
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2013-03-26 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

 

Styrelsemöte 2013-03-21 

Patrik Eliasson, Maria Hanström, Karin Hellblom, Åsa 

Neumann och Ulrika Palmér. Ragnar Sjögren från § 29.  

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Ingen post inkommit.  

Kåren har 193 kkr på sina konton varav 170 kkr på 

fasträntekonto. 

Vrakpatrullen rekognocerade på båtmässan och fann både plus 

och minus när det gäller Laser Bahia. Plus: trevlig båt, säkert 

väldigt kul att segla för den kunnige, tillräckligt stor och stabil 

för flera scouter,mycket utrustning, bra pris. Minus: många 

tampar (kan bli lite rörigt för nybörjare) rullfock som sitter kvar 

när man lämnar båten, inga förtöjningsbeslag (kan vara knepigt 

att montera), hur funkar det att låta den ligga vid bryggan. Det 

fanns ett kapell att lägga över båten, osäkert hur det funkar med 

det om båten ligger i sjön. Vrakpatrullen går vidare och 

provseglar, tar referenser från andra kårer.  

   

2 st nya kyl/frys är nu installerade och klara i köket. Stort tack 

till Karin H som ordnat detta. 

Kommunen har monterat brandsläckarna och satt upp skyltning 

vid nödutgångarna.  

På Vildmarksmässan hittade Henrik S följande tält för att ersätta 

de stora tälten med. 

http://tältkåta.se/index.php?route=product/product&path=18&pr

oduct_id=53 .Vi får tältet för mässpriset 4.400 kr och styrelsen 

beviljar Henrik att införskaffa ett tält.   

Alla avdelningar har varit med på Thinking Day. 

Småfåglarna har badat och tränat sjukvård.  

Stormfåglarna har eldat, haft demokrati tema och övat knopar. 

De har dessutom varit på dagshajk i Rinkebyskogen. 

Närvarande 

§25 Mötets öppnande 

§26 Föregående 
protokoll 

§27 Post 

§28 Ekonomi 

§29 Båtar 

§30 Hus 

§31 Avdelningar 

https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=f7qDSywSBUSp5TtCuS2nO57kmPhX-s8IB2V-4-6BkPQ3pK6C4HsEDOpdn3J2mDyZ_sNaoCmAm9A.&URL=http%3a%2f%2ft%c3%a4ltk%c3%a5ta.se%2findex.php%3froute%3dproduct%2fproduct%26path%3d18%26product_id%3d53
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=f7qDSywSBUSp5TtCuS2nO57kmPhX-s8IB2V-4-6BkPQ3pK6C4HsEDOpdn3J2mDyZ_sNaoCmAm9A.&URL=http%3a%2f%2ft%c3%a4ltk%c3%a5ta.se%2findex.php%3froute%3dproduct%2fproduct%26path%3d18%26product_id%3d53
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Råseglarna har eldat av snören, haft städning med poängjakt 

och varit på äventyr i skogen. 

Sjöbusarna har eldat av snöre, haft patrullmöte, övat 

allemansrätt samt gjort pinnbröd. 

Skeppen har eldat, övat sjukvård samt genomfört ett Lördaxkör. 

Hafskappseglarna har övat navigation och prövat på att använda 

nödbloss. De har även varit på Eriksdalsbadet. 

Utmanarna har äntligen bestämt sig för ett namn på laget. De 

heter nu Papilio Citreus (Citronfjäril på latin). De har grillat 

korv, sett på film och varit på Bodaborg. 

Åsa kommer att vara lägerchef för Örsölägret.  

Lägerbrev 1 har skickats ut och hitills har 9 st Örsöanmälningar 

från scouter kommit in.  

Patrik har fått in följande information om ledarsituationen: 

Småfåglarna: Ragnar och Anna-Karin 

Stormfåglarna: Ingen ledare 

Råseglarna: Anders, (Eva), Catharina 

Sjöbusarna: Åsa 

Skeppen: Vidar, Petra, John, Isabelle 

Hafskappseglana: Henrik, Jonas R, Jonas D, David 

Papilio Citreus: Ingen 

Övriga: Maria, Holger, Karin S, Kerstin 

 

Nästa lägermöte sker den 18 april i samband med styrelsemötet. 

Lägerpackning sker den 16 juni. 

 

Upptäckarledarna tar ansvar för den knopkontroll som kåren har 

ansvar för på Björnklon, Upptäckarnas tävling på Scouternas 

dag den 4 maj. Nytt möte hålls den 16 april. 

 

Beslut om policy för hur 

sändlistor/dropbox/hälsokort/personliga uppgifter ska 

användas/hanteras i kåren bordläggs till nästa KS.  

Patrik skickar ut inbjudan till ledarmiddagen snarast. 

David skickar ut inbjudan till Sjösättningen. 

Fredagen den 12 april kl 19 – Ledarmiddag 

§32 Läger 

§33 Övrigt 

§34 Möten 
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Lördagen den 4 maj - Scouternas dag 

Söndagen den 2 juni – Kårdag  

Söndagen den 16 juni – Lägerpackning Örsö 

Styrelsemöten: 

Torsdagen den 18 april kl 19 på Oskarsborg 

Onsdagen den 15 maj kl 19 på Oskarsborg 

Mådagen den 10 juni kl 19 på Oskarsborg 

 

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Patrik Eliasson 

Kårsekreterare Kårordförande 

§35 Mötets avslutande 


