
  

  

KÅRLOKAL TELEFON PLUSGIRO ÅN 2015-01-15 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

 

Styrelsemöte 2016-06-07 
Styrelsen (12) Sup (3)                         Övriga 

                          

Dana Palmér § 59                                            Oskar Larsson 

Patrik Frid                                                         

Maria Hanström 

Jonas Ryberg 

Vidar Palmér från § 59              

Sara Winell 

Ragnar Sjögren 

Åsa Neumann från § 59              

Olof Sköldenberg tom § 62              
Hanna Nielsen 
  

             Ej närvarande Anders Larsson Mattias Neumann 
 Marika Lund Kerstin Ejderby                                                 
  Mikael Embler 

  

   

                              

 10 av 12 styrelseledamöter var närvarande, så styrelsen var beslutsmässig 

(minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

 

Patrik öppnade mötet.  

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Danderyds Arkivförening har skickat ut en folder Ordning bland 

handlingarna. Vi har även fått inbetalningskort för årsavgiften för 

2016 på 100 kr. 

 

Björn Alkeby pensioneras och håller Öppet Hus den 21 juni kl 15-17 

på Djursholms slott.   

 

Kåren har 431 kkr på kontot. Av dessa är 144 kkr 

förskottsbetalningar till lägret. 

Halvårsbidrag från kommunen på 40.298 kr har inkommit.  

 

 

 

 

 

 

Närvarande  

§57 Mötets öppnande 

§58 Föregående 
protokoll 

§59 Post 

§60 Ekonomi 



EC åååå-06-10 

 

Förstaget till 252:an är fortfarande trasigt och behöver lagas. 

 

Akterstaget på Lina gick av men är nu lagad igen.  

 

En av de nya optimisterna tömdes på vatten i flytblocken.   

 

 

Småfåglarna har varit med på Roslagens dag. De har även seglat två 

gånger samt haft terminsavslutning.  

 

Sjöfåglarna har varit på hajk på Kaninholmen samt seglat. De har 

även haft terminsavslutning. 

  

Stormfåglarna har varit på hajk på Kaninholmen samt seglat.  

 

Råseglarna har seglat och haft hajk med Sjöbusarna och Sollentuna 

Södra på Kaninholmen. På avslutningen har de delat ut jollecert samt 

tränat på kapsejsning.   

 

Sjöbusarna har seglat och haft hajk med Sjöbusarna och Sollentuna 

Södra på Kaninholmen. De har delat ut jollecert till de scouter som 

klarat proven.    

 

Skeppen och Havsgudarna har seglat och varit på seglingshajk. 

Avslutningsmöte hölls i stan där det gjordes tårta, restes tält, 

transporterade vatten samt löste chiffer.   

 

Hafskappseglarna har seglat och haft seglingshajk med Lina och 

Lova.  

 

Kåren har haft tältmöte och lägermöte. 

 

Patrik gjorde en sammanställning över hur det ser ut med ledare på 

avdelningarna inför hösten. 

 

Vi har fått en kärl för att tömma matavfall. Instruktioner ska plastas 

in och sättas upp. Tunnan ska märkas upp så att ingen kastar fel. 

 

På tältmötet konstaterades det att att vi saknar tält. 

Beslut togs att köpa in 4 st nya Primustält.  

 

Dana har köp in nytt materiel till kåren. Det blev 10 st trangiakök,    

6 st lyktor samt 3 st lättviktsvindskydd.  

 

Ett gasolkök behöver repareras. Jonas R köper en ny slang/packning.  

 

§61 Båtar 

§62  Avdelningar 

§63 Hus 

§64 Läger 



EC åååå-06-10 

De små blåa gasoltuberna är för gamla för att bytas in. Vi avvaktar 

med att köpa nya tills vi vet vad vi behöver ha med oss till Åland.  

 

Den 20 juli går den centrala transporten av lägerpackningen. Vi 

beöver transportera vår packning på pall till uppsamlingsplatsen. 

Patrik försöker ordna en pallyft. Pallkragar samt pallar ska Pelle 

ordna.  

 

Vi kommer behöva 3 trailers för Lina, Lova samt följebåten. 

 

Jonas R ska ordna plastemballage för att slå in pallarna till 

transporten.  

 

Trangiaköken ska inte packas i patrullkistorna. 

 

Lägerbrev 3 kommer ut inom kort.  

 

 

 

Vi har fått en förfrågan om att hjälp till med en kontroll på dagtid 

den 24 september då Kruthornet hålls. Det ska vara en sjökontroll. 

 

 

 

Lördag till söndag den 18 – 19 juni Röjhajk på Örsö 

Måndag den 15 augusti – styrelsemöte på Oskarsborg kl 19 

Söndagen den 21 augusti – Upptakt på Oskarsborg kl 19 

Fredagen den 23 september – Ledarmiddag på Oskarsborg kl 19 

Söndagen den 2 oktober – Båtupptagning kl 10-14 

Onsdagen den 5 oktober – Kårstämma på Oskarsborg kl 19 

Onsdagen den 12 oktober – Trygga Möten på Oskarsborg  

 

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justerat 

 

Maria Hanström Patrik Frid 

Kårsekreterare Kårordförande 

§65 Övriga frågor 

§66 Nästa möte 

§67 Mötets avslutande 


