
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2013-01-21 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

 

Styrelsemöte 2013-01-15 

Patrik Eliasson, Maria Hanström, Karin Hellblom, Daniel 

Kempe, Liselotte Neumann, Åsa Neumann och Ragnar Sjögren. 

Ulrika Palmér från §2, Elin Hellblom från §10 och Jonas Ryberg 

från §10. 

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Ingen post har inkommit. 

Kåren har 222 kkr på sina konton varav 170 kkr på 

fasträntekonto. 

Ytterligare 4000 kr för medlemsavgifter för hösterminen har 

inkommit. 

Elin Wikander har blivit beviljad 4000 kr från 

Utbildningsfonden för att gå kursen Värdebaserat ledarskap. 

Vrakpatrullen vill på sikt att byta ut 2-kronorna. En stor 

anledning till detta är svårigheten att få reservdelar. Alternativet 

skulle vara att gå över till Laser Bahia. Flera andra kårer har 

samma funderingar. På Utled-dagen den 20 januari kommer 

detta att tas upp ytterligare.   

Patrik har kontaktat Björn Alkeby och vi kommer bjuda in 

honom till nästa styrelsemöte den 11 februari för att prata vidare 

om nya huset Kalix samt brandsäkerheten.  

Ett stort tack till alla som hjälpte till att städa ledarrummet. 

Soporna ska hämtas nästa vecka. 

Hembygdsföreningen vill hyra Oskarsborg första tisdagen i 

månaden mellan kl 10-15 under våren. Styrelsen ser inga 

problem med detta. 

Karin Hellblom ska köpa en ny snöskyffel till kåren. 

Det kommer varmvatten ur kallvattenkranen. Troligtvis beror 

det på att värmeslingan är för varm. Vi ska ändra den från läge 2 

till läge 1. 

Närvarande 

§1 Mötets öppnande 

§2 Föregående 
protokoll 

§3 Post 

§4 Ekonomi 

§5 Båtar 

§6 Hus 
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Småfåglarna har haft planeringsmöte och terminens möten 

kommer att ha Harry Potter tema. 

Stormfåglarna har haft planeringsmöte. 

Råseglarna har haft planeringsmöte tillsammans med 

Sjöbusarna. 

Sjöbusarna har förutom planeringsmöte haft ett första 

terminsmöte med patrullindelning och samarbetsövningar. 

Skeppen börjar sina möten idag med snölekar ute. De har även 

planerat terminens möten. 

Hafskappseglarna har planeringsmöte idag. 

Utmanarna har sitt första möte för terminen då de planerade sitt 

eget program.  

Håkan Sandell har möjlighet att följa med på lägret till 

Tyskland. Styrelsen beslutar därför att de scouter som redan 

anmält sig kommer ges möjlighet att åka. Liselotte ringer till de 

anmälda scouterna för att informera om det nya beslutet. Lägret 

är inte ett kårläger utan ett läger som några medlemmar i kåren 

väljer att åka på. 

Karin Hellblom reserverar sig mot beslutet att låta scouterna åka 

på lägret till Tyskland. 

Kårens läger kommer att ske på Örsö. För att detta läger ska 

kunna genomföras måste alla avdelningar som ska delta på 

lägret ha med en person i lägerkommittén. Mer info om detta på 

Utled-dagen den 20 januari.  

Karin stämde av läget med avdelningarna om förberedelserna 

inför Thinking Day.  

Patrik tittar på en ev. justering av programbladet. Kommer med 

ett förslag till nästa styrelsemöte. 

Patrik skickar ut en påminnelse om anmälan till Utled-dagen på 

söndag kl 10.30-16.30 på Oskarsborg. 

Scouterna (riksorganisationen) har hört av sig sedan innehållet i 

en mailgrupp som använts av avdelningsledare tydligen gick att 

hitta på internet. Mailgruppen var tydligen felaktigt inställd som 

en öppen grupp. Mailgruppen är nu låst med detta är naturligtvis 

inte bra.  

§7 Avdelningar 

§8 Läger 

§9 Thinking Day 

§10 Övrigt 
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Alla avdelningar som har egna sändlistor rekommenderas se 

över sina inställningar för mailgruppen så att detta inte kan ske 

på fler sändlistor. 

Det är alltid säkrare att skicka mail direkt till personliga adresser 

än till mailgrupper som man inte vet vilka som läser. Styrelsen 

rekommenderar därför att använda sändlistor så lite som möjligt 

och bara vid ren informationsspridning. Skriv inget personligt 

om någon som skickas på sändlistor. Detta gäller naturligtvis 

även kårens sändlista som sprids till väldigt många.  

Dana får i uppdrag att skriva en policy för hur 

sändlistor/dropbox/hälsokort/personliga uppgifter ska 

användas/hanteras i kåren.  

Söndagen den 20 januari kl 10.30 -16.30 på Oskarsborg – Ledar 

och Utmanarträff 

Fredagen den 12 april kl 19 – Ledarmiddag 

Söndagen den 2 juni – Kårdag  

Styrelsemöten: 

Måndagen den 11 februari kl 19 på Oskarsborg 

Onsdagen den 20 mars kl 19 på Oskarsborg 

Torsdagen den 18 april kl 19 på Oskarsborg 

Onsdagen den 15 maj kl 19 på Oskarsborg 

Mådagen den 10 juni kl 19 på Oskarsborg 

 

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Patrik Eliasson 

Kårsekreterare Kårordförande 

§11 Möten 

§12 Mötets avslutande 


