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Styrelsemöte 2016-11-22 
Styrelsen (13) Sup (6)                         Övriga 

                          

Patrik Frid                 Samuel Dahn           

Jonas Ryberg             Erika Sandell                                               

Dana Palmér från §104                                                                                     

Vidar Palmér från §104                                                                                                   

Sara Winell  

Åsa Neumann 

Joakim Ahrens    
Hanna Nielsen  

Marika Lund 

Ragnar Sjögren från §107                                                                                     

  

             Ej närvarande Rikard Göthe             Henrik Granqvist 

Maria Hanström        Oskar Larsson 

Daniel Kempe           Kerstin Ejderby 

                                  Ludvig Hambraeus                          

                               

 10 av 13 styrelseledamöter och 2 suppleanter var närvarande, så styrelsen var 

beslutsmässig (minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

Patrik öppnade mötet.  

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Ingen post har inkommit.  

 

Kåren har 268 kkr på kontot.  

Medlemsavgifter har kommit in. Pengar saknas för tröjor. 

   

 

Råseglarna och Sjöbusarna har inte täckt sina båtar. Lina och Lova 

har täckts, men Lova behöver täckas om. 

 

Dörren är fixad till Kalix. Ulrica Palmér har talat med Danderyds 

kommuns fritidschef om vad som skall fixas med husen. Det som 

togs upp var bl.a. att vi vill bygga ut bryggan samt om kommunen 

kan bistå kåren på något sätt vid köksrenoveringen. Det som 

missades att ta upp var branddörrar. 

 

 

 

 

Närvarande  

§100 Mötets öppnande 

§101 Föregående 
protokoll 

§102 Post 

§103 Ekonomi 

§104 Båtar 

§105 Hus 



EC åååå-11-30 

 

Småfåglarna: Teambuilding*2, chiffer, hajk med invigning då 

eldmärket togs. 

 

Sjöfåglarna har samma program som Småfåglarna. 

  

Stormfåglarna har samma program som Småfåglarna. 

 

Råseglarna: Packmöte + föräldramöte, hajk 

 

Sjöbusarna har samma program som Råseglarna samt att de har haft 

simmning.     

 

Havsgudarna: Ett inställt möte pga. snö. Inställd hajk pga. kyla och 

ledarbrist. Städmöte, PL-kurs för sex av scouterna.      

 

Utmanarna: Badmöte, planering av smygjakt, inställd smygjakt pga. 

Havsgudarnas inställda hajk som istället blev brädspelshajk. 

 

Kårgemensamt: 

Demokratijamboree som Ulrika Palmér och Åsa Neumann gick på. 

Där beslutatdes det att sjöscouting ska konkretiseras. 

Vi tycker att alla platser vi fått tilldelade ska nyttjas. Och vi behöver 

vara mer förberedda och prata igenom vad vi vill inför 

demokratijamboreen. Detta för att gynna sjöscouting mer. 

Övrigt sagt på jamboreen är att det är fokus på rekrytering 

Distriktsstämma; Jonas Ryberg, Ulrika Palmér och Åsa Neumann 

 

 

Läger. 

Spårarna; Vill åka på läger på Vässarö eller på Örsö. Vässarö är mer 

troligt om resten av kåren inte åker till Örsö. 

Upptäckarna; Hälften vill till Örsö och hälften vill till Jamboreen 

Havsgudarna; Hälften vill till Örsö och hälften vill till Jamboreen 

men ledarna åker hellre till Örsö. 

Utmanarna; Tre vill till båda och två vill till Örsö. Det finns ledare 

för båda alternativen. 

Det är en ekonomifråga. Eftersom att endast upptäckarna har ledare 

till att åka till Jamboreen kanske det kommer bli ett uppdelat läger. 

Utrustning: Bara en helg överlappar så det borde inte bli något 

problem. 

Lägerkommitté bör ordnas snarast, innan utled. Vilka resurser har 

vi? 

Patrik mailar ut på ledarsändlistan. Ber alla svara om vilka ledare 

som kommer på Örsö samt datum. 

Distriktskår kommer finnas så om det finns ströscouter som vill åka 

på Jamboreen kan de åka med distriktskåren. 

Hanna kollar kostnader för alla scouter för att subventionera ledarna. 

Beslut om vilket/vilka läger vi skall åka till fattas nästa möte. 

§106  Avdelningar 

§107 Övriga frågor 



EC åååå-11-30 

Sophia har frågat om avdelningskassa till ett roverlag med scouter 

från Danderyd och Djursholm. Åsa svarar att de kan äska pengar för 

aktiviteter, men inte få avdelningskassa. 

 

Ulrika berättar att om avdelningarna har önskemål gällande hantverk 

skall detta meddelas till henne. Just nu fixas täljsten, paracord och 

läder. Vid användande är det viktigt att det beställs inför nästa 

tillfälle. Instruktioner finns på lådan. 

 

Hus.  

Det skall städas i förrådet. Det är tråkigt när det är använt, men inte 

återställt efteråt. 

Det går framåt med återställandet av tamojarna. 

Ta av skorna när du kommer in. 

 

 

Måndagen den 19 december – Styrelsemöte kl 19  

Utled helg 14-15 januari (lokal ej bestämd) 

Onsdagen den 25 januari – Styrelsemöte kl 19 

 

 

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justerat 

 

Sara Winell Patrik Frid 

Ledamot Kårordförande 

§108 Nästa möte 

§109 Mötets avslutande 


