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Styrelsemöte 2015-11-18 
Styrelsen (12) Sup (3)                         Övriga 

Patrik Frid Kerstin Ejderby             Oskar Larsson 

Ragnar Sjögren                                                Ludvig Hambreus 

Jonas Ryberg  Karin Larsson  

Vidar Palmér                Linnea Neumann  

Dana Palmér  Jonas Dahlgren  
Hanna Nielsen   
Sara Winell                                

Åsa Neumann            
Marika Lund  

Olof Sköldenberg          

  

             Ej närvarande Maria Hanström         Mattias Neumann 

 Anders Larsson Mikael Embler 
  

 

 10 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. 

 

Vi har fått Scoutmuséets Vänners Årsskrift, som handlar om 

Vindalsö, 70 år. 

    

Vi har 500kr mer jämfört med föregående styrelsemöte.  

185 000kr finns på kontot. 

  

Sandströmmen och motorerna är inlämnade hos Astons. 

På hemsidan finns info om vilken avdelning som tar ansvar för  

vilken båtvård. Avdelningarna uppmanas att täcka sina båtar  

innan snön kommer. 

 

Patrik tar på sig ansvaret att vara kontaktperson för försäljningen 

av Vegan. Vi väntar att lägga ut den på blocket men Åsa lägger 

upp en annons på Facebook gruppen Sjöscouter i Sverige. 

 

Närvarande  
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Vi har beslutat att hyra ut bryggan med båtplats till en privatperson i 

vinter. Båten ligger nu vid bryggan men inget kontrakt är påskrivet 

än. 

 

2 av 3 hyllor i Haparanda är uppsatta. 

 

Nästa Ruckelpatrullmöte är den 19/11. 

 

Pannan måste bytas, den har funnits lika länge som huset.  

Ruckelpatrullen undersöker vad kostnaden blir och vad vi kan göra 

jämte komunen. 

 

Ratten till ugnen är bortplockad, man behöver en extern termometer 

och skiftnyckel för att använda den. Ruckelpatrullen kollar på de 

och beslutar om en ny spis behöver köpas. 

 

Kåsorna är fortfarande borta. Dana har kollat på att köpa nya, de 

billigaste är att köpa med tryck men då måste man köpa 50-100st 

förslaget är att köpa 50 i en färg och 50 i en annan och sälja hälften. 

 

Småfåglarna: Har badat i Tibblebadet, gått ett reflexspår 

och gjort samarbetsövningar. Totalt är de nu 20 scouter. 

 

Sjöfåglarna: Har gått ett reflexspår, gjort samarbetsövningar 

och knopar. 

 

Stormfåglarna: Har gått ett reflexspår, gjort samarbetsövningar 

och knopar. De är nu 23 scouter 

 

Råseglarna: Har haft demokrati möte och patrullmöte. 

 

Sjöbusarna: Har haft demokrati möte, patrullmöte och bad möte. 

 

Skeppen: Har eldat, haft matlagnings tävling, surrning, patrullmöte, 

Lördagxköret och vandringshajk. 

 

Havsgudarna: Har eldat, haft matlagnings tävling, surrning,  

patrullmöte, städning och organisse. Har även haft Lördagxköret  

och vandringshajk. Ska klättra med 3:e åringarna. 

 

Hafskappseglarna: Har haft väldigt låg närvaro, håller på att lösa 

de problemet. De har bakat, kört hänga gubbe och haft hajk  

tillsammans med Djursholms utmanare. 
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Övernattningar: 20-21/11 Stormfåglarna 

                           21-22/11 Sjöfåglarna 

                           21-22/11 Sjöbusarna och Råseglarna i Översjön 

 

Alla ledare uppmanas att använda Facebook gruppen för att meddela 

om man behöver ledarhjälp på något möte.  

 

Den 9/11 var det första lägermötet för distriktslägret i sommar. 

 

Nästa möte är den 7/12. 1-2 per kår ska representera kåren på de 

mötet. 

 

Sara och Hanna anmäler intresse att hjälpa till med lägret. 

 

Distriktsstämman var den 15 november. 8st är valda till distrikts- 

styrelsen. Carl Axberg från Österåker är ordförande. De ska satsa 

på utmanaraktiviteter. 

Karin Söderberg var där och hade ett föredrag om projektet Free 

Beeing Me, ett projekt riktat till äventyrare angående  

utseendefixering. Detta projekt är fem möten i rad.  

Vi är ansvariga för distriktsstämman nästa år. 

 

Utbildningen Leda Scouting går i januari i Oskarsborg,  

det är två tillfällen. 

 

Jonas Ryberg börjar skriva ihop en lista med vilka som har 

följebåtscert. 

 

Olle Fineman har avlidit, han har gjort väldigt mycket för kåren och 

bland annat varit kårordförande. 

Det beslutades om att Åsa sätter in 500kr på läkare utan gränser 

i Olles namn. Kerstin går på begravningen. 

 

Datum för UtLed blir den 31 januari. Där ska det diskuteras vem 

som gör vad inför lägret, förslaget är att varje avdelning är ansvarig 

för ett område. Det ska även pratas om att vi borde göra en mall 

över vad som ska läras ut i varje nivå. 
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Tisdagen den 8 december – Styrelsemöte kl 19 på Oskarsborg 

Onsdagen den 13 januari – Styrelsemöte kl 19 på Oskarsborg 

 

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justerat 

Hanna Nielsen Patrik Frid 

Ledamot Kårordförande 
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