
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2012-11-22 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

 

Styrelsemöte 2012-11-20 

Patrik Eliasson, Maria Hanström, Karin Hellblom, Fredrik 

Kempe, Liselotte Neuman, Åsa Neumann. Daniel Kempe från § 

108, Ulrika Palmér från § 109, Vidar Palmér från § 110 och 

Ragnar Sjögren från § 109. 

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Ingen post har inkommmit. 

Kåren har ca 238 kkr på sina konton varav 150 kkr på fast 

räntekonto. 

Vi har fått den första utbetalningen på 34.700 kr från förbundet 

av terminsavgifter för HT 2012. Fortfarande är det ca 60 avgifter 

som saknas från Danderyds scouter. 

Holger har köpt en ny pressenning och ställning till Gunilla. 

Vi har problem med möss i huset. Troligtvis komer de i genom 

hålet i städskrubben som de gnagt upp. Fredrik K köper råttgift 

och lägger ut i stugan. När giftet finns på plats kommer det att 

informeras om detta på sändlistan så alla är medvetna om att gift 

är utlagt. 

Takfönstret är äntligen på plats igen efter lagningen. 

Ole har rensat avloppet både i köket och i städskrubben. Stort 

tack till Ole! 

Kerstin hälsar att städningen inte fungerar så bra. Avdelningarna 

måste hjälpa till att städa efter mötena. Dessutom ska alla 

avdelningar ha ett städmöte per termin. Det är inte så många 

avdelningar som skrivit upp sig för detta. Listan finns i 

städskrubben.    

Stormfåglarna har haft reflexspår och varit på Naturhistoriska 

Riksmuseet.  

Småfåglarna har haft badmöte och övat på knopar samt 

sjukvård. 

Närvarande 

§102 Mötets öppnande 

§103 Föregående 
protokoll 

§104 Post 

§105 Ekonomi 

§106 Båtar 

§107 Hus 

§108 Avdelningar 
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Råseglarna har varit på Stughajk på Lidingö Norra med 

Sjöbusarna. Det var mycket lyckat. 

Sjöbusarna har surrat, haft sjukvård med Dr Müller och 

föräldramöte med packinformation. De har även varit på 

stughajk med Råseglarna. 

Skeppen har haft patrullmöte, spökspår, lekmöte, surrat, baka 

och eldat. Håkan har stöttat ledarna i planeringen av mötena.  

Utmanarna har hälpt till på Upptäckarhajken samt med 

Skeppens spökspår. 

Intresseanmälan har gått ut till det tyska lägret. Hitills har 7 st 

scouter och en ledare (Liselotte) anmält sig. Det behövs 

ytterligare ledare för att vi ska kunna skicka scouterna på lägret. 

Liselotte skickar ut information om detta på sändlistan. 

Karin H har varit på KUL-träff i stan där alla fyra distrikten var 

med. Det diskuterades vilka utbildningar som finns samt vilka 

behov kårerna såg i utbildningsväg. 

Avdelningar som badat på Mörbybadet har inte fått ett så bra 

bemötande på senare tid. Småfåglarna var nyligen på 

Tibblebadet och där fungerade det mycket bra. Stormfåglarna 

ska besöka Mörbybadet och ska rapportera om det fortfarande 

inte fungerar bra där.  

Ledarmiddagen den 23 november ställs in pga för få anmälda. 

Kanske kom inbjudan ut för sent eller också ska vi bara ha en 

ledarträff per termin för att alla ska hinna med att komma? 

Nya ledarsändlistan diskuterades och Patrik ska uppdatera den 

så att vi kan börja sprida information den vägen.  

Städdagen av ledarrummet kommer hållas den 6 januari. Pizza 

och fika planeras. Alla avdelningar måste vara representerade 

för att vi ska kunna rensa ordentligt. 

Utled-dag planeras till den 20 januari. Mer info kommer. 

Måndagen den 17 december kl 19 på Oskarsborg. Patrik bjuder 

på lussebullar vid detta möte! 

 

 

 

§109 Läger 

§110 Övrigt 

§111 Nästa möte 
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Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Patrik Eliasson 

Kårsekreterare Kårordförande 

§112 Mötets avslutande 


