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Styrelsemöte 2009-12-08 
Björn Alba, Annika Engdahl, Maria Hanström, Karin Hellblom 
från §35 till §42, Annika Holmgren, Thomas Neumann, Åsa 
Neumann, Holger Larsen och David Wikander. 

Holger öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Sensus informerar om att det är dags att nominera kandidater till 
regionstyrelsen. 

Scoutmuseets vänner vill ha sin årsavgift på 200kr eller blir 
kåren ständig medlem för 4000 kr. Vi väljer att bara betala för 1 
år. 

Reklam har inkommit för lägret Atlas som hålls 31 juli-7 augusti 
på Apelhult, nära Borås. Läs mer på www.atlas2010.se.  

Reklam för Jamboree i Rinkaby 2011. Lägret hålls för scouter 
mellan 14-17 år under perioden 26 juli-7 augusti. Både 
avdelningsledare och funktionärer kommer att behövas till 
lägret. Alla svenska deltagare som kan och vill kommer att 
kunna åka på lägret. Läs mer på www.wsj.se.  

Kåren har ca 237 kkr på sina konton. 

Under jubileet såldes julartiklar för 3200 kr.  

Medlemsavgifter inkommer fortfarande. Förutom fakturor har 
nu även en påminnelse gått ut till de som inte betalat. Åsa har 
även kontaktat de avdelningsledare som behöver påminna sina 
scouter att betala.    

Inget nytt att informera om. 

Ett företag har varit på Oskarsborg för att undersöka möjligheten 
att sätta upp ljudisoleringsplattor. Enligt dem behöver vi flytta 
på lysrören. Vi har ännu inte fått offerten. Ytterligare ett företag 
ska dessutom komma och titta på jobbet och lämna en offert.  

En tanktömning har genomförts. 

Närvarande 

§35 Mötets öppnande 

§36 Föregående 
protokoll 

§37 Post 

§38 Ekonomi 

§39 Båtar 

§40 Hus 



Oskarborg har blivit julpyntat med adventsljusstakar och 
adventsstjärna.  

Innertemperaturen börjar stabiliseras på Oskarsborg. Värmen 
ljusteras över dygnet eftersom vi bara utnyttjar lokalen på 
kvällen. Thomas har låst fast elementens termostater med 
ståltråd. Han skulle uppskatta om vi inte rör ståltråden utan låter 
den sitta kvar. 

Alla som upptäcker något som behöver lagas eller köpas in till 
huset ombedes att kontakta Thomas via telefon eller mail.  

En ny fläkt är införskaffad till toaletten istället för den som idag 
gnisslar. Den installeras inom kort. 

Glädjande nog finns inga nya spår av möss eller råttor i huset. 

Så fort Thomas hittar några bra och billiga tekannor kommer 
han att köpa dem. 

Efter en del möten slarvas det med städningen. Försök att 
hjälpas åt med detta så vi håller borgen fin.  

Tillbyggnadsgruppen ska försöka samla ihop sig till ett möte 
efter nyår och se vad som händer hos kommunen.     

S-crew har haft mattävlig, varit på Cybertown och eldat.  

F.F har bakat pinnbröd, gjort scouthalsdukar och 5 st har varit på 
bal på Kjesäter. 

Skeppen har haft badmöte. De har även haft en stughajk i 
Tyresta med 19 st deltagare.  

Råseglarna och Sjöbusarna har även de haft en stughajk med 16 
deltagare. 

Småfåglarna har bakat lussebullar och följt spår i skogen.  

En hajk för utmanarscouter och ledare kommer att hållas den 
23-24 januari på Narven, Norrtälje. Vi kommer bland annat 
prata läger, Roslagens dag, Jamboree, Gunilla, vad man gör i de 
olika åldersgrupperna mm. Mer information kommer ut senare.   

Åsa har kontaktat Enebybergs IF för att höra om de hade några 
nya kartor över Rinkebyskogen. Det fanns inte riktigt över det 
område vi ville ha men de erbjöd sig att gratis rita upp kartor till 
oss. Vi behöver bara betala tryckkostnaden. De trycker upp 100 

§41 Avdelningar 

§42 UtLed-hajk 

§43 Övrigt 



st kartor som vi betalar 10 kr/st för. Arbetet med kartorna 
beräknade de vara klart till april. 

Björn tar nu ner den fina utställningen som kom upp i samband 
med jubileet. Valda delar kommer att läggas ut på hemsidan. 

Björn skänker 2 böcker till kåren. Det är Patrullscoutboken och 
Lägerboken som sätts in i biblioteket. 

Björn tar gärna emot terminsprogram från avdelningarna för 
arkivering. 

Avdelningarna uppmanas att rensa upp runt sina skåp i 
ledarrummet eftersom det börjar bli ganska stökigt där. 

Hemsidan har uppdaterats med styrelseprotokoll och 
verksamhetsberättelser. 

David kontaktar kyrkan, församlingsgården och prästen för att 
boka ett datum till firandet av Thinkingday. 

Sjösättningen kommer ett hållas den 24 april.  

Tisdagen den 19 januari kl 19 på Oskarsborg. 

Onsdagen den 17 februari kl 19 på Oskarsborg. 

Torsdagen den 18 mars kl 19 på Oskarsborg. 

Måndagen den 19 april kl 19 på Oskarsborg. 

Tisdagen den 18 maj kl 19 på Oskarsborg. 

Onsdagen den 16 juni kl 19 på Oskarsborg. 

Holger tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Holger Larsen 

Kårsekreterare Kårordförande 
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