
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2014-06-09 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

 

Styrelsemöte 2014-06-04 
 

Mikael Embler, Maria Hanström, Anders Larsson, Liselotte 

Neumann, Åsa Neumann, Ulrica Palmér, Ragnar Sjögren och 

Lovisa Torstensson. Karin Hellblom från §62, 

 

Frånvarande: Magnus Davidsson, Daniel Kempe, Helena 

Persson och Henrik Swanström. 

 

8 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 inkommit.  

 

 

Kåren har 334 kkr på sina konton varav 100 kkr på 

fasträntekonto. Av dessa är 85700 kr lägeravgifter till Örsö. 

En faktura har skickats till Ägnö Sjöscoutkårr för en uthyrning 

av 2-kronor förra sommaren.   

Beslut fattades om att överskrida Gunillas budget pga 

septitanken. 

Ett gult optimistsegel är trasigt. Även övriga opperiggar behöver 

ses över inför lägret. 2-kronorna behöver också en översyn för 

att komplettera med beslag och dyl. som saknas. 

Loggboken i sjöboden fungerar bra. Eventuellt ändras den till att 

ha en flik per båt.  

Sandströms nyckel är fortfarande borta. 

En kedja för att låsa fast optimisterna saknas. En ny kedja med 

en stor ögla behöver köpas in.   

Ingen information från Magnus om han fått in några offerter på 

nivåmätare till septitanken. 

 

Närvarande 

§54 Mötets öppnande 

§55 Föregående 
protokoll 

§56 Post 

§57 Ekonomi 

§58 Båtar 

§59 Hus 
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Liselotte forsätter att ligga på kommunen angående Kalix. 

 

Kerstin har påmint kommunen om att de måste se över 

brandlarmet. 

 

Ole har fixat den droppande kranen. 

  

 

 

Småfåglarna har seglat 3 gånger och haft terminsavslutning med 

fika med föräldrar samt märkesutdelning. 

 

Sjöfåglarna har seglat 3 gånger. De har haft hajk på 

Kaninholmen med 14 scouter. Det blev en lyckad hajk med 

skattjakt och fint väder. 

 

Stormfåglarna har seglat 3 gånger samt haft hajk på 

Kaninholmen. På avslutningsmötet åt de kokosbollar och delade 

ut optimistmärken. 

 

Råseglarna har haft seglingsmöten och arbetar med att 

avdelningen ska ta jollecertifikat.  

 

Sjöbusarna har seglat 4 gånger.   

 

Skeppen har haft några soliga seglingsmöten samt en 

seglingshajk där man tog sig ut på Stora Värtan. Lägerpackning 

har också genomförts.   

 

P.C har vi ingen information om.  

 

Hafskappseglarna har planerat sitt förläger på Örsö.  

 

Ledarläget inför hösten. 

Småfåglarna: kommer att ha 7 st ledare nästa år. 

Stormfåglarna: har 2 st som eventuellt stannar kvar 

Råseglarna: har 2 st ledare som stannar kvar 

Sjöbusarna: har 2 st ledare som stannar kvar, samt en osäker 

Skeppen har 7 st ledare kvar  

Hafskappseglarna: ingen info 

 

 
Ingen ny information från David angående lägermöte. Mycket är 

ännu inte planerat och behöver styras upp för att lägret ska 

fungera.   

 

Det saknas fortfarande en lägerchef på lägret. 

§60 Avdelningar 

§61 Läger 
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Lägerbrev 2 har skickats ut.   

Pråm är bokad. 

 

Hittills är 102 st scouter och ledare anmälda till lägret.  

 

Hafskappseglarna kommer att åka ut på ett förläger tis-lörd. De 

kommer att segla ut Gunilla och Lova med Micke och Vidar. 

 
 

Karin har inte fått något svar om vi kan få någon till kåren som 

håller i Trygga Möten.  

Packmöte sker 26 juni kl 19. 

Ledarupptakt planeras till den 24 augusti. 

Liselotte tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Liselotte Neumann 

Kårsekreterare Kårordförande 

§62 Övrigt 

§63 Mötets avslutande 


