
  

  

KÅRLOKAL  PLUSGIRO  

Oskarsborg  20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

Styrelsemöte 2018-03-08 
                        
Styrelsen (12) Sup (5) Övriga 
 
Joakim Ahrens  Kerstin Ejderby    
Patrik frid Erika Sandell  
Åsa Neumann 
Ragnar Sjögren  
Maria Hanström 
Jonas Ryberg 
Claes Thurell 
Samuel Dahn 
Vidar Palmér från § 9 
  

             Ej närvarande Hanna Nielsen Oskar Larsson 
Karin Ilmoni Falk Henrik Granqvist 
Dana Palmér Ludvig Hambraeus 
  
 
  
9 av 12 styrelseledamöter och 2 suppleanter var närvarande, så styrelsen var 
beslutsmässig (minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

Patrik öppnade mötet.  
 
 
Kåren har blivit kontaktad av Jill Taylor som har startat upp en 
avdelning med 2 patruller av Trackers och Explorers på Futura 
International School. De var i behov att hitta en kår som de kunde bli 
medlemmar i. Avdelningen som heter Globe Trotters består av ca 20 
scouter med ledare. Vi har beslutat att låta dessa bli medlemmar i 
Danderyds Sjöscoutkår. De kommer inte ha sina möten på 
Oskarsborg men utnyttja lokalen vid hajker etc.  
 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Hans Henke som varit vår kontaktperson på kommunen under många 
år har gått i pension.  
 
Vi har fått ett diplom för att vi deltog i Hjärnmarchen. 
 
 
 
 

Närvarande  

§1 Mötets öppnande 

§2 Ny avdelning 

§3 Föregående 
protokoll 

§4 Post 



 
Kåren ha ca 371 tkr på kontot.  
Det har hitills kommit in 5 st anmälningsavgifter till Örsö. 
 
Vår nya avdelning Globe Trotters har haft utgifter på ca 20 tkr som 
ledarna själva betalat. Åsa har fått kvitton för dessa utgifter och ska 
se om det är något vi kan ersätta dem för. Kåren får ju in en massa 
extra pengar från deras medlemsavgifter.  
 
  
Båtgruppen jobbar förfullt med att ta fram ett förslag på att köpa nya 
båtar.  
 
Gransegel ska skicka en offert på vad det kostar att sy upp nya segel 
till 2 kronorna. 
 
Avdelningarna påminns om att det finns båtarbete att göra inför 
sjösättningen. 
 
Det har inte varit något möte sedan förra styrelsemötet. 
 
Oskarsborg är uthyrt nu i helgen 10-11 mars. 
 
 
Småfåglarna, Stormfåglarna och Sjöfåglarna har tränat på karta och 
kompass, åkt skridskor, tillverkat hajkbrickor, varit på Thinking day 
och eldat.  
 
Sjöbusarna och Råseglarna har haft demokratimöte, 
matlagningsmöte, ljusspår med lag och löfte, varit på Thinking day 
samt haft seglingsteori.  
 
Havsgudarna har gjort organizze, städat, haft eldningstävling samt 
varit med på Thinking day. 
 
Flytvästgul  har bakat, lagat mat, haft demokratimöte, städat, varit 
med på Thinking day samt haft lägerbål.  
 
Kåren har haft ett mycket lyckat Thinking day utomhus vid 
församlingsgården.  
 
Distriktet har inget nytt.  
 
 
 
 
Krishantering i kåren – styrelsen börjar titta på detta den 27 mars kl 
18:30 före nästa styrelsemöte. 
 
GDPR – Jonas R har varit på ett seminarium som Stockholms 
Scoutdistrikt arrangerade. Den nya lagen träder i kraft 25 maj.  
 

§5 Ekonomi 

§6    Båtar 

§7 Hus & materiel 

§8 Avdelningar, 
kåren och 
distriktet 

 
§9 Övriga frågor 



Det kåren i första hand behöver göra är att uppdatera vår policy för 
behandling av personuppgifter och sprida till alla medlemmar i 
kåren. Vi behöver även ta fram en text som måste bifogas på alla 
blanketter med ett samtycke om hur vi lagrar uppgifter. Jonas börjar 
jobba på ett förslag.    
Det ska komma en ny modul i Scoutnet som man kan använda för 
närvaroregistrering för att inte behöva spara informationen lokalt.    
 
Roslagens dag – Åsa har börjat fundera på planeringen av Roslagens 
dag. Tidigare aktiva ledare har kontaktats för att se om de kan hjälpa 
till med kontroller. Det kommer hållas möten den 26 mars och 18 
april för att planera.  
 
Patrik har redan tidigare aviserat att detta är hans sista år som 
ordförande. Lite namn på möjliga ersättare diskuterades.  
 
 
Styrelsemöte 27/3  kl 18:30 - OBS ny tid! 
Styrelsemöte 23/4 
Styrelsemöte 23/5 
Styrelsemöte 14/6 
 
Övriga datum 
Sjösättning 22/4 
Roslagens Dag 6/5 
 

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet   Justerat 

 

 

Maria Hanström    Patrik Frid  

Kårsekreterare    Kårordförande 

 

§10 Kommande möten 

§11 Mötets avslutande 


