
  

  

KÅRLOKAL TELEFON PLUSGIRO ÅN 2015-01-15 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

 

Styrelsemöte 2015-06-10 
Styrelsen (10) Sup (3) Övriga 

Patrik Frid  Oskar Larsson 

Åsa Neumann  Mattias Neumann 

Vidar Palmér   Ludvig Hambreus  

Jonas Ryberg   Liselotte Neumann 

Anders Larsson    Kerstin Ejderby 

Dana Palmér   

   

   

 

             Ej närvarande Gabriella Castegren Karin Hellblom 

Magnus Davidsson     Johan Hedengren  

 Maria Hanström  Lovisa Torstensson 

 Ragnar Sjögren  

 

6 av 10 styrelseledamöter och inga suppleanter var närvarande, så 

styrelsen var beslutsmässig (minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

Patrik öppnade mötet.  

 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Fyra tyska scouter vill sova på Oskarsborg den 30 juli t o m 2 augusti. 

Kerstin fixar nyckel till de och Liselotte tar tillbaka nyckeln.  

Kåren har fått in 40 kkr från kommunen, totalt HT och VT 2015 har vi 

fått 83 kkr av kommunen. Kåren har 283 kkr på bankkonto varav      

125 kkr hänförligt till Örsö. 

Skicka in kvitton asap till Åsa, senast sista juni. 

Närvarokorten skall in senast sista juni. 

 

Lovas motor är nu lagad. Motorn får inte läggas åt fel håll. Detta hade 

hänt. Nu uppmarkerade på motorerna vilken sida som är upp. 

Vrakpatrullen har ingen plan för tvåkronan i Haparanda. 

Bojstenarna skall fixas vid bryggan. 

Lovas rufflucka fortfarande på botten. 

Lina på varv. Utlovad att vara klar till Örsö. 

Alla reservsegel är märkta med R. 

Inventera om det behövs köpas fler ankare. 

Optimistjollarnas segel behöver ses över.     

Närvarande  

§59 Mötets öppnande 

§60 Föregående 
protokoll 

§61 Post 

§62  Ekonomi 

§63 Båtar 



EC åååå-07-06 

En uthyrning den 5 september. 

Brytlisten på Kalix behöver fixas. 

Sjöfåglarna: Avslutning igår tisdag. Kaninholmshajk 30-31 maj i 

hällande regn. 

Stormfåglarna: Kaninholmshajk helgen som var. Bad, skattjakt, seglat. 

Småfåglarna: Seglat, gjorde landbana på sista mötet då det blåste 15 

m/sek 

Sjöbusarna: Ingen information.    

Råseglarna: Ingen information.   

Skeppen: Seglat i bra vind. Seglingsavslutning i tisdags. Få deltagare på 

vandringshajken. 

Hafskappsseglarna: Seglingshajk till Ostholmen med Davids föräldrars 

båt. Seglingen var den praktiska delen för att ta dag och nattcertet så 

man gick i mörker. Splitsade många rep på båten som tack för lånet. 

Stor uppskattning till Jonas R och David som ordnade med dena häftiga 

hajk, i mörker och hård vind, och till Davids föräldrar som lånar ut sin 

båt.  

I onsdags segling från scoutbryggan till Sätra äng och tillbaka. 

 

Vi kommer hyra 8 st kanoter till Örsö. Åsa fixar de från Näsy Parks 

scoutkår. 

Pråmen går den 31 juli kl 0930 från Bosses hemmahamn på Örsö med 

Hafskappseglarna på.  

  

Ledarupptakten sker den 23 augusti kl 19. Nya ledare kommer kl 18. 

Det har varit bra med tre spårar avdelningar då man fått in många 

upptäckare med scouterfarenhet. Verksamheten har därmed blivit 

mycket bättre på upptäckarnivån. Målsättningen är att ha 3 stycken 

spåraravdelningar nästa år. Ganska många ledare försvinner från 

Sjöfåglarna men det ser ut att finnas relativt scouterfarna föräldrar som 

vill bli ledare till Spårarscouter i kön. 

Skeppen är 37 st scouter (14 kvar 23 stycken förstaåringar). Därför 

finns tanken att dela upp Skeppen och återuppliva Havsgudarna. 

Problemet är att hitta vilken dag man skall vara på för att få tillgång till 

tvåkronor/kölbåtar. 

Hos Hafskappseglarna har det blivit tunt på ledarfronten. Jonas R är 

huvudledare och kallar in David och Jonas vid behov. 

Det behöver fyllas på med Spårarledare (erfarna), Upptäckarledare 2-3 

st och Skeppenledare 2-3 st. 

Kön är så pass stor så att vi inte behöver rekrytera för att få nya barn. 

§64 Hus 

§65 Avdelningar 

§66 Läger 

§67 Övriga frågor 



EC åååå-07-06 

Alla avdelningar behöver utse en avdelningsansvarig för att se till att 

alla gemensamma utskick går ut. Det har visat sig att långt ifrån alla 

kallelser om sjösättningar, trasnportbehov till Örsö m m kommer ut till 

all föräldrar. I samband med upptaktsmötet den 23 augusti bestäms vem 

det är och meddelas till Patrik inom en vecka därefter. 

Mattias Neumann är godkänd som bryggansvarig. 

Vi måste ta in nycklar från de ledare som slutar. 

Åsa Neumann och Kerstin Ejderby har formulerat ett mycket bra brev 

till föräldrar som är intresserade av att vara ledare. Brevet förklarar vad 

det går ut på att vara ledare, vilka förväntingar vi som kår har, t ex att 

man skall gå en ledarkurs. Bra att sätta förväntingarna rätt åt båda 

hållen. 

Anders Larsson gav en stor eloge till Dana och Uffe som på sin lediga 

dag ryckte ut med bil och trailer för att hjälpa till att få upp Lina på 

trailern och sedan transportera henne till Svinninge för reparation efter 

masthaveriet under Kristi Himmelsfärdshelgen. 

 

 

 

 

Packmöte den 29 juni kl 19 på Oskarsborg.   

 

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justerat 

Anders Larsson Patrik Frid 

Ledamot Kårordförande 

§68 Nästa möte 

§69 Mötets avslutande 


