
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2014-04-11 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

 

Styrelsemöte 2014-04-07 
 

Magnus Davidsson, Mikael Embler, Maria Hanström, Daniel 

Kempe, Liselotte Neumann, Ulrica Palmér och Ragnar Sjögren. 

Karin Timm Östlund från §35-38. Kerstin Ejderby från § 36-42. 

Jonas Romson från §39-42. Lovisa Torstensson från §41-42. 

Helena Persson från § 38-42. 

 

Frånvarande: Karin Hellblom, Åsa Neumann och Henrik 

Swanström. 

 

9 av 12 styrelsemedlemmar närvarande. Minst 50% av styrelsen 

måste vara närvarande för att vara beslutsmässig. 

 

Liselotte öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Ingen post har inkommit. 

 

Kåren har 212 kkr på sina konton varav 100 kkr på 

fasträntekonto.  

Hitills har 9 st anmälningar till Örsö kommit in. 

Inbjudan till Sjösättningen har gått ut på sändlistan.  

Ragnar frågar Titti och Lulla om de kan sköta korv och fika på 

Sjösättningen.   

Ingen från Vrakpatrullen var närvarande för att rapportera vad 

som skett med båtarna sedan förra mötet.  

Micke har köpt en skylt om att rastning av hund är förbjuden 

som ska sättas upp på Haparanda. 

Även 2 st skyltar som visar att endast behörig trafik får köra ska 

sättas upp. Micke ska sätta upp dessa skyltar på en lyktstolpe.  

 

Nya vekar till fotogenlycktorna är beställda.  

 

Den läckande kranen är ännu inte åtgärdad. Micke ska jobba 

vidare med detta.  

Närvarande 

§33 Mötets öppnande 

§34 Föregående 
protokoll 

§35 Post 

§36 Ekonomi 

§37 Båtar 

§38 Hus 
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Micke har kontaktat kommunen om en nivåmätare till 

septitanken. De vill att vi tar in offerter på detta. Micke ordnar 

detta.   

Liselotte pressar på kommunen om vad som händer med Kalix.  

Vi vet ännu inte om skolverksamheten ska forsätta på 

Oskarsborg. En hel del skador i huset har uppstått på grund av 

detta. Kerstin försöker reda ut detta. 

Kodlåset till Utmanarrummet bör hållas låst. De två 

Utmanaravdelningarna samt deras ledare behöver prata ihop sig 

om detta.  

Sjöfåglarna har haft djur och naturkunskap, tränat på karta och 

kompass samt haft en Daghajk. 

 

Stormfåglarna har haft snöbollskrig och visat hur man packar en 

ryggsäck. Hafskappseglarna har gjort en skattjakt för 

Stormfåglarna.   

 

Småfåglarna har övat sjukvård, knopar och surrningar.     

 

Sjöbusarna har haft patrullmöte, övar båtvett, knopar samt varit 

med på Sjöscoutdagen.     

 

Råseglarna har fått överlevnadstips med ett spår i skogen där 

scouterna fick träna på olika katastrofsituationer. De har lagat 

mat över öppen eld och tränat sjösäkerhet med bla. 

miniatyrriggar. De deltog på Sjöscoutdagen och hamnade på en 

4:e plats. 

 

Skeppen har haft överlevnadsmöte där de bla. fick göra snaror 

och göra upp eld med eldstål. En lyckad stughajk i Östertälje 

med Nalle Puh-tema har genomförts. Även seglingsteori har de 

hunnit med. 

 

Hafskappseglarna har organiserat en kontroll på Sjöscoutdagen 

och tränat mycket seglingsteori samt gjort ett litet prov inför 

kölbåtscertifikatet. 

 

P.C har inte träffas sedan förra styrelsemötet. Dana förslår att de 

ska hjälpa Råseglarna på deras nästa möte.  

 
Nästa lägermöte är på torsdag den 10 april kl 19 på Oskarsborg.  

Det vore bra om David kunde skicka ut några 

minnesanteckningar från de tidigare lägermöten som varit.  

§39 Avdelningar 

§40 Läger 
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Det saknas med största sannolikhet tältplatser till årets läger. 

Dana undersöker några olika alternativ som kåren kan köpa in.  

 

Daniel skickar ut ett mail på sändlistan för att ta reda på hur stort 

intresset är i kåren för att åka på Jamboreen i Japan 2015.  

 
Den 4 maj planeras Ledarsjödagen nere vid bryggan. Liselotte 

kollar med Vrakpatrullen om den kan vara med att organisera 

detta.  

 

Erik Carlsson rapporterar att från och med nu måste vi skriva in 

adressen www.danderydssjoscoutkar.se för att komma till 

kårens hemsida. Dessutom har den gratistjänst som vi använt oss 

av och som gör att vi alltid har samma IP-adress upphört. Om 

det skulle bli ett strömavbrott måste Erik koppla om 

danderydssjoscoutkar.se till den nya IP-adressen. Skulle Erik 

inte vara hemma just då kan det bli ett avbrott tills han kommer 

hem igen. Styrelsen tror inte att detta kommer att bli ett stort 

problem. Om det visar sig att det blir problem kan man köpa en 

tjänst för 468 kr/år som löser problemet.      

Daniel Kempe och Vidar Palmér vill kunna vara ansvariga för 

eskaderhajk. Styrelsen vill att de kommer på Ledarsjödagen för 

en genomgång av vad som krävs för detta.  

Onsdagen den 9 april är det ekonomistämma. Kårens delegater 

är Jonas R, Liselotte, Dana, Åsa och Kerstin. 

Kerstin kommer vara med att arrangera 2 st BAmSe-scoutkurser 

under våren. Den första är 24/4 och 26/4 och den andra 15/5 

samt 17/5 och båda hålls på Oskarsborg. Alla nya ledare 

uppmanas att gå på detta. Mer info finns på anslagstavlan i 

hallen på Oskarsborg. 

Småfåglarna är den enda spåraravdelningen från kåren som ska 

åka till Östhammar på söndagen till Roslagensdag. Därför är det 

inte aktuellt att de hyr en buss för detta. Det finns antagligen 

plats på bussen som distriktet ordnar och Ragnar kollar upp 

detta.   

En glödlampa är trasig på toaletten och Micke ser till att den 

byts ut.  

 

 

§41 Övrigt 

http://www.danderydssjoscoutkar.se/
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Liselotte tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Liselotte Neumann 

Kårsekreterare Kårordförande 

§42 Mötets avslutande 


