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182 36  DANDERYD 

Styrelsemöte 2008-11-05 
Maria Hanström, Åsa Neumann, Holger Larsen, Ragnar Sjögren 
och David Wikander. 

Holger öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

En scoutkår från Karlshamn har kontaktat ett antal kårer i landet 
som de anser fungerar bra för att för att få reda på vilken 
”blåtråd” de har i verksamheten. Holger ska be dem förtydliga 
vilken information de är ute efter för att vi ska kunna hjälpa dem 
på ett bra sätt. 

Det kommer hållas ett seminarium om ledarskap på 
Danderydsgymnasium den 17 november. Läs mer på 
www.danderyd.se/ung.  

De finns nu ett antal förslag på ny förbundshalsduk och en 
omröstning bland landets scouter ska genomföras för att avgöra 
vilken som ska användas. Rösterna ska registreras i Melker 
senast den 21 november. Åsa kommer att skicka ut information 
på sändlistan till avdelningarna. Läs mer på 
www.ssf.scout.se/halsduk .  

Det har kommit en handbok från förbundet som beskriver 
scouting. Den läggs i bokhyllan i ledarrummet. 

Vi har nu fått den film från Gunilla Malmström i Nacka som 
visar vargungar från Danderyds Scoutkår. 

Kåren har ca 170 kkr på sina konton. 

Vi har än så länge bara fått in ca 37 kkr i medlemsavgifter mot 
förväntade 60 kkr.  

Vi har fått in det kommunala bidraget för första kvartalet på    
25 kkr.  

David ska åka och lämna in 4 hk och Parsunmotorn på service 
och vinterförvaring.  
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Båtarna behöver täckas innan snön kommer och vid en LedSen-
träff ska vi kolla igenom seglen.  

David har begärt få in offert på 2 st nya 2-kronesegel men ännu 
inte fått svar.  

Vi har haft problem med pannan och någon från Tekniska 
kontoret har varit och tittat på den. De ska återkomma på 
måndag och åtgärda felet. 

Minioravdelningarna fungerar bra. 

Råseglarna har haft en övernattning på Oskarsborg och ska 
tillsammans med Sjöbusarna ha en stughajk i november. 

Skeppen har haft en vandringshajk längs Sörmlandsleden.  

Seniorerna har haft en Mys&Spel hajk. Bowling och ett besök 
på Cosmonova står närmast på programmet. 

Under röjhajken eldade vi upp 10 st majbrasehögar med slånris 
samt hjälpte till att bära nedsågade grenar. Vi fick även tillstånd 
att bygga ytterligare ett permanent utedass uppe vid lägret.   

Det finns bland annat servetter och ljus kvar sedan förra årets 
julförsäljning. Åsa skickar ut ett mail till juniorföräldrarna där vi 
ber om hjälp att administrera försäljningen av de varor som vi 
har kvar. 

David har planer på att bygga om i Haparanda under december 
och kommer behöva hjälp att bära kistor. Detta kommer att 
kunna ske under den LedSen-träff som vi ska ha den 26:e 
november.   

Holger bokar Påta till LedSen-hajken i januari. 

 

Nästa möte har flyttats till onsdagen den 9 december kl 19 på 
Oskarsborg. 
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Holger tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Holger Larsen 

Kårsekreterare Kårordförande 
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