
  

  

KÅRLOKAL TELEFON PLUSGIRO ÅN 2015-01-15 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

 

Styrelsemöte 2016-02-15 
Styrelsen (12) Sup (3)                         Övriga 

                          

Ragnar Sjögren             Kerstin Ejderby           Linnea Neumann fr §16                                      

Jonas Ryberg                Mikael Embler Ludvig Hambraeus fr §19 

Vidar Palmér                             Oskar Larsson  

Dana Palmér                 Mattias Neumann fr §16    

Åsa Neumann fr §16 
Marika Lund  

Patrik Frid                               

Sara Winell 

Olof Sköldenberg fram till §19 

Maria Hanström 

  

             Ej närvarande Hanna Nielsen   

 Anders Larsson   

   

 10 av 12 styrelseledamöter och 3 suppleanter var närvarande, så styrelsen var 

beslutsmässig (minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

 

Patrik öppnade mötet.  

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Ingen post.    

 

Båtarbetet pågår eller är inplanerat för alla avdelningar. 

 

Lina har fått täckas om igen pga blåst. 

 

Jönköpings Scoutkår har visat intresse för Gunilla.  

 

Vi behåller köplatsen hos Ranängen även om vi försöker bli av med 

Gunilla. Kostnad för att stå kvar är 150 kr.  

  

Kåren har 221 kkr på kontot, varav 22 kkr är lägeravgifter. 

 

Närvarokort för Småfåglarna saknas. 

 

Åsa kommer att maila ut information om vad som behöver göras för 

att vi ska få det statliga bidraget till avdelningarna. 

 

Närvarande  

§12 Mötets öppnande 

§13 Föregående 
protokoll 

§14 Post 

§15 Båtar 

§16 Ekonomi 
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Avdelningarna påminns om att det finns 1200 kr per avdelning att 

använda. Vid större utgifter måste Åsa informeras först. 

  

Jonas R har rensat avloppet då detta svämmade över. Ole har lovat 

att titta mer på detta. 

 

Dana har idag beställt tömning av tanken. 

 

KG vann upphandlingen av ny värmepanna och nu väntar vi bara på 

leveransen. 

 

Dörren till Haparanda stod öppen den 7/2 då en snäll förbipasserande 

ringde upp Åsa och meddelade detta. Åsa åkte och låste dörren igen. 

Inget verkade varit stulet utan någon har nog glömt att låsa. 

 

Erik har satt upp nya strålkastare på gaveln. 

 

Ljusknappen för att tända i trappen sitter på ovanvåningen. Erik ska 

se om detta kan ändras så att det går att tända nerifrån.   

 

Kåren har haft en UtLed-dag då ledare och utmanare träffades i 

Stocksunds scoutstuga under en dag. Ungefär hälften av kårens 

ledare kom. Kerstin har sammanställt på en tavla det vi kom fram till 

ska under 2016. Denna sitter nu i hallen vid trappen. Många nyttiga 

diskussioner om bland annat märken, stegring och aktiviteter 

diskuterades. 

 

Småfåglarna har åkt pulka, tränat chiffer och åkt skridskor. 

 

Sjöfåglarna har haft isvett, åkt pulka, eldat, tränat chiffer och delat in 

scouterna i patruller. 

  

Stormfåglarna har åkt pulka, sytt matpåse och övat knopar. De har 

även arbetat i patruller med olika uppgifter. 

 

Råseglarna och Sjöbusarna har åkt pulka, åkt längdskidor samt varit 

på Tekniska museet. De har även haft patrullmöte, eldat och 

förberett sig inför Thinking day.  

 

Skeppen har fått lämna önskemål om hur patrullerna ska se ut samt 

pratat om hur en patrulledare ska vara 

 

Skeppen och Hafsgudarna har eldat och gjort pinnebröd. De har gjort 

ett ljusspår, organizze samt pratat om scoutlagen. De ska på stughajk 

i helgen.   

 

Hafvskappseglarna har haft tårtmöte, tittat på Lina & Lovas segel, 

klättrat samt bakat inför Thinking day.  

§17 Hus 

§18  Avdelningar 
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Det är nu 104 st scouter anmälda från vår kår till lägret Sjö för alla  

på Åland.  

 

Total är det nu ca 820 st scouter anmälda från 14 kårer. 

 

Lägermöte hålls på Oskarsborg den 16/2 kl 19. Sara representerar 

kåren. 

 

Det finns fortfarande en del frågor som inte är lösta. Tex är det oklart 

hur slanor till lägret ska fixas fram samt ved till eldning.  

 

På UtLed-dagen bestämdes vilka som ska sitta i lägerkommiten från  

Danderyd.   

 

 

 

På UtLed-dagen om det fram önskemål om att sätt upp scoutlagen 

utomhus. Förslagsvis på Haparanda. 

Även att ha närvarokort med information om vilka cert och märken 

som scouterna har tagit. Detta underlättar för uppföljning samt vid 

byte av avdelning. 

 

Inför Thinking day verkar det mesta vara under kontroll. Kerstin 

pratar i kyrkan. Patrik sammanställer bilder till församlingsgården 

med hjälp av Hanna och Jonas D. Facklor är inköpta och 

Upptäckarna håller i fackeltåget som vanligt. Gunnel pratar om 

majblommeförsäljningen i församlingshemmet. Det är bakat till fikat 

och Äventyrarna ska öva inför sin uppgift i kyrkan. 

 

Det finns önskemål om att köpa in en projektor till kåren. Dana tittar 

vidare på detta. 

 

Beslut togs om att köpa en ny fana till kåren. 

 

En bidragsansökan för en utbildningssegling med Biscaya i sommar 

har inkommit. Beslut togs att Mattias Neumann, Mikael Embler, 

Oskar Larsson och Ludvig Hambraeus får vardera 1500 kr i bidrag 

till avgiften. Styrelsen ser gärna att de är med på en röjhajk på Örsö 

eller Åland som motprestation. 

 

Norra Lidingö har ställt en mängd frågor till Kerstin om vad som 

gäller om de ska ha läger på Örsö i sommar. Hon svarar på dessa för 

att allt ska bli så smidigt som möjligt mot markägaren. Kerstin är 

med på deras lägermöte på torsdag. De verkar i dagsläget bli ca 60 st 

scouter.   

§19 Läger 

§20 Övriga frågor 
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Riksskeppsrådet kommer att hålla i en Sjöscout 5-kamp på Vindalsö 

i september. Nästa Riksskeppsråd kommer att hållas i Viggbyholm. 

 

Vi har fått en förfrågan från Utmanar AU om att de vill hålla sitt 

Ting, 9-11 sept, vid Oskarsborg. Vi uppmanar dem att hitta en annan 

lokal eftersom Oskarsborg inte är stor nog även om de ska tälta 

utanför. 

 

Två Lidingökårer vill göra en patrulledarutbildning tillsammans med 

oss i Danderyd. Den riktar sig till 2:a åringar på Äventyrarna som 

ska bli patrulledare. Kursen ska vara vid två tillfällen på Vindalsö i 

november samt april. Tre ledare från Danderyd eftersöks för att hålla 

i kursen tillsammans med de från Lidingö. Äventyrarledarna hos oss 

pratar ihop sig om detta. 

 

Danderyds Hembygdsförening brukar arrangera Valborgs- och 

Midsommarfirande i kommunen. De vill nu sluta med detta och 

ställde frågan till oss om vi vill ta över. Trots att det finns pengar att 

tjäna så avböjer vi erbjudandet eftersom det kräver en stor insats som 

vi inte tror vi kan hantera i kåren.  

 

 

Styrelsemöte kl. 19.00 på Oskarsborg för hela terminen: 

Torsdag 17 Mars 

Tisdag 12 April 

Onsdag 11 Maj 

Tisdag 7 Juni 

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justerat 

 

Maria Hanström Patrik Frid 

Kårsekreterare Kårordförande 

§21 Nästa möte 

§22 Mötets avslutande 


