
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2012-03-20 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

 

Styrelsemöte 2012-03-14 

Patrik Eliasson, Maria Hanström, Åsa Neumann Ulrika Palmér, 

Ragnar Sjögren och Karin Hellblom från §27 

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Kåren har fått en uppmaning om att nominera en ungdomsledare 

för ungdomsstependiatet. 

Kåren har 260 kkr på sina konton. Varav 100 kkr i fast 3 mån  

räntekonto, 150 kkr på sparkontot och 10 kkr på plusgirokontot. 

Vi har fått en räkning på 12.000 kr på lagningen av 2-kronan av 

Plastskador & Montage AB.  

Fakturan från Svinninge på 6.500 kr har kommit för 

sommarplats för Gunilla.  

1 lägeranmälningsavgift har kommit in. 

Vi har fått information om att vi snart ska få bidraget för 2011 

från kommunen på 38.187 kr. 

Alertens styrpulpet lagas av Jonas Dahlgren som har bultat fast 

den med vinkeljärn. Även nya styrningsvajrar ska monteras.  

Samtliga 2-kronesegel är hämtade utom S-241 som de inte 

hittade. Seglet är nu återfunnet och behöver hämtas. 

Under båtmässan har några ledare tittat på en ny båt till kåren. 

Den som var mest intressant var en Fabola Campus 6.3. Den är 

6,6 m lång, 8,5 m hög, väger 570 kg och har en sänkköl. En liten 

ruff med 4 kojplatser finns. Tanken är att denna ska kunna ligga 

vid scoutbryggan och vinterförvaras bakom Oskarsborg. En 

trailer behöver köpas som ska användas vid 

sjösättning/upptagning. Kostnaden är 137.600 kr och då ingår 

segel. Innan beslut om inköp kommer en extra kårstämma att 

hållas om detta.  

Allt är okej med huset. Tanken och dagvattnet har tömts den 1 

mars.  

Närvarande 

§23 Mötets öppnande 

§24 Föregående 
protokoll 

§25 Post 

§26 Ekonomi 

§27 Båtar 

§28 Hus 



EC åååå-03-20 

Småfåglarna har haft genomgång av en optimist och tittat på 

delarna samt hur man riggar den. De har även övat knopar. 

Sjöbusarna har lagat hamburgare på gasolkök, övat knopar som 

behövs vid förtöjning av båt samt lärt sig om fotogenlyktor. 

Råseglarna har lagar krabbelurer och nyponsoppa på gasolkök. 

De har fått 1 ny scout från Sjöbusarna.  

Stormfåglarna har övat sjukvård. 

Skeppen har varit på stughajk med 8 st scouter. De har även haft 

eldmöte. En eskadersegling i maj för 3-års scouterna planeras av 

Patrik och Annika. 

Utmanarna har bowlat och bakat. 

Vi kommer få besök av 31 st tyska scouter på lägret i sommar. 

Nästa lägermöte är den 21 mars kl 19 på Oskarsborg. 

Styrelsen pratade om hur vi ska kommunicera i kåren för att nå 

ut med information. Kanske finns det ett behov av en sändlista 

för enbart ledare?  

Avdelningarna har fått väldigt olika bemötande vid badmöten på 

Mörbybadet. Det verkar var olika regler varje gång för vad som 

gäller angående bokningar och avgifter. Vi tar upp frågan igen i 

aug/sept och kan tex kontakta badet och se om vi kan få ett 

paketpris för hela kåren. 

Det är 16 st anmälda till ledarmiddagen den 16 mars. 

Planeringen är klar och vi hoppas det blir en trevlig kväll. 

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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