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Styrelsemöte 2014-11-05 

Gabriella Castegren, Ludvig Hambraeus, Maria Hanström, 

Holger Larsen, Anders Larsson, Oskar Larsson, Åsa Neumann, 

Hanna Nielsen, Ulrica Palmér, Vidar Palmér, Jonas Ryberg och 

Ragnar Sjögren. Från § 94 Patrik Frid och Karin Hellblom från 

§ 97. 

9 av 11 ordinarie styrelseledamöter + 1 suppleant närvarande.  

Minst 50% av styrelsen måste vara närvarande för att vara 

beslutsmässig. 

Dana öppnade mötet. 

Föregående två protokoll lades med godkännande till 

handlingarna. 

Kallelse till årsmöte och förslag till nya stadgar i föreningen 

Scoutmuséets Vänner har inkommit. Årsmötet är i Kristianstad i 

samband med Scouternas stämma den 22/11.  

Resulatet för innevarande år är hittills +96 kr. 

Kåren har ca 121 kkr på kontot och inget på fasträntekontot. 

Lina och Lova samt övriga båtar är nu täckta inför vintern. 

Sandströmen är inlämnad samt alla motorer utom 4 hk 

inlämnad. 

Gunillas motor behöver en översyn i vår. När glykol pumpades 

in inför vintern upptäcktes att det läcker vid en av muttrarna. 

När orsaken till läckaget är fastställt tar vi beslut om åtgärd. 

Ruckelpatrullen har haft sitt första möte.  

Hafskappseglarna målar nu ikväll tak och väggar vita i Kalix.  

En slutbesiktning av Kalix är gjord och vi har tillgång till 

förrådet. Efter påpekan från oss ska kommunen se över elen 

igen. Någon form av förvaring för gasolen ska vi även få har 

kommunen lovat.  

Närvarande 

§90 Mötets öppnande 

§91 Föregående 
protokoll 

§92 Post 

§93 Ekonomi 

§94 Båtar 

§95 Hus 
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Slamtömning av tanken är gjord. Information om när det gjordes 

samt numret för att beställa tömning finns nu i styrelsens 

dropbox. 

Jonas Larsson har räknat mer på kostnaden för olika ställage till 

Kalix. Ett ställage som klarar ca 200 kg kommer att kosta ca 

22.000 kr med moms. Att istället köpa löst virke och bygga 

något eget kostar ca 10.000 kr. Dock kommer monteringen av 

ett träställage att ta lång tid samt att det inte blir lika stabilt. 

Styrelsen beslutar att Ruckelpatrullen får beställa ett ställage 

från Germans på 22.000 kr. 

Någon form av hissanordning för att kunna hänga upp blöta tält 

ska ordnas i Kalix också. 

Brandlarmet fungerar fortfarande inte och Dana ska ta upp det 

med Björn på kommunen.  

Småfåglarna har haft stughajk med invigning på Oskarsborg då 

alla scouter var med. De har även lagat mat ute och övat 

sjukvård. 

Sjöfåglarna har bakat pinnbröd samt poppat popcorn över eld. 

De har haft invigning, övat knopar, lagat nyponsoppa samt stekt 

krabbelurer. De har även haft ett föräldramöte. Ska ha stughajk 

på Oskarsborg 22-23 nov. 

Stormfåglarna har stekt krabbelurer samt övat knopar och gått 

ett ljusspår. De kommer att ha en stughajk på Oskarsborg den 8-

9 nov. 

Råseglarna har tagit knivbevis samt övat på yxa och såg. De har 

även eldat. De kommer att ha en stughajk i Ågesta (Ådalen i 

Huddinge) med Sjöbusarna 15-16 nov. 

Sjöbusarna har tagit knivbevis samt övat på yxa och såg. De har 

även eldat. De kommer att ha en stughajk i Ågesta med 

Råseglarna 15-16 nov. 

Skeppen har surrat, eldat, färgat halsdukar och spelat teater. De 

kommer att ha en stughajk i Påta den 1:a advent. 

Hafskappseglarna har täckt Lina och gjort olika eldövningar. De 

har bland annat eldat upp ett tält samt testat att koka olja i 

stormkök och sedan hälla på vatten. De har tagit upp landgången 

till bryggan samt målat väggar och tak i Kalix. De kommer att 

ha en hajk den 8-9 nov på Oskarsborg. 

§96 Avdelningar 
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Kåren har deltagit i följande: 

Scouternas natt – Åsa och Dana ordnade en kontroll och 

Skeppen deltog med en patrull. 

Trygga möten – Kerstin Aronsson höll i en kurs på Oskarsborg 

där 13 ledare/utmanare deltog.  

Ljusspår – Hembygdsföreningen och scouterna ordnade ett 

ljusspår vid Sätraäng där kåren ordnade en eld samt saft. 

Sjöscoutseglingarna – scouter från kåren deltog i denna tävling. 

Ordförandemiddag – Dana var med på en ordförande middag 

för alla ordföranden samt vice ordförande i Roslagens 

Scoutdistrikt. 

Beslut tog att årets läger ska vara på Örsö och kommer att hållas 

v 32. (1-8 aug). 

Sex ledare från kåren var i helgen på Örsö och eldade upp de två 

stora högarna vid nya flaggängen. Även de 2 högarna som låg 

på gamla matplatsen eldades upp. De ruttna slanor som fanns i 

ledarbyn är nu också borta.  

Den nya kompost för matrester som vi invigde till årets läger var 

vält och tömd. Gröna påsar som ej förmultnat i latrinkomposten 

togs bort. 

Bryggan behöver nya beslag. En orsak till att bryggan börjat gå 

sönder är att landgången inte glider som den ska mot land. En 

hajk i vår behövs för att laga bryggan.   

Det är dags att boka kyrka och församlingsgård till Thinking 

Day. Dana tar på sig att ordna detta. Karin har sammanställt allt 

material kring hur detta ska skötas. 

På stämman blev Catharina Lindgren genom ett missförsånd 

vald till representant för Råseglarna. Beslut tas att istället för 

Catharina ska Hanna Nielsen adjungeras in i styrelsen som 

representant för Råseglarna. 

 

 

 

 

§97 Läger 

§98 Övrigt 
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Styrelsemöten:  
Måndagen den 8 december kl 19 på Oskarsborg  

Onsdagen den 14 januari kl 19 på Oskarsborg  

Torsdagen den 12 februari  kl 19 på Oskarsborg  

Tisdagen den 10 mars kl 19 på Oskarsborg  

Måndagen den 13 april kl 19 på Oskarsborg 

Tisdagen den 12 maj kl 19 på Oskarsborg 

Onsdagen den 10 juni kl 19 på Oskarsborg 

 

Utleddag – Söndagen den 25 januari, mer info kommer  

Sjösättning – Söndagen den 26 april kl 10-14   

Dana tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Ulrica Palmér 

Kårsekreterare Vice Kårordförande 

§99 Nästa möten 

§100 Mötets avslutande 


