
  

  

KÅRLOKAL TELEFON PLUSGIRO ÅN 2015-01-15 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

 

Styrelsemöte 2015-10-12 
Styrelsen (12) Sup (3)                         Övriga 

Patrik Frid Kerstin Ejderby              Oskar Larsson 

Ragnar Sjögren                                                Ludvig Hambreus från §97 

Maria Hanström             

Jonas Ryberg    

Vidar Palmér                 

Dana Palmér   
Hanna Nielsen  

Sara Winell                                

Åsa Neumann från §97           

  

             Ej närvarande  
 Anders Larsson Mattias Neumann 

Olof Sköldenberg         Mikael Embler 
Marika Lund  

 

 9 av 12 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. 

 

Information från kommunen om den nya avfallshanteringen som 

kommer införas.    

 

Alla båtar kom upp ordentligt på båtupptagningen.  

Lina och Lova är täckta med pressening. 

Vrakpatrullen skickar ut information till avdelningarna om vilka 2-

kronor de har ansvar för att täcka.  

Det har blivit problem med  vinterförvaringen av Sandströmmen och 

övriga motorer sedan Astons flyttat till Norrtälje. Marindepån som 

fått förfrågan kan inte ta emot Parsun samt 15 hk. Beslut togs att 

utöka budgeten med 5000 kr för att ha råd med de ökade utgifter som 

detta kommer innebära. Jonas R ska försöka förhandla ner priset hos 

Marindepån. 

  

 

Närvarande  

§91 Mötets öppnande 

§92 Föregående 
protokoll 

§93 Post 

§94 Båtar 
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En hel del blev gjort på båtupptagningen. Tomas Österman ledde och 

till största delen utförde arbetet med att tillverka ett nytt räcke på 

gaveln. Räcket vid huvudingången har skrapats. Alla spröjs är 

målade. Gavelfönstret är skrapat och målat. Fönsterbågarna på 

nedervåningen är målade. Haparanda är rensat och hyllor inköpta för 

att organisera bättre där inne.  

En ny stege är inköpt. 

Dana och Kerstin har börjat städa/organisera i förrådet. Där finns nu 

22 st kompletta och rena stormkök. Alla yxor är slipade och samtliga 

lyktor är tvättade och vekar uppfiskade. 

Ruckelpatrullen har fått förstäkning av Ole samt Magnus Melin. 

Sittstockarna uppe vid vindskyddet ligger inte bra längre samt att 

några har börjat mörkna. Detta behöver fixas till våren. 

 

Småfåglarna: De har seglat, eldat, tillverkat söljor, tränat matlagning 

samt haft föräldramöte. De har även hunnit med en övernattning på 

Oskarsborg. 

Stormfåglarna: Har många nya ledare där Dana är med och stöttar. 

De har seglat, eldat, gjort söljor samt haft invigning. 

Sjöfåglarna: Har många nya ledare där Dana är med och stöttar. De 

har seglat, eldat, gjort söljor samt haft invigning. 

Råseglarna: Har seglat, tränat på sjukvård samt lärt sig om yxa och 

såg. 

Sjöbusarna: Har seglat, tränat på sjukvård samt lärt sig om yxa och 

såg. 

Skeppen: Har seglat samt haft en invigning där 3:e åringarna fick 

vara med och anordna. De har även pratat om vad det innebär att 

vara Äventyrare. 

Havsgudarna: Har seglat, delat upp sig i patruller och haft invigning.  

Hafskappseglarna: Har deltagit i sjöscoutseglingarna där Oskar och 

Ludvig vann 2-kroneklassen. De har även haft planeringsmöte samt 

täckt Lova och Lina. 

Kåren: Kårstämma hölls den 22 september. 

            Båtupptagning skedde den 4 oktober 

 

Övernattningar: 17-18 oktober Skeppen/Havsgudarna 

  7-8 november Hafskappseglarna 

 

 

§95 Hus 

§96 Avdelningar 



EC åååå-10-15 

Kåren har 157 kkr på bankkontot. Nu har alla stora räkningar från 

lägret betalats. Just nu ligger lägernettot på +20.000 kr. 

Inga medlemsavgifter har ännu kommit in.  

 

Beslut: Ansvariga ledare för verksamhet på Oskarsborg  

samtliga aktiva ledare  

 

Beslut: Ansvariga ledare för hajker och utflykter  

Joakim Ahrens, Isabelle Andersson, Catrine Backman, Per Beming, Pär 

Bygdeson, Gabriella Castegren, Jonas Dahlgren, Kerstin Ejderby 

Larsson, Mats Ejderby, Mikael Embler, Anna-Karin Eskilsson, Annika 

Frid, Patrik Frid, Magnus Gustafsson, Rikard Göthe, Maria Hanström, 

Johan Hedengren, Karin Hellblom, Marcus Henriksson, Lars Ideström, 

Daniel Kempe, Fredrik Kempe, Jakob Kempe, Gunnel Larsen, Holger 

Larsen, Anders Larsson, Jonas Larsson, Marie Lindholm, Anders 

Lindström, Mattias Neumann, Åsa Neumann, Eva Nässlin, Ulrica 

Palmér, Vidar Palmér, Christina Reichenberg, Ulrika Royen, Jonas 

Ryberg, Ragnar Sjögren, Karin Söderberg, Mari Ternbo, David 

Wikander, Sara Winell och Anders Åkerlind.  

 

Beslut: Ansvariga ledare för segling i hemmaviken  

Joakim Ahrens , Catrine Backman, Pär Bygdeson, Erik Carlsson, Jonas 

Dahlgren, Mikael Embler, Mats Ejderby, Annika Frid, Patrik Frid, 

Maria Hanström, Johan Hedengren, Lars Ideström, Daniel Kempe, 

Fredrik Kempe, Holger Larsen, Anders Larsson, Jonas Larsson, Mattias 

Neumann, Åsa Neumann, Ulrica Palmér, Vidar Palmér, Christina 

Reichenberg, Ulrika Royen, Jonas Ryberg, Ragnar Sjögren, Karin 

Söderberg och David Wikander.  

 

Beslut: Ansvariga ledare för eskadersegling  

Erik Carlsson, Jonas Dahlgren, Annika Frid, Patrik Frid, Lars Ideström, 

Daniel Kempe, Holger Larsen, Mats Ejderby, Åsa Neumann, Ulrica 

Palmér, Vidar Palmér, Jonas Ryberg, Ragnar Sjögren, Henrik 

Swanström, David Wikander och Anders Åkerlind.  

 

Beslut: Rätt att dela ut olika certifikat  

Jollecertifikat: alla som får vara ansvariga för segling i  

hemmaviken.  

 

Eskadercertifikat: alla som får vara ansvariga för eskadersegling  

 

Kölbåtscertifikat: alla som får vara ansvariga för eskadersegling  

och har kölbåtscertifikat  

 

Natt och dag certifikat: alla som får vara ansvariga för  

eskadersegling och har natt och dag certifikat  

 

Följebåtscertifikat: Erik Carlsson, Jonas Dahlgren, Mats Ejderby, 

Annika Frid, Patrik Frid, Ulrica Palmér, Jonas Ryberg och David 

Wikander. 

§97  Ekonomi 

§98 Ansvariga ledare 
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Patrik och Dana var på Kårordförande middag förra veckan. De fick 

då information om distriktslägret i sommar. Det behövs fler personer 

från kårerna som angagerar sig om det ska bli ett läger. 

De pratade även på middagen om hur tillgängliga scouterna är för 

alla. I vår kår tillexempel har man tvingats ställa sig i kö från väldigt 

tidig ålder för att komma med. Det påverkar naturligtvis 

tillgängligheten. Kan vara ett lämpligt tema för en diskussion en Ut-

Leddag? 

På middagen fick de även information från valberedningens 

ordförande Tommie att det just nu inte finns någon distriksstyrelse 

för verksamhetsåret. Ett förslag är att varje krets nominerar 2 st 

representanter till distriktsstyrelsen. Det ska skickas ut mer 

information om vad det innebär att sitta i distriksstyrelsen. Patrik 

kollar med Djursholm om de har en kandidat. Kerstin kan tänka sig 

att representera vår kår. 

 

Det har framkommit tankar om hur vi som kår kan hjälpa till med 

den flyktingvåg som sveper in i Sverige. Styrelsen diskuterade olika 

alternativ och pratade om vad andra kårer gjort. Patrik gräver vidare 

i frågan. 

 

Åsa har beställt en fana med scoutmärket på samt ett fanstångsmärke 

i metall. 

 

Onsdagen den 18 november – Styrelsemöte kl 19 på Oskarsborg 

Tisdagen den 8 december – Styrelsemöte kl 19 på Oskarsborg 

 

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justerat 

Maria Hanström Patrik Frid 

Kårsekreterare Kårordförande 

§99 Övriga frågor 

§100 Nästa möte 

§101 Mötets avslutande 


