
  

  

KÅRLOKAL  PLUSGIRO  

Oskarsborg  20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

Styrelsemöte 2017-10-24 
                        

Styrelsen (12) Sup (5) Övriga 

 

Patrik Frid Henrik Granqvist t.o.m §7 --- 

Joakim Ahrens fr §5 Kerstin Ejderby  

Jonas Ryberg  
Dana Palmér  

Åsa Neumann 

Ragnar Sjögren 

Samuel Dahn 

Vidar Palmér 

Hanna Nielsen 

  

             Ej närvarande Claes Thurell Oskar Larsson 

Karin Ilmoni Falk Erika Sandell 

Maria Hanström Ludvig Hambraeus 

  

9 av 12 styrelseledamöter och 2 suppleanter var närvarande, så styrelsen var 

beslutsmässig (minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

Patrik öppnade mötet.  

 

Då detta är det första mötet med den nya styrelsen efter kårstämman 

så beslöt styrelsen att konstituera sig så som antecknats i 

kårstämmoprotokollet, dvs att Åsa Neumann fortsätter vara kassör 

och Maria Hanström fortsätter att vara sekreterare, övriga ledamöter 

representerar sina avdelningar. 

 

Danderyds Sjöscoutkår tecknas av ordförande Patrik Frid, vice 

ordförande Ulrica (Dana) Palmér, kassör Åsa Neumann, var för sig. 

 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Patrik har fått fråga från Jakob Skogholm, fd kårmedlem men nu 

spårarledare i Tullinge, om Tullinge Scoutkår är välkomna att ha 

läger på Örsö. Det är inte upp till styrelsen att besluta utan att ha 

kontaktat markägaren. Diskuterades också när vi vill ha vårt kårläger 

och att slitaget på marken m m kan bli för stort om vi har två läger 

direkt efter varandra. Föreslogs att de är välkomna i början av 

sommaren och att vi har vårt läger i slutet av sommaren. Patrik 

svarar Jakob och kollar med markägaren. 

 

Närvarande  

§1 Mötets öppnande 

§2 Konstituering 

§3 Föregående 

protokoll 

§4 Post 



EC åååå-10-30 

Scoutmuséets Vänners årsskrift 2017 som handlar om Kjesäter. 

 

 

  

Kåren har 325 kkr på sina konton.  

En utbetalning av överskottet från SjöFörAlla-lägret på Åland är på 

väg ut till kårerna. Ej med i budgeten. 

Alla avdelningar uppmanas att inkomma med medlemslistor snarast, 

då nästa fakturering av nya medlemmar sker den 31 oktober. 

Båtupptagningen gick bra, dock några mindre logistik-problem med 

båttrailrarna. Vi har många båtar nu och trailrarna måste rulla hela 

tiden för att hinna med. Diskuterades att förlänga tiden för 

båtupptagningen från 10-14 till 10-15, alternativt att hyra eller köpa 

en trailer till. 

Har Linas mast lämnats in för reparation av förstaget? Jonas kollar 

med David. 

Vet avdelningarna vilka arbetsuppgifter de har på båtarna? Det är 

samma som föregående år. Avdelningarna ombeds lägga in båtvård i 

programmet lika tidigare år. 

Patrik beställer nya skyltar till scoutbryggan, en på stolpe, en på 

bryggan. Stolpen flyttas mer åt vänster (närmare bänken) för att 

underlätta passage med riggade oppar. 

Kajen håller på att rasa, stenar har ramlat ner, och det finns hål och 

ojämnheter som är problem för oss. Denna fråga bör tas upp med 

kommunen och i samband med detta en fråga om vi kan bygga ut 

opjollebryggan samt en ramp för att slippa bära ut opparna på 

bryggan. Frågan ligger nu hos Vruckel-patrullen (Vrak+Ruckel). 

 

På båtupptagningsdagen utfördes alla arbeten som ruckelpatrullen 

hade på listan. Bland annat monterades en ny torkställning för tält i 

Kalix. Detta resulterade dock i något elfel, kanske p g a att någon 

skruv dragits genom en kabel i taket. Erik har felsökt och åtgärdar. 

 

Vanliga brandvarnare har satts upp då kommunens brandvarnings-

system ännu inte åtgärdats. 

 

Tanktömning är beställd. 

Tillfälliga bostäder kommer att byggas på ängen nedanför 

båtsmanstorpet varpå anslutning till kommunalt VA kommer att 

finnas i vår närhet. Ole Royen har pratat med någon på kommunen 

om att föreslå att ansluta även Oskarsborg när man ändå är där och 

gräver. 

§5 Ekonomi 

§6 Båtar 

§7 Hus & materiel 
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Småfåglarna, Stormfåglarna och Sjöfåglarna  har gjort söljor och 

lärt sig knopar, matlagning, föräldramöte med pinnbröd, sjukvård, 

invigning, mörkerspår och sjukvård. De har nu ca 24+23+20 scouter 

och har plats för några till men ingen mer nyintagning nu under 

höstterminen. 

Råseglarna och Sjöbusarna har haft yxa-kniv-såg, eldat+matlagning, 

orientering, städmöte och knivbevis. Är endast 15+16 scouter på 

avdelningarna och har plats för fler. Frågan om varför inte spårarna 

från förra året ville fortsätta borde kollas? 

Havsgudarna har seglat, haft kölbåtshajk, invigning, eldning och 

religionsmöte där patrullerna fick skapa nya religioner. Cirka 40 

scouter och över 30 närvarande varje möte. En ny ledare har börjat 

på avdelningen. 

Flytvästgul har seglat ”in i det sista”, haft ett möte med följebåten 

Sandström och kollat fyrar. Täckt Lova och Lina efter 

båtupptagningen. 

Kåren har haft kårstämma, båtupptagning/Oskarsborgsdag, deltagit i 

Föreningsmässan i Danderyd samt distriktsarrangemanget 

Hjärnmarschen. Det var på föreningsmässan i Danderyd som den 

nye ledaren på Havsgudarna rekryterades. Inbjudan till 

distriksstämman 11 nov har gått ut och det finns tillfälle att delta och 

inspireras av olika programpass även om man inte deltar på själva 

stämman. 

Hjärnmarschen: Diskuterades kring arrangemanget: Kåren tycker att 

datumet var olyckligt, det blev två helger i rad som vi vill engagera 

scouterna och deras familjer, och vi var väl mest angelägna om 

båtupptagningen. Platsen borde varit vid Oskarsborg (inte ängen 

nedanför torpet), eller nästa gång kanske hellre i Mörby Centrum 

eller annan publik plats? Uselt väder bidrog till dåligt deltagande. 

 

Den 20 nov kl 19-21 planeras en ledarkväll i Oskarsborg då alla 

ledare i kåren är välkomna att träffas för att lära känna de nya 

ledarna samt lära känna våra ”lokaler”. Vi är många nu som tycker 

att olika saker borde finnas på olika ställen! Vi kommer också att 

prata om Trygga Möten. Åsa skriver inbjudan. 

 

 

Ledarkväll 20 nov kl 19-21, se §9 ovan! 

Kårstyrelsemöte onsdag 29 nov  

Kårstyrelsemöte tisdag 19 dec (planera ledardag) 

Ledardag söndag 14 jan 

Kårstyrelsemöte torsdag 25 jan 

 

 

 

 

§8 Avdelningar, 
kåren och 

distriktet 

 

§9 Övriga frågor 

§10 Kommande möten 
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Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justerat 

 

Åsa Neumann Patrik Frid 

 Kårordförande 

§11 Mötets avslutande 


