
  

  

KÅRLOKAL  PLUSGIRO  

Oskarsborg  20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

Styrelsemöte 2018-04-23 
                        
Styrelsen (12) Sup (5) Övriga 
 
Claes Thurell Kerstin Ejderby    
Patrik frid   
Åsa Neumann 
Maria Hanström 
Jonas Ryberg 
Dana Palmér 
Hanna Nielsen 
Ragnar Sjögren från §6 
Samuel Dahn  

             Ej närvarande   
  
Karin Ilmoni Falk Henrik Granqvist 
Vidar Palmér  Ludvig Hambraeus 
Joakim Ahrens Oskar Larsson 
 Erika Sandell 
  
 
9 av 12 styrelseledamöter och 1 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 kommit. 
 
Kåren ha ca 392 tkr på kontot varav 31 tkr är lägeravgifter. 
Det har hittills anmält sig 82 scouter och ledare till Örsö. Ledare 
anmäler sig genom att betala in 100 kr till kårens konto.  
 
Åsa ska kontakta Danderyds Båtklubb angående medlemsavgiften 
som vi inte fått någon faktura för de senaste åren. 
  
Lina saknar kölbult och får därför inte seglas innan det är fixat. 
 
En 2-krona är inte sjösatt eftersom den saknar en toft. Claes kommer 
att sätta dit den i veckan samt se till att båten kommer ner till 
bryggan. 
 

Närvarande  

§1 Mötets öppnande 

§2 Föregående 
protokoll 

§3 Post 

§4 Ekonomi 

§5    Båtar 



Åsa anmäler att Claes få handla på kårens konto hos Erlandssons 
Brygga. 
 
Det kommer att hållas Ledarsjökvällar två gånger denna vecka. Både 
den 24 och 26 april. Patrik mailar ut info på sändlistan.  
 
Sjöfåglarna har endast David Wikander som får vara ansvarig ledare 
vid bryggan. Ledare från Sjöfåglarna bör vara med vid någon av 
Ledarsjökvällarna denna vecka så att de kan få behörighet att vara 
bryggansvariga. 
 
Vi kommer att ha en Jollelogg liggande i sjöboden där avdelningarna 
ska skriva upp vilka båtar de seglat samt om något gått sönder.  
 
Åsa, Dana och Patrik har tagit emot Sandströmmen från 
vinterförvaringen. 
 
 
Sjösättningen är genomförd men det var sämre uppslutning än 
vanligt av Spårare samt deras föräldrar. Det behöver kanske 
informeras bättre nästa år. Trots dålig uppslutning gick sjösättningen 
bra. 
 
Bland annat kom en ny brytlist i Kalix på plats, hängrännorna är 
rensade och Kalix blev städat. Även mycket annat blev uträttat under 
dagen. 
 
Karin H fixade i köket så alla fick fika och vi fick hembakade bullar 
av Titti/Lulla.   
 
 
Småfåglarna har simmat, fixat med båtarna, tränat inför Roslagens 
dag samt gått på upptäcksfärd i Nora träsk. 
 
Stormfåglarna har varit vid Nora träsk, tränat inför Roslagens dag 
samt haft seglingsteori.  
 
Sjöfåglarna har också tränat inför Roslagens dag, lagat mat, slagit 
knopar, surrat samt haft seglingsteori.   
 
Sjöbusarna och Råseglarna har haft orienterat, fixat med båtarna 
samt övat riggning.    
 
Havsgudarna har haft mysmöte, rengjort båtar, packat kistorna inför 
Örsö, haft patrullmöte samt varit och klättrat med 3:e åringarna. 
 
Flytvästgul  har haft två båtmöten samt packat kistorna inför Örsö.   
 
Kåren har haft sjösättning.  
 
Distriktet har haft Ekonomistämma med efterföljande middag. Från 
kåren var Dana, Kerstin och Åsa närvarande.   

§6 Hus & materiel 

§7 Avdelningar, 
kåren och 
distriktet 



 
 
Det har varit ett möte för baskontrollanterna inför Roslagens dag. 
Alla 6 kontroller är nu klara och har en ansvarig.  
Ylva ska reka skogen så vi får nya uppdaterade kartor.  
Den 5 maj kl 15 ska banan snitslas och hangaren sättas upp inför 
tävlingen. Åsa kommer att behöva hjälp med detta.  
 
Styrelsen beslutar om en avgiftsnedsättning för en scout till 300 kr 
för årets Örsöläger. 
 
Anders har hållit i ett lägermöte där det bara kom 3 personer. Alla 
avdelningar som ska med på läger måste vara engagerade om det ska 
bli ett bra läger. 
I övrigt är lastbilarna är bokade och vi måste se över spårarnas tält 
och troligtvis köpa nya. 
Kostnad för ledarbarn på årets läger är:  
0-3 år, gratis 
4-7 år, 80 kr/dag   
 
GDPR – Ingenting nytt har hänt sedan förra styrelsemötet. Vi 
behöver fortfarande uppdatera kårens policy samt uppdatera 
hälsokorten med en text med ett samtycke om hur vi lagrar uppgifter.  
Kölistan finns endast på Åsas dator.  
 
Patrik tog upp att det allmänna läget på våra hus och material håller 
på att bli sämre. En anledning kan vara att det sedan gammalt funnits 
oskrivna regler om vad man får och inte får göra som inte har lyckats 
förmedlats till alla nya ledare i kåren.  
De ledare som varit med länge i kåren behöver ta ett större ansvar 
och berätta för ledare om de ser att något blir fel och vilka 
förväntningar som finns. Det ska till exempel städas efter varje 
avdelningsmöte och man får inte gå in med skor.  
Vi behöver alla anstränga oss för att det ska bli lite bättre hela tiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§8   Övriga frågor 



 
 
 
23/5 Styrelsemöte  
14/6 Styrelsemöte  
 
Övriga datum 
6/5 Roslagens Dag  

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet   Justerat 

 

Maria Hanström    Patrik Frid  

Kårsekreterare    Kårordförande 

§9 Kommande möten 

§10 Mötets avslutande 


