
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2009-05-07 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

Styrelsemöte 2009-04-23 
Erik Carlsson, Maria Hanström, Thomas Neumann, Åsa 
Neumann, Ragnar Sjögren, Karin Söderberg. 

Karin öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Världsscoutjamboreen har nu öppnat en online-anmälan för alla 
som är intresserade av att hjälpa till med planeringen av 
jamboreen. I anmälan berättar du om dig själv och dina 
intresseområden, sedan finns i en bank av intresserade som 
matchas mot olika uppdrag som kommer in. 
http://www.wsj.se/index.php/en/get-involved/planning-
team/87.html 
 
Ungdomsstyrelsen delar ut statsbidrag för projekt mot rasism 
och intolerans som utvecklas och drivs av ideella organisationer 
på lokal, regional och nationell nivå. Stöd kan gå till 
verksamheter som förebygger och motverkar exempelvis 
islamofobi, afrofobi och homofobi. Ungdomsstyrelsen fördelar 
under 2009 totalt 10 742 000 kronor. Sista ansökningsdatum är 
15 maj 2009. Läs mer på 
www.ungdomsstyrelsen.se/rasism-intolerans 
 
The Game är en tävling för seniorscouter i stockolmsregionen 
som hålls den 16 maj. Läs mer på 
http://www.braskitheltenkelt.se/  

 

Kåren har ca 187kkr på sina konton.  

Hittills har 2 st betalningar till Örsö kommit in.  

Vindalsö ska sälja 2 st optimister och David undersöker om vi 
eventuellt ska försöka köpa dem.  

Motorerna är hemtagna från vinterförvaring och service. 

Eventuellt kan vi få låna/hyra en följebåt av Ragnar som kan 
användas under Örsölägret.   

Närvarande 

§35 Mötets öppnande 

§36 Föregående 
protokoll 

§37 Post 

§38 Ekonomi 

§39 Båtar 



Kåren har 11 st patruller anmälda till tävlingen den 9 maj. 
Danderyd kommer att ansvara för en kontroll under dagen.  

 

En ny matta utanför ytterdörren finns nu på plats. 

Toaletterna har fixats så att de inte längre kan stå och droppa 
och fylla upp tanken. 

Thomas har hittat en ny dörr till sjöboden för 995 kr som han 
ska köpa. Den ska få panel monterad så den ser ut som den 
befintliga dörren.  

Småfåglarna har tränat sjukvård. 

Stormfåglarna övar inför Roslagensdag. 

Råseglarna har bakat Krabbelurer. 

Skeppen har tävlat med 3 patruller på Sjöscoutdagen.  

Seniorerna har haft filmhajk på Oskarsborg. De har även gjort 
popcorn och chips över eld samt slipat båtdelar med miniorerna.   

Förslagen som framkom på UtLed-mötet om förändringar på 
hemsidan lades fram till Erik. Vi gick igenom de olika rubriker 
som finns idag och försökte sortera in dem i olika block 
beroende på till vilka informationen riktar sig. Erik tar gärna 
emot förslag på ändringar som man vill genomföra på sidan. 

Erik kan skapa mailadresser till de som önskar. Genast kom 
beställning på kassor@danderyds.sjoscoutkar.se samt 
stugfoden@danderyds.sjoscoutkar.se .  

Halldéns vill inte ha en gemensam röjhajk nu i vår utan väntar 
till i höst.  

Vi kommer att ha en egen Röjhajk 27-28 juni. 

Det saknas redovisning av lokalavdelningar för Småfåglarna, 
Sjöbusarna och Skeppen. Karin mailar till de berörda 
avdelningarna och påminner. Eftersom kåren får 1000 kr per 
redovisning är det mycket viktigt att de kommer in.  

Kåren har möjlighet att få segla med Biscaya under en helg efter 
sommaren. Mer information med datum och anmälan kommer 
att skickas ut på sändlistan.  
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Gustav A och Frida B ansöker om bidrag för att gå Explorer 
Belt. Styrelsen beslutar att de får 1000 kr var.  

Tisdagen den 26 maj kl 19 på Oskarsborg. 

Karin tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Karin Söderberg 

Kårsekreterare Vice Kårordförande 

§46 Nästa möte 

§47 Mötets avslutande 


