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Styrelsemöte 2011-05-10 

Patrik Eliasson, Maria Hanström, Karin Hellblom, Ulrika 

Palmér, Ragnar Sjögren och Åsa Neumann från §49. 

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Vi har fått en inbjudan från kommunen att delta i inmarchen 

med fanborg vid nationaldagsfirandet på slottsgården i 

Djursholm. Förra året var kåren representerad och det vore 

trevligt om någon vill delta även i år. 

Kopparbo behöver fler funktionärer till sommarens läger. 

Minimiålder är 17 år. 

Kåren har fått en förfrågan från familjen Kempe om att låna 

kårens båtar på dagtid den 30 maj. Det är för en skoluppgift och 

Fredrik och Kersti Kempe kommer att vara med och ansvara 

samt en lärare. Styrelsen beviljar utlåningen, men 

uppmärksammar också Fredrik Kempe på att kårens 

försäkringar inte gäller vid utlåning av båtarna. 

Kåren har ca 128 kkr på sina konton, varav 31 kkr är 

lägeravgifter. 

Åsa har ändrat prisavtal på vår fasta telefon i Oskarsborg till 

Telia Mini. 

Inga pengar för vårterminen har ännu betalats ut av förbundet. 

Den kappsegling som kåren fått en förfrågan om att anordna kan 

inte genomföras då ingen har kunnat ta på sig att anordna detta.  

Det trasiga centerbordet är lagat så nu finns 5 st fungande 2-

kronor som avdelningarna kan använda. Det är S-482 som 

fortfarande inte kan användas eftersom det saknas luckor i 

skrovet. Nya är beställa. 

Dessutom är 2 kompletta segelställ, 2 st roderbeslag och 2 st 

plattor till ovansidan på centerbordet beställt. 
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Vi har 2 st trasiga opperiggar, vilket gör att vi har 8 st fungerade 

optimistjollar för tillfället. Åsa kollar priser på att införskaffa 

nya opperiggar. 

Åsa har fyllt på dunken med bensin nere i båtboden.   

Kåren har ansvar för att någon går båtvakt lördagen den 11 juni.     

Thomas var inte närvarande för att rapportera några nyheter. 

Styrelsen vill passa på att påpeka att vi har en otroligt duktig 

husfogde som vi är mycket nöjda med. 

Kåren hade flera avdelningar representerade på Roslagensdag. I 

Renhornstävlingen kom Småfåglarna 3:a i avdelningstävlingen 

och en patrull kom 5:a. I Hjorthornstävlingen kom Sjöbusarna 

1:a i avdelningstävlingen och patrullerna kom 2:a respektive 5:a. 

Råseglarna kom 4:a i patrulltävlingen.  

Småfåglarna har haft hajk och tältat vid Oskarsborg. 

Stormfåglarna har övat inför Roslagensdag samt haft torrsegling 

vid bryggan.  

Sjöbusarna och Råseglarna har haft en vindskyddshajk. 

Skeppen har seglat. 

Utmanarna har seglat och haft möte inne i stan. 

Eftersom för få har anmält sig till Röjhajken i helgen kommer vi 

att ställa in denna och istället sikta på att genomföra denna den 

2-3 juli. Patrik kommer då att hålla i arrangemanget och mailar 

ut inbjudan på sändlistan. 

Det är 84 st anmälda till Örsölägret. Det fattas fortfarande 

funktionärer som behövs för att kunna genomföra lägret. 

Sjöbusarna har bara en ledare och Utmanarna saknar ledare.  

Patrik kollar vilka ledare som kan vara med och skissar på ett 

upplägg för dagen. Ett förslag är att vi bara håller på i ca 3 

timmar och avdelningarna ansvarar för var sin station.  

I samband med lägermötet den 7 juni kommer det att hållas ett 

kårmöte för att planera och se över ledarsituationen till hösten. 

Det är obligatorisk närvaro för minst en per avdelning att delta.  

Det kommer att hållas en extra distriksstämma angående att 

verksamheten vid Kjesäterfolkhögskola troligtvis kommer att 

läggas ner vid vårterminens slut. Skolan har under en längre tid 
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inte kunnat bära sina egna kostnader. Kårens delagater får prata 

ihop sig efter att ha läst handlingarna och enas om en 

rekommendation för hur kåren ska rösta. Detta förslag kommer 

skickas ut på sändlistan för att även kårens medlemmar ska ha 

en chans att säga sitt i frågan. 

Torsdagen den 9 juni kl 19 på Oskarsborg. 

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Patrik Eliasson 
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