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Styrelsemöte 2010-09-21 
Holger Larsen, Åsa Neumann tom §91, Annika Holmgren, 
Thomas Neumann, Ulrika Palmér och Ragnar Sjögren. 

Holger förklarade mötet öppnat. Holger konstaterade att det blir 
has sista styrelsemöte. Maria är sjuk och Ragnar utsågs att föra 
dagens protokoll. 

Protokollet från styrelsemötet 2010-08-30 lades med 
godkännande till handlingarna. 

Ett erbjudande om att köpa finska scoutjollar har inkommit från 
en scoutkår i Stockholm. Styrelsens bedömning är att kåren inte 
har behov eller önskemål om fler typer av jollar för närvarande. 

Åsa har sänt ut resultatrapport och balansrapport. Åsa meddelar 
att det för närvarande finns 76000 kr på våra konton. 
Sammanräkningen efter Mareld visar att lägret gick back med ca 
40000 kr. Några ytterligare kostnader eller intäkter som rör 
lägret kan inkomma. 

Åsa har gjort ett förslag till budget för innevarande år. Förslaget 
skall läggas fram på stämman den 29/9. Styrelsen godkänner 
förslaget. Alla ekonomihandlingar är lämnade till revisorn Jonas 
Romson för granskning. 

Åsa informerar vidare om bidragsansökningar och en del nya 
regler kring dessa. 

Thomas har kollat panelen på sjöbodens sydgavel. Panelen 
behöver bytas. Thomas skall fråga Jocke Ahrens om det är ett 
uppdrag han vill ta. Eventuellt kan jobbet vänta till våren. 

Thomas meddelar vidare ett det genom Davids försorg nu finns 
en batteriladdare i förrådet på Oskarsborg. Thomas har även 
prövat att ladda batterierna till belysningen i sjöboden men ett 
av sjöbodsbatterierna är slut och kan inte ta laddning. Det 
batteriet får bytas till nästa säsong. 

Thomas har ordnat med nya mattor i hallen på Oskarsborg. 
Vidare är toatanken tömd. Thomas har även kollat bokningsläget 
med Kerstin och det är många bokningar för närvarande. 

Närvarande 

§85 Mötets öppnande 

§86 Föregående 
protokoll 

§87 Post 

§88 Ekonomi 

§89 Hus 



På söndag är det båtupptagning och städdag. Åsa har reserverat 
ett släp hos en scoutfamilj och tillsammans med vårt eget klarar 
vi oss. Åsa kollar med Titti och Lulla om förplägnad och Ragnar 
kommer och har släpvagn. Thomas kollar läget i övrigt med 
David. 

David var inte närvarande och rapporteringen är därför osäker. 
Rapport har dock kommit om skadat roder till 482:an . På 
194:an saknas ett lock vilket medför att båten kan riskera att 
sjunka vid en kapsejsning.  

Alla nya optimister är nu i bruk och ligger upplagda på nya 
Oppetrallen. 

Småfåglarna är igång och har haft två möten. Det är 26 barn. 
Småfåglarna har invigning av de nya vid övernattning 1-2/10. 
 
Stormfåglarna har haft ett möte med nya barn. Nästa möte är i 
morgon och invigning av de nya är 13/10. Dana skall fråga nye 
ordföranden om han vill vara med vid invigningen. 
 
Sjöbusarna har seglat flera gånger. I går var de på Oskarborg 
och tog knivbevis och hade föräldramöte. Avdelningen har tre 
patruller. 
 
Råseglarna. Ingen rapport finns men de har tagit in flera nya 
barn. 
 
Äventyrarscouter med Havsgudar och Skeppen har turats om att 
segla på tisdagar och söndagar. Det är tre respektive fyra 
patruller på avdelningarna. Kommande helg är det hajk med 
båda avdelningarna tillsammans med 4 andra kårer. 
 
Utmanarna har haft hajk i regnet under den gångna helgen. Sex 
deltog men ingen ledare var med. 
 
Allt är under kontroll inför den kommande stämman. 
 
Kerstin har lämnat förslag om inköp av en bok med tips och 
inspiration till programläggningen på avdelningarna. Vi kollar 
lite mer om denna bok innan vi köper in. 
 
Förslag har lämnats om röjhajk på Örsö, antingen den 2-3/10 
eller den 23-24/10. Vi tar upp denna fråga på stämman. 
 
Ingen ny mötesdag bestämdes. 
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Holger tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Ragnar Sjögren Holger Larsen 

Ledamot Kårordförande 
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