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Styrelsemöte 2012-06-20 

Jonas Dahlgren, Patrik Eliasson, Maria Hanström, Karin 

Hellblom och Åsa Neumann. Ulrika Palmér från §60. 

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Kåren har fått en inbjudan att åka på ett scoutläger i Ticino-

Schweiz den 20 juli till 4 augusti 2013. Vi är välkomna att delta 

med scouter från 10 års ålder.   

Kåren har ca 367 kkr på sina konton varav 173 kkr är 

lägeravgifter som kommit in. 

150 kkr placeras i fast 3-månaders räntekonto. 

Det är endast några dagar kvar på budgetåret och de poster som 

avviker mest från det som budgeterats är följande: 

Statliga bidrag: + 6.000 kr 

Material: + 5.000 kr 

Jollar: - 37.000 kr 

Kurs: + 9.000 kr 

Totalt kommer kåren gå med ca 20.000 kr i vinst som det ser ut i 

dagsläget. 

Parsunmotorn är trasig. Tillfälligt får vi sätta på 18 hk istället. 

Beslut togs att köpa in en ny motor för max 55.000 kr. Styrelsen 

inbjuder alla som är intresserade att maila Patrik tips på vilken 

motor vi bör köpa istället för Parsun. 

Patrik tittar vidare på vårt förslag om en ny brygga för 

optimistjollarna.  

Patrik undersöker priser på nya båtsportkort samt över 

Kanholmsfjärden.  

En scoutfamilj vill hyra en 2-krona någon dag i Edsviken i 

sommar och det är okej för styrelsen.  

Efter inbrottet behöver vi köpa nya lås till båtarna och Patrik 

kollar upp priser på detta. Vi behöver 15 st nya lås och nycklar.  

Närvarande 

§58 Mötets öppnande 

§59 Föregående 
protokoll 

§60 Post 

§61 Ekonomi 

§62 Båtar 



EC åååå-07-03 

Björn Alkeby vill ha ett uppföljningsmöte efter 

brandinspektionen. Patrik ringen honom och bestämmer en tid.  

Råseglarna och Sjöbusarna har haft en seglingshelg som gick 

bra. 

Alla avdelningar har nu haft terminsavslutning. 

Den gemensamma kåravslutningen blev lyckad. Till nästa år 

behöver mer korv köpas in då denna var mycket populär. 

Kårens nya Fabola fick sitt namn under dagen och heter numera 

Lova.  

Philip Eliasson kommer med som ledare på lägret vilket är 

glädjande. 

Nytt datum för röjhajk lovar Micke komma med. 

Det finns planer på att bygga en kompostering av latrin eftersom 

det är besvärligt att frakta detta samt att det kostar mycket 

pengar. Ragnar är ansvarig för bygget och Patrik kontaktar 

markägaren för att få godkänt att genomföra bygget. En ansökan 

kommer sedan skickas in till kommunen för bygget, som för 

övrigt ställer sig positiva till detta. 

Ett lägerpackningsmöte har genomförts och det identifierades en 

del som behöver kompletteras inför lägret. Tex bensin, sisal, t-

sprit och gasol. 

Det saknas fortfarfande Home Hospitality familjer. Liselott 

kommer skicka ut ett nytt mail om detta.  

Ledarupptakt kommer att hållas torsdagen den 23 augusti kl 

19.00. Det kommer bjudas på fika. 

Vid nationaldagsfirandet vid Djursholmslott var 3 st 

Upptäckarscouter med och bar fana. Kul att kåren var 

representerad vid detta tillfälle! 
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Måndagen den 20 augusti kl 19 på Oskarsborg. 

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Patrik Eliasson 

Kårsekreterare Kårordförande 
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