
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2014-10-08 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

 

Styrelsemöte 2014-10-06 
 

Magnus Davidsson,  Ludvig Hambraeus, Maria Hanström, 

Karin Hellblom, Oskar Larsson, Åsa Neumann, Ulrica Palmér, 

Jonas Ryberg och Ragnar Sjögren. Lovisa Torstensson från §81. 

Jonas Larsson §80 samt §82-85.  

 

Frånvarande: Mikael Embler, Daniel Kempe, Liselotte 

Neumann, Helena Persson och Henrik Swanström. 

 

7 av 12 styrelsemedlemmar närvarande. Minst 50% av styrelsen 

måste vara närvarande för att vara beslutsmässig.  

Vid detta möte var styrelsen beslutsmässig. 

 

Dana öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Eftersom styrelsen inte var beslutsmässig på föregående möte 

beslutates nu att godkänna den lista med ansvariga ledare som 

redovisades på förra mötet. 

Ingen post har inkommit.   

 

 

Kåren har 145 kkr på sina konton varav 100 kkr på 

fasträntekonto. 

En termins kommunala bidrag från kommunen på ca 45 kkr har 

inkommit.  

Våra 2 st segelställ till 2-kronorna har nu äntligen levererats.  

Alla kårens 23 båtar är nu på land. Jollarna har ännu inte täckts.  

Eftersom kåren nu har så många båtar blev det lite svårt att 

hinna med att få upp alla båtar på en dag. Ett förslag till nästa år 

är att masta av båtarna innan båtupptagningen, alternativt att 

några börjar vid båtarna lite tidigare för att kunna få upp de 

första båtarna till kl 10.  

Närvarande 

§75 Mötets öppnande 

§76 Föregående 
protokoll 

§77 Post 

§78 Ekonomi 

§79 Båtar 



EC åååå-10-08 

Det var inga ledare från Skeppen eller någon 

Upptäckaravdelning närvarande. För att allt ska gå smidigt 

behövs fler vuxna som orkar lyfta och kan hjälpa till med 

båtarna. Eventuellt bör vi återgå till att träffas på söndagen 

istället för på lördagen som detta år.  

Linas köl behöver en översyn. Hon behöver även en 

täckställning. 

Alla motorer samt Sandstömmen behöver tas till Astons. 

En uppmaning till alla ledare är att informera scouterna om att 

det är förbjudet att klättra på båtarna.  

Kalix ser ut att vara färdigbyggt nu. Dana har sett till att det 

finns ett lås på Kalix. Ett överlås kommer också att installeras. 

Vi har ännu inte fått något klartecken från kommunen att vi kan 

börja använda Kalix. Det finns vissa brister fortfarande med 

bland annat elen som vi vill få åtgärdade. Kommunen är påmind 

om det gasolförråd som vi blivit lovade. Detta hade kommunen 

glömt bort.  

 

Jonas Larsson har mätt upp Kalix och presenterade ett förslag på 

vad som ska finnas i Kalix, Haparanda samt i förrådet. Ett 

förslag på ställage från Gerdmans presenterades också. Ställaget 

som Jonas tittat på klarar 500 kg och totalt hamnade detta på ca 

26 kkr plus moms. Detta är lite väl dyrt tyckte styrelsen så 

utredningen fortsätter. Ett alternativ till att köpa ett ställage är 

naturligtvis att byga ett i trä. En ”Ruckelpatull” har sammansatts 

med personer som är intreserade av att hålla i inredningen. 

Dessa är Ragnar Sjögren, Kerstin Ejderby-Larsson, Jonas 

Larsson, Thomas Österman och Pär Lindén.  

 

En slamtömingen behöver beställas. Dana kontaktar Micke och 

ber honom ordna detta. 

 

 

Småfåglarna har haft seglingsmöte med sina andraåringar. De 

har även tillverkat söljor och tränat på knopar på Oskarsborg. Ett 

föräldramöte har också genomförts. Avdelningen har 7 st 

andraåringar samt 13 st förstaåringar. 

 

Sjöfåglarna har vi ingen information om. 

 

Stormfåglarna har haft ett startmöte i parken vid bryggan. De 

har även eldat, lagat krabbelurer samt tillverkat söljor. 

Avdelningen har 6 st andraåringar och 15 st förstaåringar. 

 

§80 Hus 

§81 Avdelningar 
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Råseglarna har vi ingen information om. 

 

Sjöbusarna har haft ett seglingsmöte med mycket vind. Det har 

även tränat på kniv, såg och yxa samt haft kartteori.     

 

Skeppens ledare har träffat Kerstin för att prata om 

scoutledarskap. Ingen information om vad avdelningen gjort.   

 

Hafskappseglarna har haft planeringsmöte för hösten. De har 

även deltagit i sjöscoutseglingarna där de kom 3:a och 4:a.  

 

 
En Röjhajk på Örsö planeras till den 1-2 nov. Målet är att elda 

upp de stora högar med ris och ruttna slanor som vi tillverkat de 

senaste åren. Alla som vill vara med ska anmäla sig till Holger 

så snart som möjligt.  

 

Bosse har inte tid att laga vår brygga på Örsö förrän hösten 

2015. Eftersom det är så lång väntetid uppmanas David att boka 

en reparation av bryggan. Om vi innan dess själva lagat bryggan 

bokar vi av Bosse.  

 

Kårstämman hålls den 14 oktober kl 19 på Oskarsborg. 

Styrelsen träffas kl 18.30 för att förbereda.  

 

Styrelsen tittade på valberedningens förslag och alla avdelningar 

kommer ha en representant i styrelsen nästa år.  

 

Åsa tar med förslag på budget och Maria tar med 

verksamhetsberättelsen. 
 

Styrelsen beslutar att låta Dana få halva kostnaden för sin TG 

utbildning som totalt är på 5000 kr.  

Karin redovisade att vi har 65 st utlämnade underlås till ledare i 

kåren. Några ledare som slutat har inte återlämnat sina nycklar. 

Dana har beställt 10 st extra nycklar till överlåsen. 

 

 

 

 

 

§82 Läger 

§83 Kårstämma 

§84 Övrigt 
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Dana tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Ulrika Palmér 

Kårsekreterare Vice Kårordförande 

§85 Mötets avslutande 


