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Styrelsemöte 2012-08-20 

Kerstin Ejderby-Larsson, Patrik Eliasson, Mikael Embler, Maria 

Hanström, Karin Hellblom, Liselotte Neumann, Åsa Neumann, 

Jonas Ryberg och Ragnar Sjögren. 

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Kåren har fått en inbjudan till ett nationellt Jamboree i Tyskland 

den 25 juli – 4 aug. Lägret vänder sig till scouter mellan 12-16 

år. Sista anmälningsdag är den 1 december. Läs mer på 

http://bundeslager.pfadfinden.de/ . 

Ett roverlag i Roslags Näsby Scoutkår undrar om de kan få 

använda våra lokaler samt låna våra båtar. Patrik kontaktar dem 

om mer detaljer. 

Den 6 september är det kungabesök i Danderyd och Danderyd, 

Djursholms och Stocksunds scoutkårer kommer att hjälpa till.  

Ca 15.20 ska kungaparet vara i Danderydsgården, för att 15.50 

gå ner till Kvarnparken för festlig avslutning och konsert. Då får 

scouterna paradera med scoutskjortor och fanor längs stigen. 

Några får gärna efteråt volontera och hjälpa folk tillrätta. Karin 

Hellblom kommer kunna vara närvarande och behöver hjälp av 

ca 10 st scouter.  

Kåren har ca 287 kkr på sina konton. 

150 kkr placeras i fast 3-månaders räntekonto. 

Fakturan från Svartsjö handel har kommit och landade på ca 

42.000 kr.  

Preliminärt kommer kåren att gå 11.000 kr i vinst för 

räkenskapsåret som avslutades 30 juni. 

Mastfoten på Lova är trasig men kommer att lagas under nästa 

vecka innan avdelningarna kommer igång med segling. 

Micke Mathisen, (en kompis till Annika) vill hyra 2-kronorna 

den 22 september till en svensexa. Det kommer inte vara någon 

alkohol inblandad vid seglingen. Ev kan Jonas Dahlgren vara 
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med och då ser styrelsen inga problem med att hyra ut dem. 

Patrik kontaktar Micke och meddelar vilkoren. 

Ett nytt centerbord till en 2-krona är beställt av Jonas Dahlgren.   

Nya låskolvar behöver beställas efter inbrottet. Följade ska 

köpas:  

 2 st låscylindrar där alla nycklar ska passa (entré 

dörrarna) 

 4 st låscylindrar där inte uthyrningsnycklarna ska passa 

(ledarrum, förråd, Boden, Haparanda) 

 100 st vanliga nycklar samt 10 st uthyrningsnycklar 

behövs, samtliga uppmärkta med nummer 

 1 nytt lås till förråd som gick sönder vid inbrottet 

Före styrelsemötet hade vi ett möte med Björn Alkeby, 

fritidschef hos kommunen samt Klas Widén, Ignesco 

Säkerhetskonsult AB. Mötet gick bra och sammanfattningsvis 

kom vi fram till detta:  

Övervåningen : Ingen får sova där pga brandsäkerheten 

Kåren:  ska fixa säkerhetsglimtändare, timer ska installeras i 

köket till vattenkokaren, armaturen i Haparanda är inte CE-märk 

och behöver bytas/kontrolleras 

Björn:  kontaktar Dafo angående nya släckare, skyltningen 

behöver ändras i lekrummet, nya låskåpor på dörrarna som gör 

att man alltid kommer ut vid brand ska installeras, skaffa en 

container där gasolen ska förvaras, prata vidare med Klas om 

utrymningslarm som behöver installeras. 

En utvärdering av Örsö samt en lista på vad som behöver göras 

inför nästa läger håller på att sammanställas. Alla som har 

synpunkter får gärna maila dem till Maria på hanstrom@kth.se . 

Upptakten hålls den 23 augusti. Middag kl 18 och mötet börjar 

kl 19.  

Kårstämman kommer att ske söndagen den 30 september kl 

19 på Oskarsborg. Kåren ska då anta nya stadgar och styrelsen 

kommer att skicka ut en proposition angående detta.  

Oskarsborgsdagen/Båtupptagning kommer ske den lördagen 

6 oktober kl 10-14. Åsa skickar ut en inbjudan på sändlistan. 

Förhoppningen är att förrutom hinna få upp båtarna ska även 

några kistor repareras eller nytillverkas. En storstädning av 

köket vore också på sin plats. 
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Torsdagen den 18 oktober kommer en Ledar - och 

Utmanarträff hållas. Förhoppningen är att så många ledare som 

möjligt ska komma och därför förslår styrelsen att avdelningarna 

har patrullmöte eller en mötesfri vecka för att alla ska ha 

möjlighet att komma.  

Fredagen den 23 nov kommer en ledar/funktionsärsmiddag 

att hållas. Mer info kommer senare. 

Oskarsborg är än så länge uthyrt på följande datum: 9 sep, 29 

sep, 17 nov och 30 nov - 2 dec.   

Patrik har ordnat en ny sändlista för enbart ledare. Det finns 

information som vi bara vill ska spridas till ledare och då är det 

praktiskt med denna sändlista.  

Måndagen den 17 september kl 19 på Oskarsborg. 

Torsdagen den 25 oktober kl 19 på Oskarsborg 

Tisdagen den 20 november kl 19 på Oskarsborg 

Måndagen den 17 december kl 19 på Oskarsborg. Patrik bjuder 

på lussebullar vid detta möte! 

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Patrik Eliasson 
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