
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2013-09-16 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

 

Styrelsemöte 2013-09-11 

Patrik Frid, Maria Hanström, Daniel Kempe, Liselotte 

Neumann, Åsa Neumann, Ulrica Palmér, Ragnar Sjögren. Karin 

Hellblom från § 83.  

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Information från kommunen angående en ny översiktsplan. Åsa 

skickar ut info om detta på sändlistan.  

Kåren har 175 kkr på sina konton. Inget är just nu placerat på 

fasträntekonto.  

Sammanställningen av Örsö är inte riktigt klar men vi kommer 

antagligen gå lite back på årets läger. En oväntad utgift var att 

en av Statoilbilarna blev skadad vilket kostade 2500 kr extra. 

Åsa presenterade ett förslag på budget inör 13/14. Styrelsen var 

efter någon justering nöjd och förslaget kommer att presenteras 

på stämman. 

Alla 2-kronor fungerar. 

En påminnelse till alla avdelningar om att sprintarna ska sitta 

kvar på bommen och inte vara kvar i masten efter seglingen. 

Det finns batterier i boden så vi kan använda lyset. 

På båtupptagningen ska vi försöka märka upp bommarna med 

nummer med hjälp av kårens nyinköpta Dymo som skriver ut 

textremsor. En städning av sjöboden samt försöka organisera 

bättre skulle också behöva ske vid båtupptagningen. 

David får kontakta Ägnö om att 2-kronorna hade märkning av 

tejp kvar vid återlämnandet samt att vi fick tillbaka fel tampar 

vid uthyrningen. 

Söndagen den 8 september träffades 16 st ledare och städade 

Haparanda samt förrådet. Det resulterade i 2 st Big Bag med 

skräp som slängdes och nu är det städat och fint igen. Tack till 

alla som kom och hjälpte till! 

Närvarande 
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Nu har högra kylskåpet slutat fungera. Karin kontaktar 

leverantören igen.  

Vi vill få in nycklar från de ledare som slutat i kåren.  

Småfåglarna har seglat med sina 2:a-åringar. Det var 6 st 

scouter närvarande. Tyvärr var det knappt någon vind. 

Avdelningen har 2 st nya ledare och ska nu börja ringa runt till 

de nya scouterna.   

Stormfåglarna har seglat 2 ggr med sina 2:a-åringar. Även de 

har 2 st nya ledare och ska nu börja ringa runt till de nya 

scouterna. 

Sjöfåglarna är kårens nyuppstartade spåraravdelning. Det är 5 st 

nya ledare samt Anders Larsson som ska vara ledare på 

avdelningen. De har haft en utbildning med Kerstin för att lära 

sig mer om vad det innebär att vara ledare. 

Råseglarna har seglat en gång med sina 2:a-åringar. De har fått 

en ny ledare på avdelningen.    

Sjöbusarna har seglat 2 ggr med sina 2:a-åringar. De är 27 st 

scouter på avdelningen.  

Skeppen har haft ett möte vid Oskarsborg med 2 & 3-åringarna. 

De har även haft 2 st seglingsmöten med samtliga scouter. Det 

är en stor avdelning med många scouter. 

Utmanarna planerar att ha verksamhet på onsdagar med ledare. 

Även på torsdagar planerar några att träffas. Både de äldre 

utmanarna och det nya gänget är välkomna båda dagarna.   

Patrik har samlat in de utvärderingar som inkommit om årets 

Örsöläger och sammanställer.    

Beslut: Ansvariga ledare för verksamhet på Oskarsborg 

samtliga aktiva ledare  

 

Beslut: Ansvariga ledare för hajker och utflykter 

Joakim Ahrens, Björn Alba, Isabelle Andersson, Magdalena 

Aspengren, Catrine Backman, Jonas Dahlgren, Kerstin Ejderby 

Larsson, Mikael Embler, Mats Ejderby, Annika Frid, Patrik 

Frid, Anette Hansson Ahl, Maria Hanström, Elin Hellblom, 

Karin Hellblom, Lars Ideström, Daniel Kempe, Fredrik Kempe, 

Gunnel Larsen, Holger Larsen, Anders Larsson, Jonas Larsson, 

Catharina Lindgren, Carl Montan, Åsa Neumann, Eva Nässlin, 

Ulrica Palmér, Vidar Palmér, Cia Persson, Christina 

Reichenberg, Jonas Romson, Ulrika Royen, Jonas Ryberg, 

§85 Avdelningar 
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Håkan Sandell, Per Sandkull, Ragnar Sjögren, Anna 

Svärdström, Henrik Swanström, Karin Söderberg och David 

Wikander. 

 

Beslut: Ansvariga ledare för segling i hemmaviken 

Björn Alba, Catrine Backman, Erik Carlsson, Jonas Dahlgren, 

Mikael Embler, Mats Ejderby, Annika Frid, Patrik Frid, Peter 

Hamberg, Maria Hanström, Lars Ideström, Daniel Kempe, 

Fredrik Kempe, Holger Larsen, Jonas Larsson, Catharina 

Lindgren, Lovisa Meijer, Carl Montan, Åsa Neumann, Ulrica 

Palmér, Vidar Palmér, Christina Reichenberg, Jonas Romson, 

Ulrika Royen, Jonas Ryberg, Håkan Sandell, Ragnar Sjögren, 

Henrik Swanström, Anna Svärdström, Karin Söderberg och 

David Wikander. 

 

Beslut: Ansvariga ledare för eskadersegling 

Björn Alba, Erik Carlsson, Jonas Dahlgren, Annika Frid, Patrik 

Frid, Lars Ideström, Holger Larsen, Lovisa Meijer, Mats 

Ejderby, , Åsa Neumann, Ulrica Palmér, Jonas Ryberg, Håkan 

Sandell, Ragnar Sjögren, Henrik Swanström och David 

Wikander. 

 

Beslut: Rätt att dela ut olika certifikat 

Jollecertifikat: alla som får vara ansvariga för segling i 

hemmaviken. 

 

Eskadercertifikat: alla som får vara ansvariga för eskadersegling 

 

Kölbåtscertifikat: alla som får vara ansvariga för eskadersegling 

och har kölbåtscertifikat 

 

Natt och dag certifikat: alla som får vara ansvariga för 

eskadersegling och har natt och dag certifikat 

 

Följebåtscertifikat: Björn Alba, Erik Carlsson, Jonas Dahlgren, 

Annika Frid, Patrik Frid, Ulrica Palmér, Jonas Ryberg, Håkan 

Sandell, Henrik Swanström och David Wikander. 

 

Dana presenterade ett förslag för styrelsen på Policy för 

behandling av personuppgifter inom Danderyds Sjöscoutkår. 

Under stämman kommer detta att redovisas för alla medlemmar.  

Information om vad som bör förmedlas till nya ledare i kåren 

ska sammanställas. Karin H har startat på en lista som ska fyllas 

på. 

§88 Övrigt 
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Kåren har fått en fråga om att organisera en kontroll på 

Kruthornet. Dana ska försöka få reda på mer information om 

vilka tider som gäller innan vi beslutar oss för att ställa upp. 

Kontrollanter behöver vi inte ordna och vi återanvänder i så fall 

kontrollen från i våras på Scouternas Dag. 

Kåren har anmält några båtar till sjöscoutseglingarna 21-22 sep. 

Till kårstämman fixar Patrik fika, Dana tar med nya policyn, 

Åsa tar med budgeten och Maria tar med 

verksamhetsberättelsen. Styrelsen träffas kl 18.30 för att 

förbereda. 

Kårstämma den 19 september kl 19 på Oskarsborg 

 

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Patrik Frid 

Kårsekreterare Kårordförande 

§89 Möten 

§90 Mötets avslutande 


