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Styrelsemöte 2012-09-17 

Patrik Eliasson, Maria Hanström, Karin Hellblom, Åsa 

Neumann, Ulrica Palmér och Ragnar Sjögren från §83. 

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Ny distriktsorganisation? - Rådslag 
I juni hade Roslagens distrikt tillsammans med Birka, 

Stockholm, Södertörn och KFUM-Stockholm/Gotland ett 

rådslag för alla kårer att diskutera hur vi vill att distrikten i 

Stockholms området ska organisera sig fram över. Detta 

resulterade i ett nytt rådslag den 19 september kl 19:00 på Best 

Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17. Varje kår får skicka två 

personer! 

Danderyds styrelse pratade igenom hur vi vill att distrikten ska 

organiseras och kom fram till att vi vill behålla Roslagens 

distrikt som idag. Åsa och Kerstin kommer att vara med på 

mötet. 

 

Kommunen har skickat ett tack till kåren för att vi ställde upp 

med scouter under kungens besök den 6 september. Det var     

20 st scouter som hjälpte till under dagen och visade vägen 

mellan Danderydsgården och Slöjdstugan. 

 

Företaget Flir erbjuder kåren kontorsmöbler som de  annars ska 

kasta. Karin H kontaktar dem och ser om det finns några bra 

stolar som vi kan ha i ledarummet.  

 

Kåren har ca 189 kkr på sina konton. 

150 kkr är placerade i fast 3-månaders räntekonto. 

Alla utgifter till årets läger är ännu inte bokförda. Till stämman 

kommer detta vara klart. 

Utmanaravdelningen önskar få sina kostnader för sin kickoff-

hajk subventionerad. Det rör sig om ca 1000 kr och styrelsen 

beviljade detta.  

Åsa föreslår att vi testar att avskaffa avdelningskassorna. 

Avdelningarna får istället skicka in kvitton till Åsa på sina 
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utgifter och få ersättning för detta. En uppföljning kommer att 

ske för att se om det är ett bra sätt att hantera avdelningarnas 

pengar. Skriftlig information om detta kommer att att läggas upp 

på hemsidan. 

Lovas mastfot fungerar nu igen och kan användas. 

Båtupptagning kommer att ske den 6 oktober. Åsa skickar ut 

inbjudan. Ragnar kommer organisera arbetet på Oskarsborg. Vi 

ska försöka hinna med att laga lite kistor under dagen. 

Förhoppningsvis kommer även en storstädning av köket att 

kunna genomföras. 

Småfåglarna har haft 2 seglingsmöten. De har även lärt sig om 

fotogenlyktor och haft ett lägerbål. 

Stormfåglarna har också haft 2 seglingsmöten. De yngre 

scouterna har varit på besök vid bryggan men inte seglat ännu. 

Råseglarna har seglat 3 gånger denna termin. 

Sjöbusarna har hunnit segla 4 gånger. De har bara 19 scouter 

och kommer försöka ta in fler från kölistan. 

Skeppen har efter lite miss i planeringen med kallelse till 

scouterna startat upp sin verksamhet med segling.  

Hafskappseglarna har även de seglat på sina möten hitills. 

Utmanarna har haft en kickoff-hajk som var mycket lyckad. De 

kommer att ha möten på torsdagar och har redan planerat 

terminens program tillsammans. De 3-års Utmanare som finns 

har inte möjlighet att vara med på torsdagar och kommer 

troligen att satsa på att vara assistenter på Skeppen.  

Under säkerhetsgenomgången framkom att kåren ska fixa 

säkerhetsglimtändare, timer ska installeras i köket till 

vattenkokaren och armaturen i Haparanda behöver ses över. Erik 

Carlsson ska kontaktas angående detta och se om han kan hjälpa 

till.    

Fönstret som bröts sönder under inbrottet är fortfarande inte 

lagat och Patrik kontaktar Björn Alkeby och påminner om detta.  

Vi har nu installerat de nya låscylindrarna och 36 st nycklar har 

delats ut till ledare. De gamla nycklarna vill vi att man lämnar i 

en låda som står i ledarrumet. De som fortfarande saknar nycklar 

till över - eller underlåset får kontakta Karin H som ska försöka 

se till att de delas ut. 
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Kallelse till Kårstämman den 30 september har skickats ut på 

sändlistan och finns även på Oskarsborg. Patrik kommer ordna 

fika. 

Styrelsen enades om ett förslag på nya stadgar. Propositionen 

kommer att mailas ut snarast så att alla hinner läsa igenom den 

till stämman.  

Dana undersöker vad det skulle kosta för kåren att köpa en 

Dropbox där avdelningarna kan ha sina dokument.   

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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