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Enebybergsvägen 1 

 

Styrelsemöte 2015-03-10 
Styrelsen (10) Sup (3) Övriga 

Patrik Frid  Oskar Larsson 

Åsa Neumann   Ludvig Hambraeus  

Vidar Palmér   Hanna Nielsen  

Jonas Ryberg  

Gabriella Castegren   

Ragnar Sjögren  

Maria Hanström 

 

             Ej närvarande Dana Palmér Karin Hellblom 

  Magnus Davidsson Johan Hedengren 

 Anders Larsson          Lovisa Torstensson  

 

7 av 10 styrelseledamöter var närvarande, så styrelsen var beslutsmässig 

(minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

Patrik öppnade mötet. 

 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Inbjudan till årsmöte i Arkivföreningen.  

Kåren har 93 tkr var av 50 tkr på fasträntekonto. Fakturor från bland 

annat Svinninge och församlingsgården har kommit in. 

På en av tvåkronorna har skroven separerat från varandra. Vrakpatrullen 

undersöker möjliga lösningar på detta.  

Aston kommer skicka en extra faktura på Linas motor eftersom de 

glömt skicka denna tidigare.  

Alla avdelningar uppmanas att göra sina båtarbeten inför sjösättningen. 

Mer info finns på: 

http://www.danderydssjoscoutkar.se/B%c3%a5tarbete  

Det trasiga vredet på spisen i köket är tillfälligt lagat. Ruckelpatrullen 

får prata vidare om vilken ny spis vi ska införskaffa. Vi har fått ett 

erbjudande om att köpa en begagnad induktionsspis med dubbla ugnar 

för 4000 kr. Den är tillgänglig från v. 20.  

Det finns en hög med trasiga tält kvar i förrådet som behöver tittas på 

vid sjösättningen och slänga de som är dåliga och inte kan lagas.  

 

Närvarande  

§25 Mötets öppnande 

§26 Föregående 
protokoll 

§27 Post 

§28  Ekonomi 

§29 Båtar 

§30 Hus 

http://www.danderydssjoscoutkar.se/B%c3%a5tarbete
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Sjöfåglarna: Har varit med på Thinking day och lagat mat på stormkök. 

Stormfåglarna: Har varit med på Thinking day och spelat ett spel där 

man visade hur olika statsskick fungerar.  

De kommer att ha en dagshajk med scouter och föräldrar på lördag. 

Småfåglarna: Har varit med på Thinking day och haft ett möte som tar 

upp kroppens sinnen.  

Sjöbusarna: Har varit med på Thinking day och haft ett badmöte.   

Råseglarna: Har varit med på Thinking day, tränat med Hansa-lina och 

varit på Wasa museet.   

Skeppen: Har varit med på Thinking day, haft badmöte samt genomfört 

det årliga Lördaxsköret. 

Hafskappsseglarna: Har haft en bakhajk där de ordnande fikabrödet till 

Thinking day. De har även haft ett båtelsmöte och planerat en förhajk 

till Örsö.  

 

Thinking day gick bra och fikat var mycket uppskattat. 

Några punkter att tänka på till nästa år är att det är bra om det finns 

någon erfaren ledare med vid Nora Torg som kan styra upp fackeltåget. 

Det var viss förvirring detta år om vad som skulle ske pga av att det var 

många nya ledare på plats som inte varit med tidigare.  

Vissa avdelningar var inte så väl representerade och avdelningarna 

uppmanas att skriva in Thinking day  i programmet och även informera 

scouterna att detta är ett möte som man ska gå på samma sätt som 

vanliga möten. 

Patrik uppdaterar inbjudan och lägger bland annat in tiden vi är klara i 

församlingsgården.  

 

Lägerbrev 1 har skickats ut och hittills har 9 st scouter anmält sig.  

Vi saknar fortfarande en Båtansvarig under lägret.  

Hafskappseglarna planerar att ha ett förläger från den 28 juli då de 

kommer att segla ut ett antal båtar. 

Patrik mailar ut information om hur ledare ska anmäla sig till årets 

läger. 

Röjhajk planerat till den 13-14 juni.  

Arbetsgruppen kring det introduktionsbland som ska tas fram har inte 

kommit igång med sitt arbete ännu.  

Patrik har nu skapat en facebookgrupp för ledare samt utmanare för att 

skapa ytterligare en kommunikationsväg. 

 

§31 Avdelningar 

§32 Thinking Day 

§33 Läger 

§34 Övriga frågor 
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Styrelsemöten:  

Måndagen den 13 april kl 19 på Oskarsborg  

Tisdagen den 12 maj kl 19 på Oskarsborg 

Onsdagen den 10 juni kl 19 på Oskarsborg  

 

Sjösättning – Söndagen den 26 april kl 10-14  

 

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat 

 

Vid protokollet Justerat 

Maria Hanström Patrik Frid 

Kårsekreterare Kårordförande 

§35 Nästa möte 

§36 Mötets avslutande 


