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Styrelsemöte 2015-02-09 
Styrelsen (10) Sup (3) Övriga 

Patrik Frid Lovisa Torstensson (från §19) Oskar Larsson 

Åsa Neumann   Ludvig Hambraeus 

Dana Palmér   

Vidar Palmér  

Jonas Ryberg  

Magnus Davidsson   

Anders Larsson   

Gabriella Castegren   

Ragnar Sjögren (från§19) 

 

             Ej närvarande Maria Hanström  Karin Hellblom 

  Johan Hedengren 

  

9 av 10 styrelseledamöter var närvarande, så styrelsen var beslutsmässig 

(minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

Patrik öppnade mötet och Oskar och Ludvig valdes till sekreterare. 

 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

En fråga från kommunen har kommit till scoutkåren angående en båttur 

eller tid på vattnet för funktionshindrade den 16 juni.  minst 4-5 med 

kölbåtscertifikat behövs, verkar trevligt, en aning positiv inställning  

 

Samtal från Baldersskolan angående en sammarbetsdag som ska äga 

rum i höst. Bra tillfälle att synas ute bland skolor! Man kan tänka sig att 

hjälpa till med förslag på övningar och möjligen bemanna någon 

kontroll men inte hålla i hela aktiviteten. Kerstin ringer tillbaka. 

Kåren har 127 tkr var av 50 tkr på fasträntekonto. Inga större ändringar 

sedan sist men två stora fakturor på hyllställage samt båt/motor 

förvaring har kommit in. 

Räkningen för båt och motor förvaringen har blivit en aning fel. Det 

fattas en motor vilket måste kollas upp. Annars har det inte hänt något. 

Ställaget i Kalix är nu färdigmonterat och fyllt med kistor. 

Skeppen fixar så att tält och dynor kommer till sin rätta i Kalix på 

mötet. 

 

Närvarande  

§12 Mötets öppnande 

§13 Föregående 
protokoll 

§14 Post 

§15  Ekonomi 

§16 Båtar 

§17 Hus 
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Åsa har haft möte med Björn på kommunen angående nivåvakt, 

brandlarm, pannan, elen m.m. Allt fortfarande ganska oklart. Man får 

fortsätta ringa. 

Städskrubben har blivit bättre. Nya mattor och hängare och hylla för 

dammsugare. 

Grundlig golvrengöring i Oskarsborg bör göras. Vet någon ett bra 

företag som kan detta?  

 

Sjöfåglarna: Symöte där dom sytt matpåsar, sjukvårdsmöte där 

scouterna kunnat ta “plåstermärket” och även ett pulkamöte. Dom ska 

åka längdskidor på nästa möte. 

Stormfåglarna: Har haft ett lägereldmöte där dom övat på scoutsånger, 

pulkamöte och pratat om Thinking day. Dom ska ha ett demokratimöte. 

Småfåglarna: Lagat mat på stormkök, övat knopar och övat 

scoutsånger. Har även åkt skridskor på Danderydsvallen. 

Sjöbusarna: Har simmat, åkt pulka, haft ett samarbetsmöte och eldat.  

Råseglarna: Ej närvarande, ingen rapport.  

Skeppen: Har haft stationsmöten med flera olika stationer såsom miljö, 

skattjakt, surrning och eldning. Ska ha Lördaxkör 14/2. 

Hafskappsseglarna: Haft tårttävling, bowling, spelkväll och vissa var 

även med på Utled-dagen. Ska ha bakhajk inför Thinking day 13-14/2. 

Kåren: Kåren har haft sin Utled- dag den 25/1.  

 

Thinking day är den 16/2 (Måndag). Dana har pratat med prästen och 

förklarat vad TD är för något. Dana ska ringa vaktmästaren och ge 

honom tider inför ceremonin och skicka över noter till organisten. Hon 

ska även få nycklar till församlingsgården.  

Äventyrarna bör vara i kyrkan 17:30 för att förbereda gång med fanor 

och liknande. 

Kerstin vill ha namnlista på de scouter som vill avge scoutlöftet i 

kyrkan.  

Frågor om vad som ska ske efteråt på församlingsgården kom på tal. 

Bildspel från sommaren Örsö har skapats och Jonas R är ansvarig för att 

det ska fungera. Patrik håller tal och pratar lite om Danderyds 

sjöscoutkår och vad som händer i kåren (Örsö m.m). En snabb 

presentation av alla ledare bör också göras. 

En lista om vad man kan hjälpa till med i kåren kommer skickas runt 

där föräldrar kan skriva upp sig (Transport till Örsö, husfix m.m) Dana 

ser till att fixa en sådan.  

§18 Avdelningar 

§19 Thinking Day 
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Ragnar kom med synpunkter om att anmälan som skickats ut är dåligt 

formulerad. Det måste stå tydligare om vad TD är för något så att nya 

scouter, föräldrar men även nya ledare förstår. Patrik gör en ny.  

Patrik är lägerchef för Örsö 2015 och han kommer skicka ut en 

inbjudan till Örsö inom kort. Temat blir i år Indianer. På UtLeddagen 

lyckades vi få ihop folk till alla stora ansvarsposter utom Båtansvarig. 

Denna person ska alltså vara båtansvarig under själva lägret (Inte 

transporter av båtar till och från). 

Det finns en del saker som måste göras innan Örsö så en röj/bygghajk 

planeras 13-14 Juni. Bryggan och urinseparering vid dom övre dassen 

är saker som borde fixas.  

Utleddagen var en givande dag. Rekrytering och om hur vi ska synas 

mer var frågor som togs upp mycket. Ett förslag om en 

rekryteringansvarig i styrelsen kom upp, en person som driver frågor 

om detta framåt. Ingen i styrelsen har åtagit sig denna post. 

Tanke om en arbetsgrupp kring ett introduktionsblad som kan ges till 

nya ledare. Anmält intresse för en grupp är Patrik, Dana, Åsa, Kerstin 

och Gabriella som kan komma med förslag. Fråga om mer deltagare 

kommer mailas ut på ledarlistan. 

Patrik föreslår en ledaransvarig så kommunikationen mellan ledare och 

andra medlemmar blir bättre. 

Som uppföljning efter ledardagen diskuterades hur styrelsen och 

ledarna i kåren eventuellt kan besöka varandras avdelningsmöten för att 

lära känna varandra bättre. 

Patrik fixar en facebookgrupp för ledare samt utmanare för att skapa 

ytterligare en kommunikationsväg. 

Patrik snackar med Karin angående en “vill du bli scout eller 

scoutledare” broschyr. 

 

Styrelsemöten:  

Styrelsemöten: 

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  

 

Thinking Day: Måndag 16 feb  

Sjösättning – Söndagen den 26 april kl 10-14  

 

 

§20 Läger 

§21 Utled-dagen  

§22 Övriga frågor 

§23 Nästa möte 
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Patrik förklarade mötet avslutat 

Vid protokollet Justerat 

 

Oskar Larsson & Patrik Frid 

Ludvig Hambraeus Kårordförande 

§24 Mötets avslutande 


