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Styrelsemöte 2011-10-26 

Patrik Eliasson, Maria Hanström, Karin Hellblom, Åsa 

Neumann, David Wikander och Ulrica Palmér från §99. 

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades till handlingarna 

 

Inbjudan till Distriktsstämman har kommit. 

Skeppslaget har skickat en inbjudan till Höstmöte samt 

Sjöscouternas natt. David skickar ut inbjudan på sändlistan. 

Vi har fått den sista fakturan för årets Örsöläger. Den var på 

6000 kr och var för hämtning av latrinhinkarna. 

Kåren har 270 000 kr på sina konton.  

Styrelse fick i uppdrag på stämman att placera kårens pengar 

bättre. Åsa ordnar placering i 3 månaders fast räntekonto i 3 

poster om 70.000 kr. 

Alla 4 motorer är inlämnade till Astons för förvaring och service 

på de som behövde det.  

Snörstarten på Parsun har gått sönder igen och Astons lagar 

detta. 

Alla 6 st 2-kronesegel är inlämnade hos North Sails på Lidingö 

för lagning. De syr även upp ett nytt ställ som får samma 

nummer som det mest slitna seglet har idag.  

David har varit i kontakt med Krona Boats om våra tofter, vårt 

centerbord och roder som vi inte fått ännu. Enligt uppgift ska vi 

få dessa till våren. David ska ligga på den varannan vecka fram 

till leverans.  

193:an som läcker är körd till Svinninge för reparation och tvätt.  

Norrtälje Flytbryggor har lagat den trasiga gaveln på vår brygga 

i Edsviken. De har även sträckt upp kättingarna och satt ett nytt 

flytblock på landgången. Allt detta fick vi betala 5000 kr för. 
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Styrpulpetskonsollen på Alerten är trasig. David ringer Special 

Konstruktioner och försöker få dem skicka en ny som vi kan 

montera dit. 

Vegan är upptagen och ligger i Ranängen. Den är ännu inte 

täckt.  

Båtupptagingen gick bra och båtarna kom upp på rekord tid. Det 

krattades, räffsades, putsades fönster, fixades i rabatter samt 

bord och stolar fick sig en översyn. Titti och Lulla fixade god 

mat till alla och ska ha ett stort tack för det. 

Den ”Ruckelpatrull” som diskuterades på förra styrelsemötet 

behöver skapas. Karin H tar på sig att försöka sammankalla en 

grupp som kan göra en förstudie till denna Ruckelpatrull. 

Småfåglarna har full fart på avdelningen med 28 st scouter. 

Stormfåglarna har bland annat haft invigning och ett spökspår. 

Det skulle behöva en till ledare till sina 25 st scouter.  

Råseglarna har en bra grupp och fått in många nya scouter och 

är nu uppe i 17 st i gruppen. 

Sjöbusarna är 27 st och de har ägnat sig åt chiffer, naturspår, 

lägerbål samt har infört veckansknop. 

Skeppen har haft patrullmöte samt eldat. 

Fjärilarna består av patrullen FF och de är ca 15 st. De har en 

bra uppslutning på sina möten och har bland annat haft 

talangjakt, bakat tårta och klättrat.  

Djursholms scoutkår har kontaktat oss om att ha en gemensam 

eskadersegling sommaren 2013. Vi ska prata mer med dem om 

förutsättningarna för detta. 

Liselotte Neumann har en tysk brevvän vars kår kommer till 

Sverige i sommar samma vecka som vi har läger. De vill gärna 

komma och vara med på vårt läger. Styrelsen är positiv till detta 

men mer information behövs innan beslut kan tas i frågan. 

På ledarmiddagen kan det vara lämpligt att börja prata lite om 

nästa års Örsöläger. Det behövs en lägerkommité med en 

lägerchef som ett första steg. 

Ledarmiddag kommer att hållas den 2 december. Den kommer 

att vara för ledare, assistenter samt kårfunktionärer. Karin H 

skickar ut information om anmälan etc på sändlistan inom kort. 
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Åsa presenterade ett förslag på en avtackningspolicy för kåren. 

Den godtogs av styrelsen. 

Vi ska ha en tältdag tisdagen den 6 mars kl 19 på Oskarsborg. 

Vi ska då slänga trasiga tält samt se hur många bra tält vi har. 

Efter det beslutas om vi behöver köpa in fler tält till kåren.  

Bokning för UtLed-dag  den 28-29 januari pågår.  

 

Torsdagen den 17 november kl 19 på Oskarsborg 

Onsdagen den 14 december kl 19 på Oskarsborg 

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Patrik Eliasson 

Kårsekreterare Kårordförande 
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