
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2014-04-08 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

 

Styrelsemöte 2014-03-13 
6 st ordinarie ledamöter närvarande; beslutsmässigt möte. 

 

Följade var med på hela mötet: Daniel Kempe, Liselotte 

Neumann, Åsa Nuemann, Magnus Davidsson, Jonas Ryberg och 

Lovisa Torstensson. 

 

Dana Palmér anlände 19:19 

Ragnar Sjögren anlände 19:22 

Anders Larsson anländer 19:28 

Anders Larsson lämnade 20:16 

Karin Hellblom anlände 20:38 

Helena Persson lämnade 20:40 

Micke Embler lämnade 20:42 

Liselotte öppnade mötet. 

Inget att gå igenom. 

Inbjudan till Skeppslagets årsmöte 

 

189 000 kr på kontot varav 100 000 kr på fasträntekonto. 

 

Sista medlemsavgifter har kommit in. 

 

Ansökan om Lokalavdelningsbidrag måste vara inne sista mars.  

Ingen arbetar med det i nuläget. Genom att anmäla patruller 

istället för avdelningar som lokalavdelningar till 

Ungdomsstyrelsen kan vi öka vårt statliga bidrag, kräver dock 

mer administration. Frågar Karin Söderberg om hon kan sköta 

igen. 

Styrelsen beslutar att bevilja inköp av 3 nya segelställ till 

tvåkronorna för  

ca 21 000kr. 

Vrakpatrullen fortsätter spana efter ny båt, typ Fabola Campus. 

Micke har tittat på skyltar, de önskade skyltarna kan köpas för 

ca 2000kr. 

Styrelsen säger KÖP! 

Vekar till lycktor, Micke beställer rulle av vekar. 

Nivåmätare till septitanken. Micke kontaktar kommunen. 

Brandlarmet är trasigt på undervåningen. Micke ringer till 

kommunen när han får telefonnumer. 

Närvarande 
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Får veta innan påsk ifall skolverksamheten under dagtid kan 

flyttas till en skola.  

Någon vill hyra lokalen till ungdomsfest, Kerstin orolig att det 

skulle bli för många under festen och sa nej. Uppdatera på 

hemsidan om uthyrning att stugan lokalen högst rymmer 50 

personer. 

Kalix, vad händer? Liselott mailar och frågar om kommunen om 

Kalix. 

Sjöfåglarna 

Eldning, scuoterna har lärt sig om knaster 

Byggt hinderbana 

Nästa gång: Karta och kompass 

Fungerar bra i avdelningen 

 

Stormfåglarna 

Eldat 

Thinking Day 

Inställt möte p.g.a. planering för daghajk 

 

Småfåglarna 

Thinking Day 

Organisse, jobbat i patruller 

Simning på Tibble Badet, fungerade bra där 

 

Sjöbusarna 

Skogsdag tillsammans med Råseglarna 

Thinking Day 

Huggit slanor för att förbereda inför hinderbana 

Byggt hinderbana och sprungit, bestämde plats för patrullmöte 

Har under flera tidigare möten haft Veckans Knop 

 

Råseglarna 

Skogsdag med Sjöbusarna 

Spår om allemänsrätt 

Lördagskör 

Thinking Day 

Stationer, ta märken exempelvis knivbevis 

Matlagning över öppen eld. Fisk i folie och efterrätt 

29 scouter i avdelningen, ett barn som inte kommer på möten 

 

Skeppen 

Thinking Day 

Brandstation 

Städning och teater i patruller 

 

§29 Avdelningar 
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Hafskappsseglarna 

Instället skridskomöte, livlina i leran istället 

Bakhajk inför Thinking Day 

Thinking Day 

Båtteori, kunskapskontroll på kölbåtscert. Extrainbjudna från 

andra avdelningar som ville ha kölbåtscert. 

Flyttade tvåkrona in i haparanda, funderade över kontroll till 

sjöscoutdagen 

 

PC 
Pizzamöte 

Försök till att planera 

Sällskapsspel 

Skulle vilja ha en ledare som stöttar och hjälper med att planera 

möten 

 
Styrelsen beslutar att höja lägeravgiften till 1000kr för spårare 

och till 2100kr för övriga scouter. Ledaravgiften är densamma 

som tidigare, 100kr. Åsa meddelar David om beslutet. 

Lägerbrev med info om anmälningar bör gå ut senast 25 mars, 

sista anmälningsdag för preliminäranmälning bör vara senast 25 

april. 

Feedback från Thinking Day 

83 facklor användes i fackeltåget. 

Inga kommentarer från församlingsgården, fakturan för att hyra 

församlingsgården har kommit. 

Ont om stolar och bord, kan behövas fler platser till nästa år. 

Rita upp skiss över hur borden stod innan de flyttas. 

Dålig städutrustning i församlingsgården, ta med egen 

städutrustning? 

 
Trygga möten 
Hitta liveföreläsare som kan komma till kåren och berätta. Karin 

tar reda på hur det ligger till med liveföreläsningar. 
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Liselotte tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Daniel Kempe Liselotte Neumann 

Ledamot Kårordförande 

§32 Mötets avslutande 


