
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2013-02-14 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

 

Styrelsemöte 2013-02-11 

Patrik Eliasson, Maria Hanström, Karin Hellblom, Daniel 

Kempe, Åsa Neumann, Ulrika Palmér, Henrik Swanström och 

Ragnar Sjögren. Björn Alkeby §18 och Holger Larsen §15-17 

och §19-24. 

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Matrikeln för 2012-2013 har kommit och kåren fick 9 st 

exemplar. De ligger i ledarrummet. 

Leif Engman från Distriktsstyrelsen undrar om vi kan organisera 

en kontroll för Upptäckare på Scouternas Dag – Roslagens Dag 

den 4 maj på Gärdet. Vi svarar att vi kan ta hand om en kontroll. 

Det är dags att nominera kandidater till Ungdomsledar- 

stipendium 2013. Det delas ut till en föreningsledare som har 

långvarig och välförtjänt verksamhet i ungdomsförening i 

Danderyd. Ansökan ska skickas till 

utbildnings.kulturkontor@danderyd.se senast den 20 mars. 

Kåren har 215 kkr på sina konton varav 170 kkr på 

fasträntekonto. 

Fakturan från Ranängen och Svinninge har kommit. 

Inget nytt.   

Karin H har fått en offert på 2 st nya kyl/frys till köket. För 

13.694 kr får vi vitvarorna samt installation och bortfrakt av de 

gamla. Beslut togs att beställa detta. 

2 st nya elvispar har köpts till köket. 

Björn Alkeby från kommunen kom på besök för uppföljning av 

mötet i augusti. Patrik redovisade vad vi åtgärdat. Vi har inte 

installerat säkerhetsglimtändare i samtliga lampor ännu.  

Björn ska ta tag i brandsläckarna, brandlarm, skyltning, låskåpor 

etc som han lovat. Han ska begära bygglov för vårt nya förråd 

Kalix och se till att någon på kommunen gör en ritning. 
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Troligtvis kommer kostnaden för Kalix att rymmas inom 

underhållsbudgeten för i år.  

Björn undersöker kostnaden av att installera en ny panna. Han 

ska även kontrollera var närmsta avlopp finns och se om det 

finns möjlighet att ansluta Oskarsborg eller om det blir för dyrt. 

Björn informerades om läget med vattenslangen till 

motorklubben och ska titta på kopplingen i vår.  

Småfåglarna har åkt skridskor på Danderydsvallen. Haft 

lägerbål och tagit lyktmärket. Skidåkning till golfbanan från 

scoutstugan har de också hunnit med. 

Stormfåglarna har sytt bestickspåsar och haft möte där temat 

handlade om våra sinnen. 

Råseglarna har varit på Etnografiska museét. Övat sjukvård med 

skadade ledare och varit på daghajk i skogen med Sjöbusarna. 

Sjöbusarna har varit på daghajk i skogen med Råseglarna. Åkt 

pulka och grillat marshmallows. Övat knopar, gjort 

organisationstävling och städat Oskarsborg. 

Skeppen har städat Oskarsborg och haft organisationstävling. 

Samarbetsövningar samt filmsketcher har de också hunnit med. 

Hafskappseglarna har åkt pulka på golfbanan. Lagat mat 

utomhus i -15˚C och gjort en storstädning av köket. 

Utmanarna har bakat massor till Thinking Day. 

Planeringen för de 7 st scouter samt 3 st ledare som ska på lägret 

till Tyskland går bra. Information har skickats till föräldrarna 

och inom kort köps biljetter för upp - och nedfärd. 

Ett första lägermöte för kårens Örsöläger har genomförts. Det 

var dålig uppslutning av ledare. Styrelsen diskuterade olika 

alternativ där en möjlighet kan vara att begränsa antalet scouter 

som kan följa med för att ledarna ska orka med veckan. Patrik 

skickar ut ett mail till alla ledare om situationen.     

Karin stämde av läget med avdelningarna om förberedelserna 

inför Thinking Day. Temat för årets Thinking Day meddelas till 

prästen.  

 

Dana har tagit fram ett förslag på en policy för hur 

sändlistor/dropbox/hälsokort/personliga uppgifter ska 
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användas/hanteras i kåren. På nästa KS tas beslut om den ska 

antas. 

Fredagen den 12 april kl 19 – Ledarmiddag 

Söndagen den 2 juni – Kårdag  

Styrelsemöten: 

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 
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