
  

  

KÅRLOKAL  PLUSGIRO  

Oskarsborg  20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

Styrelsemöte 2018-03-27 
                        

Styrelsen (12) Sup (5) Övriga 

 

Joakim Ahrens  Kerstin Ejderby    

Patrik frid   

Åsa Neumann 

Maria Hanström 

Jonas Ryberg 

Dana Palmér 

Vidar Palmér  

Hanna Nielsen 

Karin Ilmoni Falk under §7 

  

             Ej närvarande   
  

Samuel Dahn Henrik Granqvist 

Claes Thurell Oskar Larsson 

Ragnar Sjögren  Erika Sandell 

 Ludvig Hambraeus 

  

  

9 av 12 styrelseledamöter och 1 suppleanter var närvarande, så styrelsen var 

beslutsmässig (minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

Patrik öppnade mötet.  

 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

En inbjudan till Föreningsnätverk för integration i Danderyd har 

kommit. Torsdagen den 19 april kl 17-20 i lokal Tranholmen, Mörby 

Centrum plan 6. På agendan denna gång:  

Uppdatering om mottagandet av nyanlända i Danderyd 2018. 

Träffa den nybildade internationella föreningen Alla Tillsammans i 

Danderyd. Samt att Stockholmsidrotten berättar om etableringsstöd 

och integrationssatsningar inom idrotten 

 

Roslagsvatten har skickat information om att de tänker höja vår 

sopavgift på Örsö med 300 kr/år. Patrik ringer och frågar 

Roslagsvatten vad det är vi betalar för då vi inte får några sopor 

hämtade som avtalet säger. 

 

 

Närvarande  

§1 Mötets öppnande 

§2 Föregående 

protokoll 

§3 Post 



EC åååå-03-29 

Roslagens ekomomiska distriksstämma & Kårträffs-middag inträffar 

den 11 april kl 18-19 med påföljande middag till kl 21. Den är i 

Roslags Näsby scoutkår. Till middagen inbjuds samtliga 

kårordföranden och vice kårordföranden samt stämmans delegater 

och funktionärer. Anmälan är obligatorisk. 

  

 

Kåren ha ca 379 tkr på kontot varav 11 tkr är lägeravgifter. 

Det har hittills anmält sig 26 scouter och en ledare till Örsö. Ledare 

anmäler sig genom att betala in 100 kr till kårens konto.  

 

  

Inbjudan till båtarbetsdag den 15 april kl 10 inför sjösättningen har 

skickats ut på sändlistan. 

Jonas skickar inom kort även ut inbjudan till sjösättningen den 22 

april. 

 

Patrik kollar med Karin H om han kan hjälpa till med fikat på 

sjösättningen.  

 

Avdelningarna påminns om att boka båtar som behövs till hajker på 

kårens hemsida. 

 

 

Oskarsborg har nu ett fungerade brandlarm igen. Den lagades en 

vecka efter brandinspektionen.  

 

Dana ska komplettera polisanmälan på inbrottet vi hade i början av 

året. Åsa skall kolla självrisk och anmäla 4hk-motorn som stulen till 

Scouterna. 

 

Ruckelpatrullen ska ordna en lista på saker som behöver fixas på 

våra hus under sjösättningen.  

 

 

Sjöfåglarna har övat knopar, surrat trefot, gjort organizze, grillat 

pinnbröd, haft orientering samt sytt matpåsar.  

 

Småfåglarna och Stormfåglarna har orienterat, lekt, haft 

seglingsteori samt lagat mat.  

 

Sjöbusarna och Råseglarna har haft seglingsteori, surrat och eldat.   

 

Havsgudarna har deltagit på Sjöscoutdagen där en patrull kom på 

4:e plats. De har även surrat och eldat. 

 

Flytvästgul  har haft backklättring samt gjort tävlingen olyckliga 

spelen.  

 

Kåren har inte haft någon gemensam aktivitet  

 

Distriktet har inget nytt.  

§4 Ekonomi 

§5    Båtar 

§6 Hus & materiel 
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kåren och 

distriktet 
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Styrelsen har haft ett arbetsmöte kring krishantering i kåren. Patrik 

skickar ut ett uppdaterat förslag på krisplan till styrelsen.  

 

GDPR – Jonas R jobbar vidare med denna fråga. I första hand måste 

vi uppdatera hälsokorten med en text med ett samtycke om hur vi 

lagrar uppgifter. Patrik ringer Scouterna och ber om en 

exempelformulering om samtycke som vi kan använda.  

 

Nu har bygget av modulhusen för flyktingar startat på ängen 

nedanför scoutstugan. För att förebygga eventuella problem som 

detta kan medföra diskuterades olika förslag på tex aktiviteter för de 

nyanlända så de ser det som en tillgång att de bor granne med vår 

scoutstuga.    

 

Ett planeringsmöte för Roslagens dag har hållits och 4 av de 6 

planerade kontrollerna har ansvariga personer. Nästa möte kommer 

hållas den 18 april.  

 

 

 

23/4 Styrelsemöte  

23/5 Styrelsemöte  

14/6 Styrelsemöte  

 

Övriga datum 

15/4 Båtarbetsmöte  
16/4 Lägermöte 
18/4 Möte för baskontrollanter till Roslagens Dag 

22/4 Sjösättning  

6/5 Roslagens Dag  

 

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet   Justerat 

 

 

Maria Hanström    Patrik Frid  

Kårsekreterare    Kårordförande 

 

§8   Övriga frågor 

§9 Kommande möten 

§10 Mötets avslutande 


