
  

  

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2014-12-15 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

 

Styrelsemöte 2014-12-08 

Patrik Frid, Jonas Ryberg, Åsa Neumann, Ulrica Palmér, 

Vidar Palmér, Lovisa Torstensson, Catharina Lindgren, 

Ludvig Hambraeus, Oskar Larsson, Holger Larsen. 

5 av 11 ordinarie styrelseledamöter och 1 suppleant var 

närvarande, så styrelsen var beslutsmässig (minst 50% 

närvarande). Därutöver var 4 närvarande. 

 

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Info från Stockholms Scoutskeppslag om att riksorganisationen 

Scouterna inte vill ha kvar Biscaya. Diskussion kring detta 

utmynnade i att vi som kår inte kan göra annat än att komma 

med bra idéer om hur hon ev kan finnas kvar i scoutrörelsen, 

samt att vi vill  meddela kårens ”ogillande” av detta beslut. 

Patrik meddelar Scouterna vår ståndpunkt.  

Info från Riksskeppsrådet om nästa års Riksskeppsråd som 

kommer hållas i Göteborg. Se http://www.sjoscout.nu/ för mer 

info.  

Åsa kollar om Patrik är kårens postmottagare i medlems-

registret. Patrik har dock just nu problem att ta emot post. 

Kåren har 124 tkr i likvida medel. Inget speciellt att rapportera 

sedan förra styrelsemötet. 

Inget att rapportera sedan förra styrelsemötet. 

Ruckelpatrullen har haft sitt andra möte. Pär Lindén har åtagit 

sig att vara sammankallande. Nyckelhanteringen har övertagits 

och finns just nu hos Dana. 

Oskarsborg: Köket har diskuterats, vissa lådhurtsar/skåp kan 

bytas ut och ev kan vi byta ut diskmaskinen till en beg 

”restaurangmaskin” för en inte alltför stor kostnad. Tomas 

Österman undersöker. Problem med avloppet i städskrubben, 

Ole tillfrågas, i andra hand kommunen? Elanslutningen till Kalix 

ej fackmannamässigt gjord i förrådet, kommunen tillfrågad. 

(Kvar från föregående protokoll: Brandlarmet fungerar 
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fortfarande inte och Dana ska ta upp det med Björn på 

kommunen.) 

Haparanda: Gasolen kvar i Haparanda tills kommunen 

återkommer med gasolskåp på utsidan av Kalix. (Kvar från 

föregående protokoll.) 

Kalix: Målat invändigt 2 ggr. Ställage ej beställt ännu. Jonas L 

jobbar på det. (Kvar från föregående protokoll: Någon form av 

hissanordning för att kunna hänga upp blöta tält ska ordnas.) 

Boden: Arbeten planeras. 

 

Småfåglarna: Har simmat, haft saffransbak, märkesutdelning 

och terminsavslutning. 

Stormfåglarna: Haft julpyssel, badmöte där alla kunde simma 

200 m, inga utflykter på gång, har terminsavslutning på onsdag. 

Sjöfåglarna: Ej närvarande, ingen rapport. 

Råseglarna: Badat i Tibblebadet, patrullmöte med chokladbollar, 

julpyssel samt haft hajk tillsammans med Sjöbusarna. 

Sjöbusarna: Ej närvarande, ingen rapport. Möte med hinderbana 

ikväll såg vi och har haft hajk tillsammans med Råseglarna. 

Skeppen: Färgat scouthalsdukar med varierande resultat, varit 

ute mycket, eldat, städmöte. Haft hajk med ”mysterium”. 

Ledarteamet har haft en ledarmiddag. 

Hafskappseglarna: Har målat i Kalix, gjort Örsö-collage som nu 

finns i hallen i Oskarsborg, varit på laserdome, haft övernattning 

i Oskarsborg med spelkväll/natt, pyssel med paracord, bakat. 

Ledare: Kerstin, Magnus och Åsa har deltagit som kårens 

delegater på Demokrati-jamboree i Kristianstad. Åsa, Kerstin, 

Linnea, Dana och Jonas Ryberg har deltagit som delegater på 

distriktsstämman. Kåren fick akut vara värd för 

distriktsstämman då lokalen hos Stocksunds Scoutkår som var 

bokad inte var tillgänglig. Kerstin och Dana har deltagit i möte 

om ”störiga barn”. När sådana träffar ordnas rekommenderas 

alla ledare som har möjlighet att vara med. 

 

Bokat till måndag 16 feb.”Checklistan” över vad som behöver 

göras ligger i dropboxen, och vi gör som vanligt, dvs 

upptäckarna ansvarar för fackeltåget, äventyrarna för fanbärare 
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och läsa scoutlagen, utmanarna bakar, möblerar och dukar, 

ledarna håller ceremonin och info i församlingsgården. 

Simkunnighet: En fråga har kommit om simkunnighet 200 m är 

relevant i kårens säkerhetsregler. Styrelsen diskuterade frågan, 

och kom fram till att – Ja, det är relevant, men vi måste vara 

tydligare med vilka undantag vi kan göra, och vem som får 

besluta om det. Vi kan t ex föreslå att vi kräver att man vid 

sjöverksamhet skall kunna simma 200 m eller annars bära 

säkerhetsväst. Vi kan också ha olika regler ”vid scoutbryggan i 

Edsviken” eller på annan plats. Föreslogs att vi tar upp frågan på 

ledardagen 25 januari. 

Ledardagen 25 januari: Inte många anmälda ännu. Patrik 

påminner om vikten av att vara med så att kårens alla ledare får 

tillfälle att träffas och delta i kårens olika beslut, och att man 

som ledare i kåren FÖRVÄNTAS vara med på denna typ av 

ledarträff. Maila Patrik om du INTE kan vara med. 

 

Styrelsemöten:  
Onsdagen den 14 januari kl 19 på Oskarsborg  

Torsdagen den 12 februari  kl 19 på Oskarsborg  

Tisdagen den 10 mars kl 19 på Oskarsborg  

Måndagen den 13 april kl 19 på Oskarsborg 

Tisdagen den 12 maj kl 19 på Oskarsborg 

Onsdagen den 10 juni kl 19 på Oskarsborg 

Ledardagen: För UTmanare och LEDare – Sö 25 jan  

Thinking Day: Måndag 16 feb 

Sjösättning – Söndagen den 26 april kl 10-14   

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justerat 

Åsa Neumann Patrik Frid 
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