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Styrelsemöte 2011-04-14 

Patrik Eliasson, Maria Hanström, Thomas Neumann, Åsa 

Neumann, Ragnar Sjögren, Karin Hellblom tom §44 och Ulrika 

Palmér tom § 43. 

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Ingen post. 

Medlemsavgifterna har kommit in för alla scouter för HT 2010.  

Kåren har 123 kkr på sina konton.  

Vi har fått in 8.200 kr hittills i lägeravgifter för 

preliminäranmälningar till Örsö.  

En faktura på 10.000 kr har kommit för service av våra 4 

motorer samt reparation av Parsunmotorn. 

30 april kl 11-14 sker förberedelser inför sjösättningen. Bland 

annat ska en 2-krona bäras ut ur Haparanda och montera 

Parsunmotorn på Alerten. Åsa skickar ut en förfrågan på 

sändlistan om vilka som kan komma. 

Sjösättning sker söndagen den 1:a maj kl 11-15. 

2-kronorna är tvättade på undersidorna.  

Infästningen till bryggan i kajen har knäckts. Detta bör fixas 

innan sjösättningen.  

Dana går förbi båtklubben och bokar en tid för när vi i kåren 

måste gå nattvakt. 

Vi har fått en förfrågan om att hålla i en kappsegling med våra 

2-kronor från ett ”herrsällskap om ca 18 gubbar 50+”. De betalar 

för detta och om någon från kåren vill hålla i detta vore det bra 

pr för kåren. Åsa mailar ut en förfrågan på sändlistan. 

Alerten behöver få sin dyvik fixad till sjösättningen. 

Ett extra skrov kommer att behövas till årets läger.  

Närvarande 

§36 Mötets öppnande 

§37 Föregående 
protokoll 

§38 Post 

§39 Ekonomi 

§40 Båtar 
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Patrik kollar hur läget är för Vegan med sjösätning etc.  

Thomas har mätt upp effekten på elkabeln som värmer upp 

vattnet till huset. Även på låg värme drar den 1,4kW. 

Vi fick en spis av Karin Söderbergs föräldrar som reservspis när 

vår egen var trasig. Nu har vi inte längre nytta av den och 

kommer att skänka bort den på städdagen om någon vill ha den. 

Annars slänger vi den.  

Den gamla micron som står i Haparanda ska slängas på tippen. 

Spegeln på lilla toan ska bytas ut, Thomas fixar en ny. 

Handtagen på luckorna i köket ska bytas ut mot nya släta som är 

lättare att hålla rena. 

Skeppen har varit på en toppenrolig vandringshajk på 

Bogesundslandet. Till hösten kommer det troligtvis att fattas 

ledare till denna avdelning. 

Småfåglarna har haft sjukvårdsmöte, orienteringsmöte samt haft 

organizze. 

Stormfåglarna har haft seglingsteori med knopar. De har även 

lekt Walkie-talki kurragömma, surrat hinderbana samt haft 

föräldramöte. 

Råseglarna har haft skogsdag med Sjöbusarna en hel söndag vid 

motorcrossbanan. De hade bland annat tipspromenad. De har 

även övat på knopar, eldat och städat. 

Sjöbusarna har haft skogsdag med Råseglana. Förrutom detta 

har de övat knopar, sjukvård, eldat och vaxat 2-kronorna.  

Utmanarna har haft ett möte för Råseglarna där de gjorde en 

teater där man skulle gissa vem som var mördaren. Det hela var 

mycket uppskattat av alla inblandade.  

En röjhajk på Örsö kommer att hållas den 14-15 maj. Det 

kommer både behövas hjälp av ledare och utmanare. Anmälan 

sker till Åsa om man kan vara med båda dagarna eller bara ena 

dagen.  

Ett första lägermöte har genomförts. Sista anmälningsdag är den 

15/4. Det verkar finnas ledare till avdelningarna men fler 

funktionärer behövs. Erik kommer vara båtansvarig och Mathias 

materialansvarig under lägret.    

§41 Hus 

§42 Avdelningar 

§43 Läger 
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Lägerbrev 2 kommer ut i månadsskiftet april/maj. 

Lägermöte 2 kommer hållas 7 juni. 

Ledarmiddagen som anordnades var mycket trevlig. Styrelsen 

tackar Annika för den fina insatsen under kvällen.  

Patrik får låna tält från kåren för att campa på Korsika. 

Kåravslutningen som planerats till lördagen den 11 juni behöver 

börja planeras med avdelningarna. Under sjösättningen ska vi 

försöka prata ihop oss om hur avslutningen ska genomföras. 

Distrikstämman som hölls på Oskarsborg gick bra med många 

närvarande. Ragnar var ordförande under kvällen.   

Tisdagen den 10 maj kl 19 på Oskarsborg. 

Torsdagen den 9 juni kl 19 på Oskarsborg. 

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Patrik Eliasson 

Kårsekreterare Kårordförande 

§44 Övrigt 

§45 Nästa möte 

§46 Mötets avslutande 


