
  

  

KÅRLOKAL  PLUSGIRO  

Oskarsborg  20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

Styrelsemöte 2017-11-29 
                        
Styrelsen (12) Sup (5) Övriga 
 
Dana Palmér Henrik Granqvist  
Joakim Ahrens   
Claes Thurell 
Åsa Neumann 
Ragnar Sjögren 
Hanna Nielsen 
  

             Ej närvarande Patrik Frid Oskar Larsson 
Karin Ilmoni Falk Erika Sandell 
Maria Hanström Ludvig Hambraeus 
Jonas Ryberg      Kerstin Ejderby 
Samuel Dahn 
Vidar Palmér 
 
 
  
6 av 12 styrelseledamöter och 1 suppleanter var närvarande, så styrelsen var 
beslutsmässig (minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

Dana öppnade mötet. (Patrik är på utlandssresa). 
Ragnar utsågs att för dagens protokoll. 
  
 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Ingen post har inkommit.  
 
  
Kåren har 376 kkr på sina konton. 
Åsa påminner om att dead-line för medlemsregistrering i Scoutnet är 
30 november. En del justeringar finns kvar att göra. Registreringar 
efter den 30 november kräver en hel del extra arbete.  
 
Båtmotorerna är inlämnade till Astons för service och 
vinterförvaring. Kostnad för det är 19500 kr.  
 
Ruckelpatrullen har inte haft något möte. Behov finns av ett möte för 
jul. 

Närvarande  

§1 Mötets öppnande 

§2 Föregående 
protokoll 

§3 Post 

§4 Ekonomi 

§5 Båtar 

§6 Hus & materiel 



Småfåglarna har haft poängjakt, chiffer, övernattning med invigning 
och badmöte.   
Stormfåglarna och Sjöfåglarna har haft ungefär samma program.  
 
Sjöbusarna och Råseglarna har haft sjukvård, förberedelse inför hajk 
och föräldramöte. 
 
Havsgudarna har haft pyssel med paracord samt hajkförberedelser. 
Vid ett möte har de tillverkat patrullflaggor. 
 
Flytvästgul – ingen rapport.  
 
Distriktet har haft Distriktsstämma. Åsa, Kerstin och Jonas Ry deltog 
från kåren. Mötet innehöll dels årsmötesförhandlingar och dels ett 
inspirationsprogram med olika temata. En fråga som togs upp var 
Roslagens Dag. Med anledning av detta diskuterade styrelsen om vi i 
Danderyd skulle ta på oss att ansvara för RD 2018. 
 
Kåren har haft ett ledarmöte som inte var särskilt välbesökt. 
Styrelsen diskuterade det kommande Ut-Led-mötet som är planerat 
att hållas den 14 januari. En kort information och påminnelse om Ut-
Led-mötet bör skickas i början av december. Närmare planering av 
mötet görs vid styrelsemötet den 19/12. Diskuterades lokal för Ut-
Led-mötet. Bäst är om det inte är för långt bort. Dana funderar på 
alternativ men ett gott alternativ är att vi är i Oskarborg. 
 
Åsa tog på sig att skissa på en dagordning för mötet. Ett inslag bör 
vara terminsplanering för vårterminen för avdelningarna. Tidsåtgång 
för detta bedöms för spårarna vara en och en halv till två timmar. Vi 
behöver även ta upp Trygga möten och Kerstin har tidigare förberett 
detta. 
 
 
Inga övriga frågor. 
 
 
 
Styrelsemöte 19/12 
Ut-Led-möte 14/1 
Styrelsemöte 25/1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

§7 Avdelningar, 
kåren och 
distriktet 

 
§8 Övriga frågor 

§9 Kommande möten 



Dana tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet   Justerat 

 

 

Ragnar Sjögren    Dana Palmér  

Vik. kårsekreterare    Vice kårordförande 

 

§10 Mötets avslutande 


