
Protokoll 

 

Styrelsemöte 2013-08-20 

 

Närvarande: Patrik Frid, Kerstin Ejderby, Karin Hellblom, Åsa Neumann, Liselotte 

Neumann, Ulrika Palmér, Jonas Ryberg och Ragnar Sjögren 

 

 

§ 69  Mötet öppnas 

 

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

 

§ 70  Föregående protokoll 

 

Protokollet från styrelsemötet 2013-06-10 lades med godkännande till handlingarna.  

 

§ 71  Post 

 

Information om julförsäljning har inkommit från Scouterna. 

 

Leif Engman från Distriktsstyrelsen har skickat en fråga angående om vi kan hålla i en 

kontroll på Kruthornet den 28-29/9. Leif anger att det gärna kan vara samma kontroll som vi 

höll i på Scouternas Dag. Dana svarar till Leif att vi bör kunna ta hand om detta men att vi 

behöver lite närmare information om tider och omfattning på kontrollen.  

 

Kåren har fått en fråga från Hans Malmberg i Vaxholm om att få använda Oskarborg för start 

och mål vid en nattorientering den 19/9. Det mesta vid orienteringen sker utomhus och det 

man behöver Oskarborg för är att få ström och för att koppla upp några datorer inomhus. OK 

från styrelsen och Kerstin tar kontakt med Hans Malmberg.  

 

Kallelse till distriktsstämma den 20/10 har inkommit. 

 

§ 72  Ekonomi 

 

Åsa meddelar att bokslutet för 2012/13 är nästan klart. Vinsten, ca 9000 kr, är mer måttlig 

jämfört med tidigare år. Örsö-lägret 2013 kommer att gå med plus men alla räkningar för det 

är inte betalda ännu. Weitwinkel gick back med ca 7000 kr.  

 

Det finns 227 000 kr på våra konton. F.n. är inget placerat på fasträntekonto men Åsa placerar 

lämpligt belopp vid lämpligt tillfälle.  

 

§ 73  Båtar 

 

Jonas rapporterar om båtläget. Den nya båten Sandström Basic 460 levererades under 

sommaren. Inklusive en omfattande stöldskyddsmärkning blev slutpriset 80077 kr. Vidare är 

Alerten såld för 22000 kr och Parsunmotorn är såld för 1500 kr.  

 

Kölen till Lova är reparerad och kunde monteras så att Lova kunde vara med på Örsö-lägret.  

Tre st Tvåkronor var uthyrda till Ägnös seglarläger. Ägnö skall krävas på 

förtöjnings/bogserlinor som inte kom med vid återlämnandet. Styrelsen noterade att Ägnö 



detta år fick ett lägre hyrespris än tidigare. Styrelsens uppfattning är att de hyrespriserna som 

anges på hemsidan är de som skall följas. 

 

Åsa framförde även att det finns önskemål om att skaffa en ytterligare Fabola Campus, dvs en 

lika dan båt som Lova. Det finns behov av en ytterligare trygg båt för scouter som är osäkra 

eller lite rädda. Fördelen med en ytterligare ”Lova” är även att fler scouter kan komma iväg 

på lite längre seglingshajker. 

 

§ 74  Hus 

 

Vid en uthyrning av Oskarborg i slutet av maj befanns alla bord och stolar vara lånade 

”privat” inom kåren. Styrelsen konstaterar att sådana privata lån av bord och stolar är OK men 

de måste alltid rapporteras till Kerstin så att vi inte hamnar i samma pinsamma läge igen. 

Kerstin skall därför skriva ”Ordningsregler för uthyrning” och skicka ut på sändlistan. 

 

Värmekabeln är avstängd. Glöm ej att slå på i höst/vinter. Avloppstanken tömdes i juni. Enligt 

besked från tömmaren var den bara halvfull. Det är därför mycket angeläget att få 

nivåmätaren reparerad. 

 

Kylskåpen är reparerade och fungerar nu. Dörrarna på de nya kålskåpen är ganska lätta och 

det är därför viktigt att man är noggrann och stänger dörrarna ordentligt. Om dörrarna inte 

stängs ordentligt blir det kondens i kylskåpen som efter ett tag förhindrar cirkulationen i 

skåpen och då kan de inte fungera. 

 

§ 75  Avdelningar 

 

Alla avdelningar utom Stormfåglarna har varit på Örsö.  

 

Avdelningsindelningen i kåren diskuterades. Karin hade förberett ett förslag om en ny 

spåraravdelning – Sjöfåglarna. Kölistan är lång, både med barn födda 04 och 05 så det finns 

underlag för en ny avdelning. Det finns även många föräldrar som är villiga att ta på sig ett 

ledaruppdrag i kåren. Styrelsen beslutade därför att vi skall starta en ny avdelning. Karin 

kallar de nya ledarna till ledarupptakten på Söndag. 

 

Alla avdelningsledare är kallade till Ledarupptakten på Söndag kl 19.00. Patrik ordnar fika-

bröd. Vid ledarupptakten behöver vi även fastställa en del datum för hösten och styrelsen 

kommer att föreslå dessa: 

 

Städdag 8/9, kl 11.30 – 14.00. Vi behöver städa i förrådet, patrull-lyorna, Haparanda och 

Boden, mm. Allt är inte uppackat efter Örsö. Kåren bjuder på hämtpizza. 

 

Kårupptakt för alla i kåren 8/9, kl 14.00 – 16.00 

Scouterna samlas med sina gamla avdelningar. Det som går upp överlämnas till sin nya. Efter 

det bakar scouterna tårta. Åsa skall beställa märken. Scouter som byter avdelning skall få sitt 

nya tillhörighetsmärke. 

 

Båtupptagning och städdag 6/10 

 

§ 76  Läger 

 



Alla är nöjda med årets Örsö-läger. Förra året sammanställde vi en kom-ihåg lista efter lägret 

och alla ombeds fundera på förbättringar inför framtiden. 1000-litersdunken var bra. Den 

kostade 6000 med vatten i. Eventuellt skulle vi kunna inköpa en dunk och fylla själva. Patrik 

mailar ut på sändlistan om synpunkter på lägret. 

 

Bryggan på Örsö är i dåligt skick och behöver bytas till nästa läger. 

 

Liselotte rapporterade om Weitwinkel-lägret. Det var en fin upplevelse för scouterna och de 

fick upp ögonen för att scouting kan vara en väg till läger på andra sida jorden. Scouterna 

deltog i diskussioner på temat ”Energy Summit” med syftet att komma fram till hur scouter 

bör tänka och agera i energifrågor. Liselotte sammanställer synpunkter om Weitwinkel. 

 

§ 77  Övrigt 

 

Kårstämma skall hållas den 19/9 kl 19.00. Patrik kommer att flytta till Chicago i höst och kan 

därför inte kvarstå som ordförande. Alla andra i styrelsen sitter kvar (om de blir omvalda). 

Valberedningen består av David plus någon som styrelsen utser. Alla i styrelsen ombeds 

fundera på lämpliga kandidater till ordförandeposten.  

 

Åt Maria uppdras att skriva dagordning för stämman och att kalla till den. Patrik påminner 

avdelningarna om att de skall lämna i sina verksamhetsberättelser till Maria. Maria 

sammanställer till kårens gemensamma verksamhetsberättelse. 

 

Styrelsen diskuterade även avdelningsorganisationen för utmanarna och tredje-års äventyrare. 

Havskappseglarna vill bilda ett eget lag, som skulle kunna samarbeta med de övriga. 

 

Nästa styrelsemöte är den 11/9 kl. 19.00 

 

§ 78  Avslutade 

 

Patrik tackade alla och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Ragnar Sjögren  Patrik Frid 

ledamot   kårordförande 


