
Protokoll 

 

 

Styrelsemöte 2013-12-06 

 

Närvarande: Magnus Davidsson, Mikael Embler, Kerstin Ejderby, Karin Hellblom, Daniel 

Kempe, Åsa Neumann, Liselotte Neumann, Ulrika Palmér (§1-6 samt §10-11), Helena 

Persson, Lovisa Torstensson och Ragnar Sjögren 

 

Frånvarande: Maria Hanström och Henrik Swanström 

 

 

§ 115  Mötet öppnas 

 

Liselotte förklarade mötet öppnat. Ragnar utsågs att föra dagens protokoll. 

 

§ 116  Föregående protokoll 

 

Protokollet från styrelsemötet 2013-11-06 lades med godkännande till handlingarna.  

 

§ 117  Post 

 

Ingen post hade inkommit. 

 

§ 118  Ekonomi 

 

Åsa meddelar att vi har 204 000 kr på våra konton, varav 100 000 är placerat på ett 

fasträntekonto. En del medlemsavgifter har inkommit, f.n. 38 000 kr av förväntade  

55 000. 

 

Vi har nu 245 medlemmar registrerade. 

 

§ 119  Båtar 

 

Till Gunilla har en ny vagga inköpts. Lova har fått ny täckställning och presenning. 

Sandström-båten är inlämnad för vinterförvaring. Jonas D skall följa upp och tillse att vi får 

ett inlämningskvitto för Sandström-båten. 

 

§ 120  Hus 

 

Liselotte har varit i kontakt med Danderyds kommun angående det nya förrådet Kalix. 

Kommunen hade föreslagit att lösa detta genom en förlängning av Haparanda. Vi bedömde 

dock att detta skulle ta bort lekyta där vi helst vill ha den kvar. Om vi hellre vill ha den plats 

som vi föreslagit för Kalix skall detta dock inte vara något hinder i den fortsatta processen om 

ett nytt förråd. 

 

Karin hade en kopia på den skiss vi tidigare lämnat för placeringen av Kalix. Liselotte skickar 

en kopia av skissen till kommunen som en påminnelse. 

 



En larminstruktion behövs så att man vet hur man ska göra om larmet går. Liselotte ser till att 

denna införskaffas. 

 

En del skyltar diskuterades. 

 

§ 121  Avdelningar 

 

P.C. har skissat på en avdelningsflagga och bakat pizza. 

 

Havskappseglarna har ordnat en (tillfällig) pool utomhus vid Oskarborg (med hjälp av 

patrullkistor och en presenning) och badat. Vidare har de haft hajk i Oskarborg och gjort 

båtjobb, bl. a med täckningen av Lova. 

 

Skeppen har haft spökmöte, bad-möte samt möte angående isvett med livlineträning. Vidare 

har de städat och surrat jultomtar. 

 

Råseglarna har haft föräldramöte, lagat mat och tagit knivbevis samt haft packnings- och 

städmöte. De har även varit på stughajk tillsammans med Sjöbusarna. Vidare har Råseglarna 

haft patrullmöte (hemma) samt bad-möte och skogsmöte. 

 

Sjöbusarna har haft likande program: Föräldramöte, paj på stormkök, hajk med Råseglarna, 

sjukvård och patrullmöte. 

 

Stormfåglarna har haft övernattning på Oskarborg, sjövett och allemansrätt, stormkök, 

reflexspår samt knop-lek med skattjakt. 

 

Från Sjöfåglarna fanns ingen rapport. 

 

Småfåglarna har haft möte om djurspår, bad-möte, flaggmöte med flagg-memory samt 

samarbetsövningar. 

 

§ 122  Läger 

 

Olika lägeralternativ diskuterades av styrelsen. Åsa har lagt upp oss på en hemsida där man 

kan få kontakt med andra kårer att dela läger med nästa sommar. Åsa har även skickat en 

fråga till Sollentuna Södra Sjöscoutkår, men det blir nu inte aktuellt eftersom de åker till 

Härnösand i år. Åsa kollar även med Norra Lidingö Sjöscoutkår.  

 

Vi får avvakta och se om något av detta leder till något. Senast i mitten av februari, före 

Thinking Day, måste vi fatta beslut om läger. 

 

§ 123  Programmet för Thinking Day 

 

Ragnar hade gjort ett förslag angående programmet för Thinking Day och förslaget hade 

skickats till styreslen. Förslaget följer i huvudsak det gamla programmet men Psalm 7 hade 

tagits bort och scoutbönen flyttats för att ersätta ”Fader Vår”. 

 

Kerstin nämnde att det finns en ny och lite modernare version av Scoutbönen. Kerstin söker 

rätt på den nya versionen och mailar den till styrelsen.  

 



Styrelsen diskuterade förslaget och beslutade att ändra programmet enligt förslaget men med 

skillnaden att Psalm 7 är kvar men ersätter Psalm 89 som tas bort istället. Ragnar ordnar ett 

nytt tryckunderlag för det nya programmet och kollar hur detta kan kopieras upp på billigaste 

sätt. 

 

§ 124 Övrigt 

 

Alla skall genomgå ”kursen” Trygga möten som man gör själv på nätet. Ett alternativt till 

detta är vi hittar någon som föresläser om detta på utled-dagen den 25 januari. Styrelsen är 

positiv till förslaget. Karin försöker få tag på någon som kan komma och tala om detta. 

 

Liselotte mailar ut en preliminär inbjudan till Utled-hajken så att alla kan reservera dagen. 

Styrelsen diskuterade även olika lokaler för utledhajken men inget beslutades. 

 

Kerstin har redan fått in förfrågningar om bokningar av Oskarborg under våren. Några 

önskade datum stämdes av med styrelsen. 

 

Thinking Day är den 18 februari. Havskappseglarna svarar för fikat som vanligt. 

 

Sjösättnings- och städdag beslutades till 27 april. 

 

Nästa styrelsemöte är den 13 januari, kl. 19.00. 

 

§ 125  Avslutande 

 

Liselotte tackade alla och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Ragnar Sjögren  Liselotte Neumann 

ledamot   kårordförande 

 


