
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2014-01-20 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

 

Styrelsemöte 2014-01-14 

Maria Hanström, Karin Hellblom, Ulrica Palmér, Jonas Ryberg, 

Ragnar Sjögren, Henrik Swanström och Lovisa Torstensson. 

Åsa Neumann från § 4 och Daniel Kempe från § 6. 

Frånvarande: Magnus Davidsson, Mikael Embler, Liselotte 

Neumann och Helena Persson 

8 av 12 styrelsemedlemmar närvarande. Minst 50% av styrelsen 

måste vara närvarande för att vara beslutsmässig. 

Dana öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Punkter som finns kvar sedan förra protokollet är att skriva en 

larminstuktion samt att få en uppdatering om hur det går med 

Kalix. 

Ingen post inkommit.  

Kåren har 191 kkr på sina konton varav 100 kkr på 

fasträntekonto.  

Räkningen från Astons på vinterförvaring av Sandström samt 

vinterförvaring och service av motorerna har kommit. Detta 

kostar 16.000 kr.  

Vi har fått nya försäkringar för kårens båtar. Tidigare betalades 

en avgift per scout men nu kommer vi betala en premie för varje 

båt istället. Det kommer antagligen inte bli någon större 

prisskillnad för kåren.  

En ny lista över vilka båtar och motorer som kåren har bör 

skickas in då detta inte stämmer. Åsa uppdaterar uppgifterna och 

skickar in.  

De gamla brandvarnarna har tagits ner. 

Karin H köper en ny häftapparat och whiteboardpennor. 

Flera av klockorna i Oskarsborg fungerar inte. Dessa behöver 

nya batterier. Micke får i uppdrag att fixa detta. 

Närvarande 
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Det behöver kompletteras med vekar till fotogenlyktorna. Även 

detta får Micke i uppdrag att fixa.  

Småfåglarna har bakat lussebullar och haft julavslutning.    

Stormfåglarna har haft avslutning med pyssel och planerat 

vårterminen.  

Sjöfåglarna har planerat vårterminen. 

Råseglarna har haft Luciadisco med Sjöbusarna där ledarna gick 

luciatåg och Fredrik hade turban på sig. De har även planerat 

vårterminen. 

Sjöbusarna har bakat till Luciadiscot. Idag har de lägerbål samt 

sammarbetsövningar på schemat.     

Skeppen har haft en utvärdering av terminen och filmvisning De 

har även planerat vårterminen. 

Hafskappseglarna har haft pepparkaksmöte när de bakat 

pepperkakshus. De har även haft dataspelsmöte samt planerat 

vårterminen. 

P.C har vi ingen information om mer än att de träffats.  

Kommer att diskuteras på Utled-dagen. 

Dana skissar på ett förslag på program och skickar till styrelsen. 

En inbjudan bör komma ut omgående.  

Ragnar visade ett förslag på nytt program till Thinking Day. 

Efter någon justering godkändes förslaget och kommer att 

tryckas upp till den 18 februari när vi firar TD. 

Åsa har beställt förtjänstmärken. 

Hafskappseglarna ser till att det bakas och Upptäckarna ordnar 

facklor och fackeltåg. Äventyrarna tar ansvar för fanorna samt 

läsning i kyrkan. 

Karin H skickar ut inbjudan till avdelningarna.  
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Utled-dag den 25 januari (mer info kommer) 

Onsdagen den 12 februari – Styrelsemöte kl 19 

Tisdagen den 18 februari – Thinking Day 

Torsdagen den 13 mars – Styrelsemöte kl 19 

Lördagen den 5 april – Sjöscoutdagen 

Måndag den 7 april – Styrelsemöte kl 19 

Söndag den  27 april – Sjösättning kl 10-14 

Söndagen den 4 maj – Ledarsjödag 

Tisdag den 6 maj – Styrelsemöte kl 19 

Söndagen den 11 maj – Roslagensdag 

Onsdag den 4 juni – Styrelsemöte kl 19 

 

Dana tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Ulrica Palmér 

Kårsekreterare Vice. Kårordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11 Viktiga datum 

§12 Mötets avslutande 


