
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2011-12-19 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

 

Styrelsemöte 2011-12-14 

Patrik Eliasson, Maria Hanström, Karin Hellblom, Åsa 

Neumann, Ulrika Palmér och Ragnar Sjögren. 

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

5 st matriklar har kommit till kåren som Partik lägger i 

ledarrummet. 

Kåren har ca 283 kkr på sina konton. 

De första 70.000 kr av kårens pengar är nu placerade på ett 3 

mån fast räntekonto. 

En räkning på 5000 kr för utgifter för Örsö har kommit in. Det 

var bland annat för sisal, gasol, räfsa och lie.  

Inget nytt har hänt. 

Husgruppen hade ett möte den 22 nov. Styrelsen gick igenom de 

minnesanteckningar som gjordes efter mötet. Patrik ska försöka 

ordna ett möte med kommunen där vi vill klargöra vad som 

gäller med bl.a pannan och avloppet.  

Småfåglarna fungerar bra. De har har haft avslutning med bak 

och trashockey. 

Stormfåglarna har fått en ny ledare på avdelningen. De har haft 

avslutning med pyssel och reflexspår.  

Råseglarna har haft stughajk samt avslutning med tårta. 

Sjöbusarna har haft stughajk, badmöte samt avslutning med 

pyssel. 

Skeppen fungerar bra och har haft stughajk i Eriksberg.   

FF har bakat, haft klättermöte samt legomöte. 

Kommer att hållas den 28-29 januari i Roslags Näsbys 

Scoutkårs stuga. Karin H ringer och bekräftar bokningen. Vi 
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kommer bland annat att prata läger, nya programmet och 

märken. Dessutom planeras en god lunch och middag samt lite 

roliga aktiviteter.   

Åsa börjar skriva på en inbjudan. 

 

Ledarmiddagen som hölls den 2 dec blev mycket lyckad och 

uppskattad. Stort tack till alla inblandade som gjorde detta 

möjligt.  

 

Viktiga datum framöver: 

Måndag 20 februari - Thinking Day 

Tisdag 6 mars - Tältmöte  

Fredag 16 mars – Middag för ledare och funktionärer 

Söndag 22 april - Sjösättning/Oskarsborgsdag 

Söndag 6 maj - Roslagens Dag 

Söndag 3 juni - Kåravslutning 

Vecka 32 - ÖRSÖ-läger 

Tisdagen den 17 januari kl 19 på Oskarsborg. 

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Patrik Eliasson 
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