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Närvarande 

Styrelsen Suppleanter Övriga 
   

Anders Larsson
 Ordförande

 
 

 

Erika Sandell
 Vice ordförande

   

Åsa Neumann
 Kassör

   

Ulrica Palmér
 Sekreterare

§7-   

Patrik Hellgren
 Små+Sjöfåglarna 

  

Joakim Ahrens
 Sjöbusarna  

  

Staffan Larsen
 Råseglarna 

  

Jonas Ryberg
 Havsgudarna

   

Samuel Dahn
 Rovers 

  

Ej närvarande 

Andreas Wigzell 
Stormfåglarna 

Kerstin Ejderby
 Distriktsstyrelsen 

Louise Montan
Utmanarna

 Carina Gleisner  

Marie Alani
 Globetrotters 

Josephine Najem  

  

 
 

9 (av 12) styrelseledamöter var närvarande, så styrelsen var beslutsmässig (minst 50% 

närvarande enligt stadgarna). 

 

§1       Mötets öppnande 

Anders öppnade mötet. 

§2       Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Beslutslistan gicks igenom. 

§3       Post 

Riksskeppsrådet har skickat kallelse till årsstämma 1-2 feb. Scoutkansliet har skickat 

inbjudan till Öppet hus 13 feb. Utmanarna har inbjudits till Träkvista scoutkår på bal 

9 maj. 

§4       Ekonomi 

Kåren har ca 507’ kronor på kontot. Inrapportering av medlemsavgifter ligger efter 

och Åsa vill gärna att avdelningarna själva lägger in nya scouter och ledare i 

scoutnet. För detta krävs att en ledare per avdelning blir registrerare i scoutnet och 

dennes mailadress läggs in av Åsa.  
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§5       Båtar 

Inget nytt. Båtfixardag 19/4. 

§6       Hus & Material 

Toatanktömning beställd och antagligen utförd.  

Tjärstubbe hämtad av Åsa. 4 nya huggkuppar fixade av Jonas Ry. 

Märkesskåpet påfyllt.  

§7  Avdelningar, kåren och distriktet 

Småfåglarna/Stormfåglarna/Sjöfåglarna. Hade gemensam planering i tisdags. Ett par 

gemensamma möten planerade för våren. Verksamheten startar denna vecka. 

Sjöbusarna/Råseglarna Startade förra veckan med kniv/yxa/såg och eldning. 

Havsgudarna har startat terminen med ett tårtjaktsmöte. 

Utmanarna fokar på Kebnekaise och har haft möte med Mats Ejderby. 

Globetrotters Drar igång terminen på lördag den 25/1 då även föräldrar fbjudits in. 

Våra teman för våren är Climate Change & Good Deeds. Vi ser ut att ha 32 barn (12 

Trackers, 10 Explorers & 10 Adventurers - 15 nationaliteter). Vi kommer delta på 

Roslagens Dag. 

Rovers – 

Kåren har haft en UtLed-dag med ca 30 deltagare. Vi gick igenom 

 ”Var ligger allt?” 

 Samarbetsövningar. 

 Mötesinspiration. 

 Strategi, vad har vi gjort & vad vill vi göra 2020? 

 Sjöbehörigheter mm. 

 Instagram & Hemsida. 

 Örsö 2020. Erika är lägerchef. Vi behöver ytterligare en person till 

matteamet, avdelningarna behöver ringa runt till föräldrar och ”ragga” bärare 

och chaufförer till transporterna och det behövs ledare som följer med pråmen 

på fredagen. I övrigt är bemanningen klar! 

 Patrik handlade och lagade jättegod lunch, Tack! 

§8       Övriga frågor 

 Behörighetslistan gicks igenom och uppdaterades. Avdelningarna ska själva 

komma in med förslag på ev. uppdateringar gällande lämpliga ledare att vara 

ansvariga för hajker och sjöverksamhet. 
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 Thinking Day. Måndag 17/2. Anders skickar ut inbjudan. ”Vanliga” 

ansvarsfördelningen gäller (fackeltåg - Upptäckarna, Kyrkan – Äventyrarna, 

Fika – Utmanarna). Vi frågar Erik W om han kan fixa Örsö-bildspel. Det vore 

roligt om någon/några avdelningar vill ha ett uppträdande. 

 Kan vi ha kölistan i Scoutnet? – Staffan kollar. 

 Sjö20 – vi har scouter som åker på lägret och kåren måste anmäla sig för att 

de ska kunna anmäla sig. Åsa anmäler kåren. 

 Trygga möten. Sjöbusarna och Globetrotters klara! Övriga avdelningar måste 

se till att alla ledare går kursen och anmäla genomförd kurs till Anders. 

§9       Kommande möten 

Kårstyrelsemöte:    Torsdag 5 mars kl. 19:00 i Oskarsborg 

Kårstyrelsemöte:    Onsdag 1 april kl. 19:00 i Oskarsborg 

Kårstyrelsemöte:    Tisdag 5 maj kl. 19:00 i Oskarsborg 

Kårstyrelsemöte:    Måndag 1 juni kl. 19:00 i Oskarsborg 

 

Thinking Day: Måndag 17 februari 

Båtarbetsdag: Söndag 19 april 

Sjösättning:  Söndag 26 april 

Sjöscoutdagen: Lördag 28 mars 

Roslagens dag: Söndag 10 maj 

§10  Mötets avslutande 

Anders avslutade mötet. 

 

Vid protokollet   Justerat 

 

 

Ulrica Palmér   Anders Larsson 

Kårsekreterare   Kårordförande 


