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Styrelsemöte 2012-01-17 

Patrik Eliasson, Maria Hanström, Karin Hellblom, Åsa 

Neumann, Ulrika Palmér, Ragnar Sjögren och Thomas 

Neumann tom §8. 

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Distrikstyrelsen vill komma och besöka kåren. Elin Wikander är 

representanten som ska besöka oss och styrelsen föreslår att hon 

kommer på UtLed-hajken den 28 januari.  

En inbjudan från Riksskeppsrådet den 4-5 feb i Sollentuna har 

kommit. Patrik skickar ut inbjudan på sändlistan. 

Information om ansökan av aktivitetsstöd har inkommit. 

Kåren har ca 268 kkr på sina konton. 

På två av följebåtarna har presseningen blåst bort. 

Seglen är klara med har inte hämtats ännu. 

Den 5 januari slogs elslingan till vattnet på.  

Thomas och Kerstin har skrivit en checklista för vad som 

behöver göras med Oskarsborg. En kortare version av denna ska 

presenteras på UtLed-hajken som Patrik skriver ihop.  

Den 17 januari kom Björn Alkeby från kommunen till 

Oskarsborg för ett möte med Karin H, Åsa och Ragnar enligt 

önskemål från styrelsen. Dessa punkter diskuterades: 

- Septiktanken har inte en fungerade nivåmätare vilket 

försvårar vid bedömningen om när tömning behöver 

göras. Björn skulle kolla upp om vi kan få en nivåmätare 

som fungerar och återkomma. 

- Pannan börjar bli gammal och stryrelsen undrade vem 

som ska stå för kostnaden om den behöver 

repareras/bytas ut. Här fick vi besked om att pannan 

tillhör fastigheten och Tekniska kontoret ska komma och 
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bedömma dess status. En ev reparation eller utbyte av 

pannan bekostas av kommunen.  

- Dafo, ett företag som kommunen har avtal med, ska 

komma och göra en brandskyddsinspektion. 

- Takskottning av Oskarsborg är kommunen ansvarig för. 

Vid behov ska vi kontakta kommunen som sköter detta.  

- Utbyggnaden av Oskarsborg som tidigare varit aktuell är 

fortfarande lagd på is. Däremot fick vi ett positivt 

bemötande angående att få bygga ett nytt hus liknande 

Haparanda. Vi ska återkomma till kommunen med 

förslag på hur stor vi vill att det nya huset ”Kalix” ska 

vara samt var det ska vara placerat. På tältgenomgången 

den 6 mars är det tänkt att vi tillsammans ska titta på 

olika alternativ inom kåren. 

- Det diskuterades även om vi kunde få ha grus runt 

flaggstången istället för gräsmatta. Inget bestämdes om 

detta. 

- Björn påmindes om att vi blivit lovade att mer grus ska 

läggas på kajen vid båtbryggan. Vi fick information om 

att kommunen planerar en ny ramp vid Edsviken till 

höger om vår kaj för att kunna komma ut med traktorer 

på isen under vintern. Vi meddelade att vi vill bygga ut 

med en ramp brevid vår nya trall vid sjöboden för att 

underlätta sjösättningen av optimistjollarna. I april 

planeras ett möte vid bryggan med Björn för att följa upp 

dessa frågor.  

Småfåglarna har haft planeringsmöte och börjar sina möten 

nästa vecka. 

Stormfåglarna har haft planeringsmöte. 

Råseglarna har haft planeringsmöte samt ett möte med ledarna 

för Sjöbusarna. 

Sjöbusarna har haft planeringsmöte, samt haft ett avdelnigsmöte 

där de eldade och gjorde popcorn. 

Skeppen upplever ledarbrist och skulle behöva avlastning.  

Utmanarna har inte haft något juluppehåll utan träffats 

kontinuerligt. De har bland annat haft filmmöte. 
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Patrik skickar ut inbjudan där sista anmälningsdag är onsdagen 

den 25 januari. 

Nytt förslag på program till kyrkan på Thinking Day 

diskuterades. Karin ska besöka den nya församlingsgården på 

måndag för att se om vi kan köra på som vanligt eller behöver 

tänka om med programet efter kyrkan. 

Torsdagen den 16 februari kl 19 på Oskarsborg. 

Onsdagen den 14 mars kl 19 på Oskarsborg. 

Torsdagen den 19 april kl 19 på Oskarsborg. 

Tisdagen den 22 maj kl 19 på Oskarsborg. 

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Patrik Eliasson 
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