
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2011-02-16 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

Styrelsemöte 2011-02-14 
Patrik Eliasson, Maria Hanström, Karin Hellblom, Thomas 
Neumann, Åsa Neumann, Ulrika Palmér och Ragnar Sjögren. 

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 
Kårstämmoprotokollet saknas fortfarande.  

Vi har fått en kallelse till årsmötet på Danderyds Båtklubb som 
hålles den 16 februari kl 19:00 i DSK:s klubbhus på 
Danderydsvallen.  

Arkivföreningen har årsmöte den 10 mars kl 19 på Djurholms 
slott . 

I mars är det Kick Off för Rekryteingskampanjen 2011 som är 
en förbundsgemensam satsning som kommer genomföras under 
v 34-37. De söker ideella coacher för detta. Läs mer på   

www.scout.se/rekrytering  

Nya bidragsregler har införts och nya närvarokort finns. 
Information om detta har skickats till avdelningsledarna.  

Kåren har fortfarande inte fått några medlemsavgifter från 
förbundet. Alla kårer ska få sina pengar under februari.  

Avdelningar behöver få information från kårens Bidragsombud 
Karin Söderberg om vilka regler som gäller angående 
lokalavdelnigarna. 

Kåren har ca 134 kkr på kontona.  

Vi har redan fått in 12.000 kr i hyror för hösten och första delen 
av vårterminen. Totalt har vi budgeterat att få in 15.000 kr fram 
till sommaren. 

Kåren har fått in 40.000 kr i statsbidrag.  

Vi har nu ett nytt elavtal hos Fortum med fast pris i 3 år. 

Skeppen har börjat tillverka nya paddlar. 
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Gunilla står otäckt på varvet vid Ranängen. Hon behöver täckas 
omedelbart. 

Jonas Ryberg har pratat med Astons om vinterförvaring av 
motorerna. Åsa ska lämna in motorerna 16/2.  

Styrelsen beslutade att även lämna in Parsunmotorn till Astons 
och låta dem laga startsnöret. 

Thomas har pratat med Hans Henke hos kommunen angående 
våra problem med vandalisering av båtarna. Han ställde sig 
försiktigt positiv till att sätta upp en grind på bryggan för att 
skydda båtarna. 

Styrelsen beslutade att anta de nya säkerhetsregler som vi kom 
fram till på Kårdagen i januari. Åsa uppdaterar hemsidan under 
kvällen.  

En väggtelefon är nu uppsatt i köket och bänken är städad. 

Thomas har hittat en micro på Elgiganten som vi ska köpa. För 
att den ska kunna sättas upp behöver skåpet stödjas upp.  

Det finns nytt fint porslin i köket som Kerstin köpt in. 

Styrelsen diskuterade möjligheten att byta låssystem där man 
använder brickor/kort istället för nycklar. Detta skulle göra att vi 
har möjlighet att bättre kontrollera vilka som har tillträde till 
Oskarsborg och Haparanda. Patrik undersöker vidare. 

Dana kommer att köpa 2 st nya termosar som endast ska 
användas till tevatten. 

Småfåglarna har sedan förra styrelsemötet varit med på 
Thinking Day samt åkt skridskor. 

Stormfåglarna var även de med på Thinking Day där de 
framförde en sång där texten var skriven av Dana. De har även 
varit på Sjöhistoriska museet där scouterna fick gå runt och titta 
och besvara frågor. 

Råseglarna var på Thinking Day. De har även haft kompismöte 
då 6 st kompiar till scouterna kom och fick pröva på scouting. 

Sjöbusarna har pratat om lag och löfte och övat på scoutsången 
inför Thinking Day. Idag eldar de och poppar popcorn. 

Skeppen var fanbärare samt läste scoutlagen under Thinking 
Day. De har även haft filmmöte då de såg filmen Pingvinresan. 
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Utmanarna har bakat en massa till Thinking Day.  

Danderyds Sjöscoutkår är i år värdar för Roslagens 
scoutdistrikts ekonomitämma. Den kommer att hållas onsdagen 
den 13 april på Oskarsborg.  

Vi ska ordna smörgåsar till kl 18:30. Karin H hjälper till med 
detta men kommer behöva ytterligare hjälp av fler. 

Kåren kommer att föreslå att Ragnar sitter som ordförande under 
mötet. 

Patrik skickar ut en vägbeskrivning till distriktsstyrelsen. 

Under Thinking Day informerades alla om att lägret kommer att 
hållas v.32. Miniorerna kommer att vara med mellan tisdag och 
torsdag.  

Lägerbrev 1 kommer att skickas ut under februari där scouterna 
uppmanas att anmäla sig genom att betala in 300 kr i 
anmälningsavgift. 

Tema för årets läger kommer att vara Världens läger.  

En röjhajk kommer att ske under våren. De 2 helger som finns 
på förslag är 2-3 april eller 14-15 maj. Kerstin kollar med 
Haldéns vilken helg som passar dem bäst. 

Under Kårdagen i januari framkom det förslag på att ordna en 
middag för kårens ledare samt respektive. Både aktiva och 
passiva ledare som är medlemmar i kåren kommer att vara 
välkomna. Denna middag kommer att ske den 8 april och Patrik 
skriver ett förslag på inbjudan. 

Thinking Day blev mycket lyckat detta år, mycket tack vare en 
stor insatts av Karin H som organiserade det hela. Karin 
försöker redan nu att boka inför nästa år. Styrelsen diskuterade 
att programmet i kyrkan borde ses över och eventuellt justeras 
till nästa år. I församlingsgården fick kåren in 1462 kr på fikat. 
Utmanarna kan att ansöka hos styrelsen om att få dessa pengar 
om de tex vill åka på en resa tillsammans.        

Patrik sammanfattade vad vi kom fram till på Kårdagen. Bland 
annat diskuterade vi ett förslag till ny miljöpolicy. Den kommer 
att presenteras igen på kårstämman i höst och förhoppningvis bli 
antagen av stämman.  
På Kårdagen pratade vi även om möjligheten att anmäla sitt 
intresse att börja i kåren på hemsidan via ett formulär. Patrik 
pratar med Erik och Peter om en bra lösning på detta.  
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För att göra reklam för kåren ska en ny fin skylt sättas upp nere 
vid båtboden med information om vår verksamhet. 
Utmanarna fick i uppdrag att göra en snygg logga som ska sättas 
upp på båtboden.  
Våra 2-kronor ska få dekaler med förrutom båtnummer även 
reklam för kåren, tex i form av vår adress till hemsidan.  

Sofia Ejderby ansöker om bidrag för att gå utbildningen 
Ledarutbildning PATRULL. Kursen kostar 950 kr och styrelsen 
beviljar ett bidrag på halva beloppet. 

Onsdagen den 16 mars kl 19 på Oskarsborg. 

Torsdagen den 14 april kl 19 på Oskarsborg. 

Tisdagen den 10 maj kl 19 på Oskarsborg. 

Torsdagen den 9 juni kl 19 på Oskarsborg. 

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Patrik Eliasson 

Kårsekreterare Kårordförande 
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