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Styrelsemöte 2012-05-21 
Patrik Eliasson, Karin Hellblom, Åsa Neumann, Ulrika Palmér 
och Ragnar Sjögren. 

Patrik förklarade mötet öppnat. Ragnar utsågs att föra dagens 
protokoll. 

Protokollet från styrelsemötet 2012-04-19 lades med 
godkännande till handlingarna.  

Ingen post hade inkommit. 

Åsa meddelar att nu finns 225 000 kr på våra konton.  Jämfört 
med budget ligger vi f.n. på plus. 

Åsa rapporterar om båtläget. En hel del inköp är gjorda och 
tidigare beställningar är nu levererade. Alla båtar är nu igång! 

Opparna: En helt ny rigg och ytterligare fem nya segel är 
inköpta. De nya seglen är även pålitsade. Nya mastfötter till de 
gamla båtarna är inköpta men ej ännu monterade. 

Tvåkronorna: Två centerbord (av olika modell) och två nya 
tofter är levererade. Tofterna är ej monterade. Då vi har fått byta 
modell av centerbord i en båt så finns nu två centerbord av 
samma (äldre) modell i reserv. Det skulle vara bra om det gick 
att byta det nylevererade, ännu inpackade, centerbordet till ett av 
den nya modellen så att vi har en reserv av varje. 

Gunilla: Gunilla är sjösatt. Lars har skrivit en lista över saker 
som behöver inköpas. Åsa meddelar att det finns en budget för 
detta. 

Höga Rodd: Två nya knapar är inköpta men ej monterade. 

Alerten: Dyvikan är iskruvad och tätad så gott det går. Vi får 
kolla hur det håller. 

Kårens nya Fabola Campus är inköpt. Fabolan är populär och 
seglas på alla seglingsmöten. Fabolan ligger vid en ny boj. En 
del inköp har gjorts till Fabolan, bl a har ett nytt handtag i aktern 
införskaffats och monterats. En bättre fästanordning (ev 
schackel) till halshornet behövs och lås till luckan saknas också. 
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I övrigt har tre nya bojar med bojstenar inköpts och lagts ut. En 
instruktion för Fabolan behöver skrivas med uppgifter om hur 
man gör med centerbordet, hur man fäller masten, mm. Fabolan 
ska namnges och en namntävling för detta genomförs på 
Kåravslutningen den 3 juni.  

Åsa redovisar en förslag till en ny brygga som skulle läggas från 
stenkajen och vinkelrätt mot den befintliga bryggan. En sådan 
ny brygga skulle överensstämma med det bygglov som f.n, finns 
registrerat hos kommunen. Fördelen med en ny brygga skulle 
vara att vi kunde sjösätta Opparna från denna för att slippa 
trängseln på den befintliga bryggan. Vattendjupet bör kollas 
eftersom det är bra att kunna sätta i centerbord direkt vid (nya) 
bryggan. Vi går vidare med detta förslag och tar in 
kostnadsuppgifter. När vi har dem tar vi kontakt med 
kommunen och frågar om de kan betala eller bidra till 
kostnaden. 

Avloppstanken är tömd. Patrik skall få volymuppgift med den 
har inte lämnats ännu. 

Ragnar har åtagit sig att göra en skiss på nya förrådet ”Kalix”. 
Utformningen blir som Haparanda med placering bakom 
Haparanda. Ragnar skickar detta till Björn Alkeby i Danderyds 
kommun. 

Sjösättnings- och städdagen den 22 april fungerade bra. Det var 
många närvarande. Inför nästa städdag noterades att vi behöver 
en sammanställd lista på saker som skall göras och vi behöver 
en arbetsledare som bara ansvarar för att dela ut arbetsuppgifter.  

Ledarsituationen i kåren diskuterades. Det som är särskilt 
aktuellt är Skeppen. Kristian har meddelat att han inte fortsätter i 
höst och tillgängliga ledare är då Liselotte, Elin och Per. Vi 
behöver därför förstärka med en eller flera ledare med lång 
erfarenhet. Olika möjligheter till omflyttningar i ledarlagen 
diskuterades. 

Styrelsen uppdrog åt Patrik att skriva en sammanställning om 
ledarläget i kåren. Denna skickas på sändlistan med 
uppmaningen till alla att fundera på detta inför hösten. 

Det är nu ca 105 anmälda till lägret, varav 30 är de tyska 
gästerna. Nästa lägermöte är den 30 maj. Liselotte är på sin 
segling och Åsa håller därför i mötet. Åsa skickar en påminnelse 
om att alla avdelningar måste vara representerade. 
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Båtansvarig saknas. Håkan tillfrågas om detta. 
 
Den 9-10 juni är det Röjhajk. Micke ska hålla i den.   

Inbjudan har gått ut. Patrik ordnar kök och Dana inhandlar korv 
och bröd. Varje avdelning ordnar en programpunkt. 
Namntävling för Fabolan. 

Kåravslutningen avslutas med avtackning för alla insatser under 
året i kåren. 

Åsa har varit på årsmöte med Skeppslaget. Åsa framförde att vi 
kanske borde delta mer i Skeppslagets verksamhet. T.ex. skulle 
vi något år kunna vara med på Sjöscoutseglingarna istället för på 
Roslagens Dag. 

Tältläget diskuterades också. Förslag finns om att inköpa ett 
”kökstält” och två patrulltält av modell Primus.  

Nationaldagsfirande sker vid Djursholms slott den 6/6 kl 18 – 
19. Samling för fanbärare 17.45.  
Kungaparet besöker Danderyd den 6/9. Vi är anmälda för att 
paradera med scouter. Denna fråga tas upp på nästa 
styrelsemöte.  

Styrelsen beslutar att Gunnar Genell kan vara ansvarig ledare 
vid segling i hemmaviken.  

Låsfrågan behöver diskuteras på nytt. Det blir särskilt aktuellt 
när vi seglar i Edsviken och det då blir en omväg eller extra tur 
för att hämta nyckeln. Det skulle vara bra om de vanliga 
nycklarna gick till sjöboden och att båtnycklarna fanns inlåsta i 
sjöboden. Ett alternativ skulle vara att det fanns en uppsättning 
båtnycklar per avdelning. 
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Läger- och tältmöte 30/5 

Kåravslutning 3/6 

Styrelsemöte 20/6, Ragnar är förhindrad. 

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Ragnar Sjögren  Patrik Eliasson 

Ledamot Kårordförande 
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