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Styrelsemöte 2016-12-19 
Styrelsen (13) Sup (6)                         Övriga 

                          

Patrik Frid                 Samuel Dahn                 Pontus Sunnanstaf 

Jonas Ryberg             Erika Sandell                                               

Dana Palmér              Kerstin Ejderby                                                                         

Åsa Neumann 

Joakim Ahrens    
Hanna Nielsen  

Ragnar Sjögren   

Maria Hanström                                                                                            

  

             Ej närvarande Rikard Göthe             Henrik Granqvist 

Daniel Kempe           Oskar Larsson 

Vidar Palmér             Ludvig Hambraeus                          

Sara Winell 
Marika Lund 

 

 8 av 13 styrelseledamöter och 3 suppleanter var närvarande, så styrelsen var 

beslutsmässig (minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

Patrik öppnade mötet.  

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Kåren har fått 1806,10 kr i återbäring från Scoutshoppen.  

 

Kåren har ca 260 kkr på kontot.  

 

Kåren har fått en faktura på 4000 kr som korrigering av 

medlemsavgifterna för HT15. 

   

 

Alla båtar utom Crescenten är nu täckta.  

 

Ruckelpatrullen har börjat diskutera ett nytt kök. Det kommer att bli 

ett kök från IKEA.  

 

Adventsljustakar är uppsatta på Oskarsborg. 

 

Det saknas två stycken av de svarta ljusmanchetter som sitter på den 

stora ljuskronan i lekrummet. Om någon vet var de finns så får man 

gärna sätta tillbaka dom. 

 

Närvarande  

§110 Mötets öppnande 

§111 Föregående 
protokoll 

§112 Post 

§113 Ekonomi 

§114 Båtar 

§115 Hus 



EC åååå-12-22 

Det sitter ett nytt lås på Utmanarlyan. 

 

 

Småfåglarna: har bakat, tränat chiffer och kartecken, badat samt haft 

lägerbål. De har nu avslutat terminen. 

 

Sjöfåglarna har samma program som Småfåglarna. 

  

Stormfåglarna har samma program som Småfåglarna. 

 

Råseglarna har bakat pepparkakshus, simmat, städat samt haft 

Luciadisco.  

 

Sjöbusarna har haft patrullmöte, täckt båtarna samt haft Luciadisco. 

 

Havsgudarna har lagat mat på stormkök, eldat samt arbetat med 

täljsten. Mycket focus har legat på sammarbete. Avdelningen 

kommer att behöva minst en till ledare till vårterminen.       

 

Utmanarna har utvärderat terminen. De har även ägnat sig åt kreativt 

skapande på papper. Utmanarlaget har bestämt att de ska heta 

Flytvästgul. 

 

Kårgemensamt: 

Roslagens Scoutdistrikt har haft en julfest som några i kåren var med 

på.  

 

 

Läger. 

Patrik har sammanställt resultatet av den enkät som ledarna fick 

svara på angående vilket läger som man vill åka på. Av de 35 st svar 

som inkommit så vill 63% åka till Örsö v.31 och 35% åka på 

Jamboree. 

De flesta Upptäckarledare vill åka på Jamboree. Beslut togs därför 

att Upptäckarna åker på Jamboree och att övriga kåren åker till Örsö. 

 

Kostnaden för Jamboreen besämdes till 5000kr/scout och 

500kr/ledare. En anmälningsavgift på 500 kr ska betalas senast den 

20 januari för båda scouter och ledare. 

 

En preliminäranmälan till Örsö på 300 kr/scout ska också betalas in 

den 20 januari.  

 

Örsö kommer vara vecka 31 ( 29 juli- 5 aug) och Jamboreen är vecka 

32 (5 aug – 12 aug). 

 

Lägerbrev för båda läger ska skickas ut innan jul. 

 

§116  Avdelningar 

§117 Övriga frågor 
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Alla ledare bör fundera på vad de kan bidra med till dessa olika 

läger. Vi kommer att diskutera läger som en punkt på UtLed-dagen 

den 15 januari. 

 

Patrik skickar ut inbjudan till UtLed-dagen inom kort. 

 

 

 

Utled helg 14-15 januari (lokal ej bestämd) 

Onsdagen den 25 januari – Styrelsemöte kl 19 

Måndagen den 20 februari – Styrelsemöte kl 19 

Onsdagen den 22 februari – Thinking day 

Söndagen den 14 maj – Roslagensdag 

 

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justerat 

 

Maria Hanström Patrik Frid 

Kårsekreterare Kårordförande 
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§119 Mötets avslutande 


