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Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

 

Styrelsemöte 2012-10-25 

Patrik Eliasson, Maria Hanström, Karin Hellblom, Andreas 

Larsson, Liselotte Neumann, Åsa Neumann, Ulrika Palmér, 

Ragnar Sjögren, Henrik Swanström och Holger Larsen från §92. 

Patrik förklarade mötet öppnat.  

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.  

Åsa Neumann blev av en enhällig styrelse vald till kårkassörska. 

Maria Hanström blev av en enhällig styrelse vald till 

kårsekreterare. 

Åsa läste upp attestrutinerna för den nya styrelsen för 

att informera nya medlemmar samt friska upp minnet på övriga.  

Styrelsen beslutar att Patrik Eliasson (kårordförande) pnr 

860816-0332 och Åsa Neumann (kårkassörska) pnr 620908-

1121 tillsvidare äger rätt att var för sig teckna Danderyds 

Sjöscoutkårs firma, göra uttag från kårens konton, öppna och 

avsluta konton, samt kvittera värdehandlingar för kårens 

räkning. 

Denna punkt förklarades omedelbart justerad. 

Den 12 november kl 18:30 - 21 hålls en utbildningsträff på 

Sensus på Medborgarplatsen. 

Åsa meddelar att nu finns ca 205 kkr på våra konton varav 150 

kkr på fast räntekonto.  

Vi har fått kommunalbidrag på 37 393 kr för HT12.  

Båtupptagningen gick bra och alla båtarna vid vår brygga är 

upptagna. De som deltog under dagen fick korv, bullar och 

smörgåsar.  

4 st av motorerna finns nu inlämnade för vinterförvaring. 4 hk-

motorn är trasig och ska lagas.  

Även Gunilla är upptagen och finns på Ranängen. Hon ska 

täckas den 9 november.  

Närvarande 
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Karin Hellblom har ordnat nya stolar i ledarrummet samt slängt 

de gamla.  

Ragnar har städat i Haparanda men tyvärr har det åter igen blivit 

stökigt.  

Samtidigt som båtupptagningen lagades några kistor som var 

trasiga. Dessutom byggdes det nya och lagades befintliga 

båtbockar. 

Erik Carlsson kommer att fixa en timer till köket. Han kommer 

även titta på glimtändarna i lekrummet som vi måste byta ut till 

säkerhetsglimmtändare. Armaturen i Haparanda ska också 

undersökas om elen är fackmannamässigt dragen.  

Patrik ringer Björn Alkeby på kommunen och frågar hur det går 

med vårt nya hus Kalix samt vad som händer med vårt fönster, 

gasolförvaringen och brandsläckarna. Allt detta skulle 

kommunen fixa enligt vad som bestämdes på mötet som hölls i 

augusti. Patrik ska även ta upp frågan om hur vattnet till 

motorgården ska lösas framöver. Motorgården tar vatten ur en 

slang som sitter på vår gavel. Den lossnade och stod och 

sprutade vatten på vårt hus. En bättre lösning behöver tas fram 

med kommunen.  

Förra veckan hade vi stopp i avloppet i köket. Även avloppet i 

städskrubben krånglar. Ole har lovat att titta på detta. Om han 

inte kan lösa det får vi ringa en rörmokare. 

Städning av ledarrummet planeras till söndagen den 6 januari kl 

16:00. Det kommer då ske en storrensning och alla avdelningar 

bör vara representerade för att inget ska slängas som man vill 

spara. Övrig intresserade är mer än välkomna att hjälpa till. 

Separat inbjudan kommer senare. 

Utmanarna behöver hitta på mer aktiviteter för att hålla intresset 

uppe. Idag gör de pumpalyktor. 

Hafskappseglarna som består av 10 st scouter har haft en 

kölbåthajk där det både regnade och blåste. Trots detta hade alla 

kul. Målet är att alla ska ha kölbåtscertifikat och eventuellt ta 

förarbevis.   

Skeppen har haftenvandringshajk som blev lerig men kul. 

Ledarna får lite stöttning av Hafskappseglarna vid behov och det 

fungerar bra. 

§95 Hus 

§96 Avdelningar 
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Råseglarna har haft patrulmöte där det bakades spökkakor av 

alla de slag. Scouterna arbetar för att få ta sina knivbevis. 

Sjöbusarna har tagit in 10 st nya scouter från kölistan. Även de 

jobbar med att ta knivbevis. Eldning och surrning har också stått 

på programmet.  

Stormfåglarna har många 1:a åringar på avdelningen. De har 

haft en hajk på Oskarsborg där Erik Carlsson ordnade ett lyckat 

lägerbål.  

Småfåglarna har tillverkat söljor och haft föräldramöte. De har 

också haft stughajk som gick bra.     

Liselotte informerade om lägret den 25 juli – 4 augusti som 

kåren blivit inbjudna till. Lägret vänder sig till scouter som är 

mellan 12-16 år. Liselotte skickar ut en intresseanmälan på 

sändlistan.   

Beslut: Ansvariga ledare för verksamhet på Oskarsborg 

samtliga aktiva ledare  

 

Beslut: Ansvariga ledare för hajker och utflykter 

Joakim Ahrens, Björn Alba, Jonas Dahlgren, Kerstin Ejderby 

Larsson, Patrik Eliasson, Mikael Embler, Mats Ejderby, Anna-

Karin Eskilsson, Maria Hanström, Elin Hellblom, Karin 

Hellblom, Annika Holmgren, Lars Ideström, Kristian Jakobsen, 

Fredrik Kempe, Gunnel Larsen, Holger Larsen, Anders Larsson, 

Charlotte Larsson, Jonas Larsson, Catharina Lindgren, Karl 

Montan, Åsa Neumann, Eva Nässlin, Ulrica Palmér, Cia 

Persson, Christina Reichenberg, Jonas Romson, Ulrika Royen, 

Jonas Ryberg, Håkan Sandell, Per Sandkull, Ragnar Sjögren, 

Anna Svärdström, Henrik Swanström, Karin Söderberg och 

David Wikander. 

 

Beslut: Ansvariga ledare för segling i hemmaviken 

Björn Alba, Erik Carlsson, Jonas Dahlgren, Mats Ejderby, Patrik 

Eliasson, Gunnar Genell, Peter Hamberg, Maria Hanström, 

Annika Holmgren, Lars Ideström, Fredrik Kempe, Holger 

Larsen, Jakob Larsen, Jonas Larsson, Catharina Lindgren, 

Lovisa Meijer, Karl Montan, Åsa Neumann, Ulf Palmér, Ulrica 

Palmér, Christina Reichenberg, Jonas Romson, Ulrika Royen, 

Jonas Ryberg, Håkan Sandell, Per Sandkull, Ragnar Sjögren, 

Henrik Swanström, Anna Svärdström, Karin Söderberg och 

David Wikander. 

 

Beslut: Ansvariga ledare för eskadersegling 

§97 Läger 

§98 Ansvariga ledare 
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Björn Alba, Erik Carlsson, Jonas Dahlgren, Annika Holmgren, 

Lars Ideström, Holger Larsen, Jakob Larsen, Lovisa Meijer, 

Mats Ejderby, Patrik Eliasson, Åsa Neumann, Ulrica Palmér, 

Jonas Ryberg, Håkan Sandell, Ragnar Sjögren, Henrik 

Swanström och David Wikander. 

 

Beslut: Rätt att dela ut olika certifikat 

Jollecertifikat: alla som får vara ansvariga för segling i 

hemmaviken. 

 

Eskadercertifikat: alla som får vara ansvariga för eskadersegling 

 

Kölbåtscertifikat: alla som får vara ansvariga för eskadersegling 

och har kölbåtscertifikat 

 

Natt och dag certifikat: alla som får vara ansvariga för 

eskadersegling och har natt och dag certifikat 

 

Följebåtscertifikat: Björn Alba, Erik Carlsson, Jonas Dahlgren, 

Patrik Eliasson, Annika Holmgren, Thomas Neumann, Ulrica 

Palmér, Jonas Ryberg, Håkan Sandell, Henrik Swanström och 

David Wikander. 

Ledar – och utmanarträffen den 18 oktober utväderades. Det var 

bra att alla avdelningar var represenerade. Nästa gång kanske vi 

borde ha någon aktivitet också. 

Andreas Larsson från Distrikts Styrelsen informerade om 

Demokratijamboreen. Åsa och Kerstin kommer att delta och 

representera kåren.  

De nya stagarna som kåren antog på stämman måste skickas in 

och i efterhand godkännas av riksorganisationen. Maria ordnar 

detta. 

Thinking Day är bokad till den 21 februari. 

Karin H informerade om Ljusfesten vid Sätra ängar den 4 

november kl 18-20. Mer information kommer skickas ut på 

sändlistan.  

Elin Wikander vill söka ett stipendium för att gå på utbildningen 

Värdebaserat ledarskap. Karin H skickar in ansökan.  

Patrik skriver en inbjudan till ledarmiddagen den 23 november. 

 

 

§99 Övrigt 



EC åååå-10-29 

 

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 

Kårsekreterare Kårordförande 

§100 Kommande möten 

§101 Mötets avslutande 


