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Styrelsemöte 2012-02-23 

Patrik Eliasson, Karin Hellblom, Åsa Neumann, Ulrica Palmér 

och Ragnar Sjögren samt från distriktsstyrelsen och adjungerade 

till dagens möte; Elin Wikander och Andreas Larsson. 

Patrik förklarade mötet öppnat. Ragnar utsågs att föra dagens 

protokoll. 

Protokollet från styrelsemötet 2012-01-17 lades med 

godkännande till handlingarna. 

Kåren har fått en inbjudan via Hans Henke i Danderyds 

kommun. Inbjudan gäller ansökan om kommunens 

ungdomsledarstipendium.  

Djurholms träningscenter har skickat en inbjudan till ett 

föredrag. Det var en ganska hög avgift men vi skickar ut det på 

sändlistan. 

Inbjudan till lägret Boomerang 2012 har kommit. Lägret ligger 

samtidigt med vårt Örsöläger. Information får ändå gå ut på 

sändlistan. 

Kallelse till årsmöte i Arkivföreningen har kommit.  

Åsa meddelar att vi f.n. har 269000 kr på våra konton. Sista 

utbetalningen från förbundet för hösten har nu kommit med 

8000 kr. 

Några medlemmar som inte betalat finns kvar i våra listor. 

Dessa måste nu betala annars stryks de. Åsa kollar upp dessa. 

Tvåkronan nr 193 har varit på reparation hos Plastskador- och  

montage i Svinninge.  193:an står nu på trailer bakom 

Oskarsborg.  

Kerstin och Ragnar har gått igenom Thomas långa lista om 

tillsynen av huset. Listan har delats upp och en del av det som 

står på listan ska ingå i avdelningarnas månadsstädning. Detta 

kommer att sättas upp i städskrubben. Där finns även en lista där 

man kan skriva upp saker som behöver inköpas. En del saker på 

Thomas lista, det som rör pannan, sätt upp på pannan.  
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Styrelsen diskuterade det nya förrådet – Kalix. Styrelsens 

uppfattning är att det bör stå bakom Haparanda med baksidan 

mot skogen. Det måste finnas gorr om utrymme att köra in med 

trailer mellan Haparanda och Kalix så att vi kan vinterplacera 

våra båtar som tidigare. I Kalix behövs inte garageport men det 

är bra med en dubbeldörr. Ragnar skriver en sammanställning 

om detta, gör en skiss och kollar sen med Björn Alkeby hur vi 

kan gå vidare med detta.  

Alla avdelningar har varit med på TD. Småfåglarna har före det 

haft eldning och lagat mat på stormkök. Stormfåglarna har varit 

på tekniska museet, haft en daghajk och haft ett möte med 

pulkaåkning. 

Råseglarna har haft eldmöte och knopmöte. Avdelningen har nu 

17 barn. Eventuellt kommer ett barn flytta från Sjöbusarna. 

Sjöbusarna har haft lägerbål, eldmöte och patrullmöte med 

personliga mått. F.n. är det 26 barn. 

Skeppen har haft fredagsköret, badmöte och pulkamöte. 

Styrelsen diskuterade vad vi kan göra för att programmet för 

tredjeårsäventyrarna skall kunna bli mer spännande och 

lockande. Vi vill ju att så många av dem som möjligt vill gå 

vidare och bli utmanare. Ett möte om detta är planerat till nästa 

vecka Patrik tar en del kontakter inför mötet och återkommer i 

frågan. 

Även utmanarna diskuterades. För utmanarna behövs en ny 

ledarkraft som kan inspirera ett nytt utmanargäng. 

Lägermöte hölls den 19 februari. Liselotte har skrivit 

minnesanteckningar från mötet. Anteckningarna finns på 

hemsidan, under Örsöläger och fiffiga papper. Lägerbrev 1 

kommer nu gå ut och man ska preliminär-anmäla sig före 

omkring 20 april. Temat är Vikingar och i detta ingår även 

svenska högtider. 

Uppföljning av Utled-mötet. Styrelsen diskuterade utled-dagen 

28 januari. Mötet fungerade bra men det var ju många ledare 

som inte var där. Ett Utled-möte har två syften, det ena är kårens 

verksamhet och planering för året. Det andra syftet är samvaro 

för att alla skall lära känna varandra bättre. Samtidigt finns krav 

på att mötena måste vara välorganiserade och effektiva. 

Styrelsen konstaterade att det är svårt att tillgodose dessa 

önskemål. Eventuellt bör vi för nästa Utledmöte pröva att ha det 

en vardagkväll kl. 19-22. 
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Thinking Day den 20/2. Karin mailar angående feed-back om 

TD. Alla ombeds maila svar med synpunkter till Karin som 

sammanställer inför nästa styrelsemöte. 

Ledarmiddag. Planering inför denna görs via mailväxling inom 

styrelsen. Patrik skickar inbjudan. 

Tältmöte är planerat till 6 mars. Styrelsen beslutade att mötet 

skjuts upp men någon ny dag beslutades inte. 

 

Lullas mail om Mörbybadet hanns inte med. Det får vi också ta 

upp på nästa möte. 

Onsdagen den 14 mars kl 19 på Oskarsborg. 

Torsdagen den 19 april kl 19 på Oskarsborg. 

Tisdagen den 22 maj kl 19 på Oskarsborg. 

Patrik tackade alla och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Ragnar Sjögren Patrik Eliasson 

Ledamot Kårordförande 

§21 Nästa möte 

§22 Mötets avslutande 


