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 9 av 10 styrelseledamöter och en suppleant var närvarande, så styrelsen var 

beslutsmässig (minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

Patrik öppnade mötet.  

 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

En förfrågan om att hyra kårens optimister har inkommit från Jonas 

Dahlgren. Han kommer att vara med vid seglingen och kåren beviljar 

uthyrningen. Kostnaden är 1000 kr.  

Kåren har 296 kkr på bankkontot.  

En tidig prognos från Åsa är att vi hållit budgeten bra för det 

budgetår som avslutades sista juni. Vi kommer att ligga ca -40.000 

kr jämfört med bugeterat -50.000 kr. 

Åsa vill gärna ha in idéer på saker som kåren vill köpa för att kunna 

börja göra en ny budget.  

 

Under bogseringen ut av 2-kronona hamnade ett nytt segelställ på 

botten när båten kapsejsade.  

Alla 2-kronor mår bra och optimisterna mår bättre än någonsin då 

Åsa arbetat hårt under lägret för att reparera riggarna.      

Brytlisten på Kalix behöver fortfarnade fixas. Ruckelpatrullen har 

lovat att ordna detta. 
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Ingen verksamhet har kommit igång efter lägret. Alla avdelningar 

var med på Örsö.  

Läget på avdelningarna inför hösten ser ganska bra ut.  

Spåraravdelningarna borde få tillräckligt med ledare om de 7 st 

föräldrar som meddelat att de kommer till upptakten börjar som 

ledare. 

På Upptäckarna kommer några ledare upp från Spårarna. Redan nu 

finns ett planeringstillfälle inplanerat för de båda avdelningarna.  

Äventyrarna kommer att få två nyrekryterade ledare samt Patrik som 

förstärkning. Tyvärr slutar några ledare också. Troligtvis kommer en 

uppdelning av Skeppen att ske. Planeringen för detta är inte klar men 

ett förslag ska finnas till upptakten.   

 

Årets läger gick bra och temat Indianer var mycker uppskattat.  

Patrik vill att varje avdelning skickar in en kort utvärdering på 

vad som fungerat bra på lägret samt vad som kan förbättras till 

nästa gång. Även de ledare som inte hade hand om en avdelning 

uppmanas att göra detta.  

På lägret monterades det en urinseparering på de två övre dassen. 

Detta borde medföra att vi inte behöver tömma lika ofta. 

Åsa säger upp sopabonemanget som kåren har på Örsö. Inför 

nästa Örsö läger måste vi fundera ut en lösning på hur soporna 

ska hanteras. 

Ett förslag om att Lena och Lasse som lånar ut marken till oss på 

Örsö ska få ett förtjänstmärke framfördes. Vi avvaktar lite med 

detta.  

Anders Larsson har skrivit en instruktion för transporter av 

materiel till Danderyds Sjöscoutkårs läger på Örsö. Den finns i 

styrelsens dropbox. Med hjälp av denna blir det nu mycket 

enklare för någon som aldrig haft det ansvaret förut att vara 

transportansvarig. Det är mycket bra med dessa instruktioner och 

även andra poster som båtansvarig, matansvarig, intendent etc. 

uppmanas att skriva liknande instruktioner.  

En packlista för vilket materiel som ska packas inför ett Örsö 

läger bör skapas för att underlätta så att rätt materiel kommer med 

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

Anders och Hanna ordnar fika och ställer i ordning till kl 19. Även 

andra ledare får gärna hjälpa till med detta.  

Ett önskemål finns att sätta upp skyltar på med namn på Oskarsborg, 

Haparande samt Kalix. Vi har många nya ledare och det underlättar 

för alla om det är tydligt vad husen heter. Om någon vill göra dessa 

skyltar så är styrelsen tacksam.  

 

Söndagen den 16 augusti – Uppackning av lägret kl 14 på 

Oskarsborg.  

Söndagen den 23 augusti – Upptakt för ledare kl 19. Nya ledare 

kommer kl 18. 

Torsdagen den 17 september – Styrelsemöte kl 19 på Oskarsborg 

Tisdagen den 22 september – Kårstämma kl 19 på Oskarsborg 

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justerat 

Maria Hanström Patrik Frid 

Kårsekreterare Kårordförande 
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