod- 
eller kortlås. Enligt uppgift kan en låsterminal för detta kosta ca 
20 000 kr. Byte till kodlås/kortlås kan därmed kanske bli för 
dyrt. Patrik skall undersöka vidare med Täby-Danderyds lås. 

Dana skall köpa några nya termosar. Inget köp är gjort ännu och 
Dana kollar lite mer. 

Stormfåglarna har haft sjukvårdsmöte. Tidigare har de haft två 
möten med ”varmluftsballong” och ”flaskraket” i kombination 
med sömnad av bestickpåsar. 

Småfåglarna har simmat på Tibblebadet och blev väl mottagna 
där. Förra gången var det knopar och chiffer och före sport lovet 
Trangiakök och ”glödhoppor”. 

Sjöbusarna har haft program med städning på Oskarborg och 
”organisse”. De har även varit och simmat i Tibble. Vidare har 
de haft seglingsteori med väjningsregler, sjövett och sjökort. 

Råseglarna har bl.a. haft möte och eldat. 

Skeppen har gjort patrullflaggor och paddlar. 

Ingen rapport från utmanarna men vi vet att de ska ordna ett 
möte för Råseglarna den 31 mars. 

Temat för Örsölägret är ”Världens läger”. Lägerbrev 1 har gått 
ut och två anmälningar har redan inkommit. En påminnelse går 
ut vid månadsskiftet mars/april. En nyhet är att även ledare skall 
anmäla sig och betala en avgift på 100 kr.  

Åsa kallar till ett lägermöte den 5 april kl 19- 21. Alla 
intresserade är välkomna och för en ledare per avdelning är 
mötet obligatoriskt. 
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Halldéns har meddelat att de inte kommer att vara på Örsö 
förrän i maj. Preliminärt datum för röjhajk är därför den 14-15 
maj. 

Med anledning av ledarmiddagen och en del frågor som 
uppkommit kring denna diskuterades ledarsituationen i kåren. 
Det är viktigt att alla avdelningar är representerade i styrelsen.  

Kerstin skall även fortsättningsvis hålla i Kölistan. Vi kommer 
dock redan nu lägga ut en möjlighet till att registrera en 
intresseanmälan på hemsidan. Registreringar som görs där 
skickas vidare som mail till Kerstin, Åsa och Patrik. Vidare går 
ett svarsmail till anmälaren. I detta anges att Kerstin ringer upp. 

Den 11 juni planeras en terminsavslutning för hela kåren. 
Förslaget är att varje avdelning ska ordna en station med någon 
scoutaktivitet. Platsen är scoutbryggan och de närmaste 
omgivningarna. 

 
Lägermöte den 5 april 
Ekonomisk distriksstämma den 13 april 
Kårstyrelse den 14 april 
 

Patrik tackade alla och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Ragnar Sjögren Patrik Eliasson 

Ledamot Kårordförande 
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