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Styrelsemöte 2010-12-13 
Patrik Eliasson, Maria Hanström, Karin Hellblom, Thomas 
Neumann, Åsa Neumann tom §124 samt §126 och 127, Ulrika 
Palmér från §121 och Ragnar Sjögren. 

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

En inbjudan till Riksskeppsrådet den 5-6 februari i Holmsund 
har inkommit. Patrik skickar ut inbjudan på sändlistan.  

Vi har 141 kkr på våra konton. Fortfarande har kåren inte fått några 
pengar från förbundet för medlemsavgifter. 

Nu ska alla scouter i kåren ha fått en faktura från förbundet. 

Lulla och Karin H har sålt ljus och sevetter för totalt 1140 kr. Fler får 
gärna sälja till familj eller på arbetsplatser då vi har många paket ljus 
över sen tidigare år. Ett bra riktpris är att ta 40 kr för 1 paket ljus eller 
100 kr för 3 paket ljus + 1 paket servetter.     

En 2-krona har plastats. Åsa kontaktar David om elementet i 
Haparanda, med tanke på elförbrukningen. 

En slamtömning har skett. 

Det har varit flera fester i huset med varierande resultat på städningen. 

Dekorativbelysning är uppsatt i huset. 

Micron i köket kommer att slängas ut. Den slukar mycket el och ska 
om behov finns ersättas med en mindre modernare. 

Inköp av en luftvärmepump som laddar upp pannan diskuterades. 
Thomas ska undersöka möjligheterna mera. 

Till veckoslutet 17/12 sänker vi värmen på Oskarsborg till endast 
underhållsvärme. 

Önskemål om att sätta upp en krokrad för ledare har framkommit. 
Även under trappan kan fler krokar sättas upp. 

I städskrubben behövs ett bättre system för upphängning av mopparna. 
Thomas kollar på detta. 

Närvarande 

§119 Mötets öppnande 

§120 Föregående 
protokoll 

§121 Post 

§122 Ekonomi 

§123 Båtar 

§124 Hus 



Det finns önskemål om att få upp en M-box i köket på väggen för 
hushållspapper. 

Kerstin vill köpa in fler tallrikar och glas för att komplettera vår 
befintliga utrustning. Styrelsen ställer sig positiv till detta.  

Småfåglarna har haft badmöte, spelat trashockey och haft avslutning 
med lussebullsbak. 

Stormfåglarna har haft badmöte, lärt sig om chiffer och nödsignaler. 
På avslutningen har de bl.a dekorerat papparkakor. 

Råseglarna har haft badmöte samt bakat pepparkakor. 

Sjöbusarna har eldat, bakat pepparkakor samt haft utvärdering av 
terminen.  

Skeppen har haft badmöte, bakat med havsgudarna samt åkt pulka på 
golfbanan. 

Havsgudarna har bakat samt åkt pulka med Skeppen. 

Utmanarna har haft julpyssel.  

Lovisa Torstensson och Åsa Neumann är båda intresserade av att vara 
lägerchef i sommar. Vi kommer därför att har 2 lägerchefer till årets 
läger.  

För närvarande har 4 st Utmanare anmält sig till Jamboreen 2011.  

Hajken kommer att hållas i en stuga på Järvafältet 15-16 januari. Åsa 
ska göra ett detaljerat program för helgen. Det kommer att vara 
möjligt att bara var med på lördagen eller söndagen för de som inte 
hinner vara med hela helgen. 

Styrelsen tycker att policyn inte ska gå ner på detaljnivå. Ragnar tar 
fram ett förslag som styrelsen ska titta på till hajken.  

Fortfarande har vi problem med hundbajs på tomten. Tomten räknas 
som parkområde enligt kommunen och vi vill att kommunen sätter 
upp skyltar som visar vad som gäller då. Karin H kontaktar 
kommunen och frågar. 

Måndagen den 10 januari kl 19 på Oskarsborg. 

Måndagen den 14 februari kl 19 på Oskarsborg. 

Onsdagen den 16 mars kl 19 på Oskarsborg. 

Torsdagen den 14 april kl 19 på Oskarsborg. 

Tisdagen den 10 maj kl 19 på Oskarsborg. 

§125 Avdelningar 

§126 Läger  

§127 Utled-hajk  

§128 Miljöpolicy  

§129 Övrigt 

§130 Nästa möte 



Torsdagen den 9 juni kl 19 på Oskarsborg. 

 

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Patrik Eliasson 

Kårsekreterare Kårordförande 

§131 Mötets avslutande 


