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Styrelsemöte 2011-11-17 
Patrik Eliasson,  Karin Hellblom, Åsa Neumann, Ragnar 
Sjögren, Liselotte Neumann  och Ulrica Palmér (från §7) 

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades till handlingarna 

 

Förfrågan från Skeppslaget om byta plats på Sjöscoutdagen och 
Sjöscoutseglingar så att sjöscoutdagen inträffar på hösten och 
seglingarna på våren. Åsa svarar att i vår kår tycker hälften att 
byte skall göras medan hälften vill ha det som det nu är. 

Kåren har 260 000 kr på sina konton.  

Styrelsen beslutar att Patrik Eliasson (kårordförande från 2010-
09-29) pnr 860816-0332 och Åsa Neumann (kårkassör vald 
2006) pnr 620908-1121 tillsvidare äger rätt att var för sig teckna 
Danderyds Sjöscoutkårs firma, göra uttag från kårens 
konton,öppna och avsluta konton, samt kvittera värdehandlingar 
för kårens räkning. Denna punkt förklarades omedelbart 
justerad. 

Tvåkrone-seglerna är reparerade och det nybeställda seglet har 
kommit.  

Vi valde att inte laga den manuella snörstarten på Parsun-motorn 
igen, eftersom kvalitén på delarna verkar vara för dålig och den 
ändå går att starta med nödstart-snöre om det kniper.  

  
Tvåkronorna är nu täckta inför vintern. 

Albin Vegan är täckt för vintern. 

 

Karin H har inbjudit till husmöte den 22 november kl 19.00 i 
Oskarsborg. Inbjudan har gått ut på sändlistan samt via 
avdelningarna till alla föräldrar. 

Ragnar kollar lite olika möjligheter gällande hyllsystem för 
patrullkistor i Haparanda. 

Närvarande 

§104  Mötets öppnande 
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§106  Post 

§107  Ekonomi 

§108  Båtar 

§109  Hus 



Småfåglarna fungerar mycket bra. Man har varit på     
Tibblebadet och visat simlunskaperna. Alla som var med kunde 
simma 200 m. Man har också jobbat med stormkök, 1:a 
åringarna har fått koka nyponsoppa och 2:a åringarna har stekt 
”krabbelurer”. 

Stormfåglarna är också en bra fungerande grupp med två nya 
bra ledare men skulle verkligen behöva en ledare till. Man 
jobbar på att hitta en ledare bland föräldrar????? 

Råseglarna är nu 15 barn – bara pojkar och de flesta är helt nya 
i scouterna. Programmet handlar mycket om att göra ”basic-
saker” , en del som man annars gör på Spårarscouterna.  

Sjöbusarna är 27 men oftast bara 22-25 på mötena.Man har haft 
ljusspår, städat Oskarsborg, täckt båtar och bakat sockerkaka i 
stormkök när det var föräldramöte. 

Skeppen fungerar bra med många barn och många ledare. Det 
finns 5 patruller som har surrat, bakat, eldat, lekt med lego 

Utmanarscouterna har haft middag med tre-rätters, hajk på 
höstlovet i Eriksberg samt bowling. 

Den tyska scoutgruppen som Liselotte Neumann har kontakt 
med har meddelat att de vill delta i Örsölägret och beräknar just 
nu att de kommer ca 20 st. De har redan skickat information till 
sina medlemmar och föräldrar.  

Utbildning 

Två ledare från Danderyd har gått Bamsae-kursen och de var 
MYCKET nöjda. Det är Anna-Karin från Småfåglarna och Anna 
från Stormfåglarna. 

Ledarmiddagen 

Ledarmiddag för ledare, assistenter och funktionärer fredag den 
2 december. Inbjudan har gått ut på sändlistan. Alla i styrelsen 
hjälper till att peppa sina avdelningar. Planering pågår och 
anmälningar strömmar in. 

UtLed-dag  28-29 januari 

Planering sker på nästa styrelsemöte.  
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Onsdag den 14 december kl 19 på Oskarsborg 

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Karin Hellblom Patrik Eliasson 

Övrig ledamot Kårordförande 

§113  Nästa möte 

§114  Mötets 
avslutande 


