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Styrelsemöte 2011-09-07 

Patrik Eliasson, Maria Hanström, Karin Hellblom, Thomas 

Neumann, Åsa Neumann, Jonas Ryberg och Ragnar Sjögren. 

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Styrelsen har fått mail från Mats Ejderby där han undrar om vi 

är intresserade av att låta en person göra en energianalys på 

Oskarsborg. Detta skulle ske som en del av en utbildning och 

styrelsen tycker det låter som en bra idé. Mats får sköta 

kontakten med den som ska göra energianalysen.  

Kåren har 229 kkr på sina konton. 

När räkningar på mat, pråm och lastbil är betald verkar det som 

om årets läger gick med en vinst. Åsa analyserar siffrorna till 

nästa möte och jämför med budget. 

Enligt preliminära siffror gick kåren under perioden juli 2010 – 

juni 2011 med en vinst på ca 46.000 kr.  

En ny följebåt HR 430S är inköpt och användes på lägret där 

den fungerade mycket bra. Vrakpatrullen har monterat ett 

motorlås på 15hk motorn så att den ej går att ta loss.  

5 st 2-kronor har varit uthyrda till Ägnö Sjöscoutkår och alla 

kom tillbaka utan skador. 

6 st 2-kronor var med ut på lägret och även detta överlevde 

båtarna utan några större skador. De seglades hem av 

äventyrarscouterna.  

Bryggan vid Edsviken är lagad av leverantören Svenska 

Flytblock Norrtälje.  

Det har framkommit önskemål om att ha en mer stabil segelbåt 

för att kunna segla även vid hård vind. Det skulle även vara bra 

för att kunna lära ut segling till de som är rädda när båten lutar. 

Åsa undersöker vidare olika alternativ. 
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Alla 2-kronesegel behöver lämnas in efter säsongen för en 

översyn. De behöver bland annat lagas så att det blir möjligt att 

reva alla segel. 

Styrelsen beslutar att Åsa får köpa 5 nya optimistsegel, 2 

bommar samt en ny mast. 

Thomas har tagit väl hand om vår gräsmatta under sommaren. 

Han har både gödslat, sått och klippt den. 

2 nya vattenspridare och slang är införskaffade. 

Lyan en trappa upp har fått armatur till lampan. 

Kontrollampan ovanför dörren som visar att det lyser på vinden 

ska flyttas så att den är lättare att se. 

Gaveln på sjöbodens panel behöver fortfarande fixas. Thomas 

tar över denna uppgift.  

Det har troligen varit ett stöldförsök på vår båttrailer som står 

bakom Oskarsborg. Bilspår i gräsmattan indikerar åtminstone 

detta. 

En toalettförhöjning är monterad på handikapptoaletten. Det 

blev inte riktigt bra och en ny sits behöver nog införskaffas. 

Trasiga lampor utomhus är utbytta.  

Våra brandstäckare behöver service och Thomas ringer 

kommunen och hör om de kan hjälpa till eller tipsa om vem man 

ska vända sig till.  

Thomas har tyvärr meddelat att han inte kommer fortsätta som 

stugfogde och en ersättare behövs.  

Småfåglarna börjar den 19/9. De jobbar just nu med 

ledarrekrytering.  

Stormfåglarna började förra veckan och har 2 nya ledare och ev. 

ytterligare 1 till på gång. 

Råseglarna börjar denna vecka. De verkar som om det blir brist 

på scouter på avdelningen. De ska prata ihop sig med 

Sjöbusarna om situationen. 

Sjöbusarna har en full avdelning och börjar denna vecka.  
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Skeppen har börjat och har ca 50 st scouter och en massa ledare. 

Det kommer att vara 6 patruller. 

Utmanarna har redan hunnit med att ha två möten och en hajk. 

Örsölägret var kul och det det mesta fungerade bra under lägret. 

Däremot behöver planeringen inför nästa års läger bli bättre. Det 

var dock för få ledare med på lägret. 

Inför nästa läger behöver vi tänka över hur toaletthanteringen 

ska ske. Kanske separera urinen för att få ner antal tunnor eller 

andra lösningar som att använa en dasspråm. 

Båtupptagningen kommer att ske söndagen den 9 oktober kl 10-

14. Patrik skickar ut inbjudan. 

Kårstämman kommer att hållas tisdagen den 27 september kl 19 

på Oskarsborg. Inbjudan kommer skickas ut på sändlistan samt 

sättas upp i båtboden och på Oskarsborg.  

Onsdagen den 28 september kl 19 på Oskarsborg. 

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Patrik Eliasson 
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