
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2013-05-17 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

 

Styrelsemöte 2013-05-15 

Jonas Dahlgren, Patrik Eliasson, Mikael Embler, Maria 

Hanström, Holger Larsen, Catharina Lindgren, Åsa Neumann, 

Ulrika Palmér, Jonas Ryberg och Henrik Swanström. Från § 52 

Karin Hellblom 

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Årsskriften från Scoutmuseets Vänner har kommit. I år är den 

extra fin med många bilder från Vässarös 70-åriga historia. 

Ligger i ledarrummet för den som vill läsa.  

Kåren har 201 kkr på sina konton varav 130 kkr på 

fasträntekonto. Av dessa är 31 tkr lägeravgifter till Örsö. 42 

kkr av vårens ca 50 tkr i medlemsavgifter har utbetalats från 

Scouterna. 

Kårens Parsunmotor har ständigt något fel. Just nu måste man 

rycka ur bensinslangen för att stänga av motorn samt att den har 

en ryckig gång. Vrakpatrullen har tröttnat på att försöka laga den 

eftersom nya fel ständigt uppkommer. De föreslår därför att en 

ny motor införskaffas. Nästan alla 25 hk-motorer som säljs idag 

har lång rigg något som inte passar på Alerten.  

Vrakpatrullen föreslår att kåren köper en Sandström Basic 460 

som ska ha lång rigg. Båten + en 20 hk Tohatsu kostar ca 70.000 

kr. Båt + en 25 hk Evinrude E-tec kostar ca 80.000 kr. Lanternor 

till Sandström Basic kostar ca 3600 kr.  

Om en ny båt + motor köps ska Alerten, Parsun samt vår 18 hk 

Tohatsu säljas. Uppskattat värde på detta paket är 15.000-25.000 

kr. 

Styrelsen beslutar att Vrakpatrullen får använda max 90.000 kr 

för att köpa in ny båt samt motor. Leverans ska ske före Örsö-

lägret.    

Gunilla har sjösatts och motorn fungerade bra. Hon har nytt 

fockskot, nya vantskruvar och vindex. 
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Samtliga 2-kronor fungerar men storskotstaljorna är inte 

monterade på 2 st av båtarna. Nya burkband ska monteras. 

Lova är under reparation. Kölen är nu fylld, slipad och plastad. 

Det är rörigt i sjöboden för tillfället och vi får alla hjälpas åt för 

att hålla ordning vid seglingsmötena.  

Styrelsen beslutar att Catrine Backman får vara bryggansvarig. 

Städdagen gick bra och mycket blev gjort vid Oskarsborg. 

Patrik kontaktar Björn Alkeby för en uppdatering av vad som 

händer med vårt nya förråd Kalix samt övriga öppna punkter. 

Haparanda är väldigt stökigt och ett förslag är att vi städar där 

när lägerpackningen har förflyttats till lekrummet inför lägret.  

Småfåglarna har deltagit på Scouternas Dag. De har även seglat 

2 gånger. 

Stormfåglarna har deltagit på Scouternas Dag. De har även 

seglat 2 gånger. 

Råseglarna har haft båtvård, tränat på sjömärken, eldat, övat 

personliga mått samt förberett sig inför Scouternas Dag.    

Sjöbusarna har haft båvård, övat väjningsregler samt seglat. 

Skeppen har arbetat med navigering för att ta jollecert. De har 

även seglat. 

Hafskappseglarna har fortsatt bygga lägerkista. De har även 

plastat 2-kronor samt haft 2 seglingsmöten. 

Utmanarna har haft dansmöte samt eldat och grillat.  

Alla avdelningar har sålt majblommor. 

Ett lägermöte hölls precis innan styrelsemötet. Anteckningar 

från mötet kommer att skickas ut.   

Under Scouternas Dag var Danderyds sjöscoutkår ansvarig för 

en knopkontroll. Det var 10 st ledare från kåren närvarande och 

det blev en lyckad kontroll.  

Kårvslutningen kommer ske den 2 juni. Som vanligt kommer vi 

hålla till vid Edsviken och varje avdelning håller i en aktivitet. 

Hafskappseglarna kommer inte delta i år pga seglingshajk med 
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kölbåtar. Dana ansvarar för inköp av korv och fika. Patrik 

skickar ut inbjudan på sändlistan.  

 

Söndagen den 2 juni – Kårdag  

Söndagen den 16 juni – Lägerpackning Örsö kl 13 

Måndagen den 10 juni kl 19 - Lägermöte och därefter 

styrelsemöte 

 

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Patrik Eliasson 

Kårsekreterare Kårordförande 
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