
  

  

KÅRLOKAL TELEFON PLUSGIRO ÅN 2015-01-15 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

 

Styrelsemöte 2016-09-20 
Styrelsen (12) Sup (3)                         Övriga 

                          

Patrik Frid                  Kerstin Ejderby            Erika Sandell 

Maria Hanström           Samuel Dahn              

Jonas Ryberg           Oskar Larsson  

Vidar Palmér                                                  Ludvig Hambraeus              

Ragnar Sjögren från § 85              

Dana Palmér från § 81               
Hanna Nielsen 

Marika Lund 

  

             Ej närvarande Sara Winell                Mattias Neumann 

 Olof Sköldenberg Mikael Embler 

 Åsa Neumann  

Anders Larsson 
    

                               

 8 av 12 styrelseledamöter och 1 suppleant var närvarande, så styrelsen var 

beslutsmässig (minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

Patrik öppnade mötet.  

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Ingen post har inkommit.  

 

Kåren har 241 kkr på kontot.  

   

 

Fallet på 241:an är urrappat.  

 

Gunilla kommer att säljas till Tommy för 15.000 kr. En deposition är 

redan lagd. Holger och Patrik har provseglat med köparen.   

 

Patrik frågar Titti och Lulla om de vill ordna med fika på 

båtupptagningen.  

 

Under en uthyrning av Oskarsborg upptäcktes att en permobil har 

stora problem att ta sig in och ut ur stugan. Detta trots att stugan ska 

vara handikappanpassad. Ett bord användes som ramp för att få ut 

permobilen. Bordet då gick sönder. Kerstin ska ändra informationen 

om stugan och förtydliga att permobiler inte kan komma in i stugan.  

 

 

Närvarande  

§79 Mötets öppnande 

§80 Föregående 
protokoll 

§81 Post 

§82 Ekonomi 

§83 Båtar 

§84 Hus 



EC åååå-09-24 

Dana ska ta reda på vem vår nya kontaktperson på kommunen är. 

 

Nya kåsor med vår logga är inköpta. I köket finns rosa kåsor som 

bara ska användas på möten i Oskarsborg. 120 st blåa kåsor är till 

försäljning för 25 kr/st till medlemmar.  

 

En glödritningspenna för 1250 kr är inköpt.    

 

 

Alla avdelningar har kommit igång med sina möten.  

 

Småfåglarna har seglat 2 gånger med sina andra åringar samt haft 

möte vid stugan där det eldats, surrats och gjorts söljor.   

 

Sjöfåglarna har seglat 2 gånger med sina andra åringar samt haft 

möte vid stugan där det eldats, surrats och gjorts söljor.   

  

Stormfåglarna har seglat 2 gånger med sina andra åringar samt haft 

möte vid stugan där det eldats, surrats och gjorts söljor.   

 

Råseglarna har seglat 3 gånger.    

 

Sjöbusarna har seglat 3 gånger.   .    

 

Havsgudarna har seglat. De har pga många scouter delat upp 

seglingen i två pass under kvällen.     

 

Utmanarna har haft planeringsmöte samt seglat utan vind. 

 

Havsgudarna skulle behöva fler ledare framöver då det är väldigt 

många scouter på avdelningen. Övriga avdelningar har ledare och 

det fungerar bra.  

 

 

Dana var med på en utvärderingshelg på Åland. Där framgick att 

många kårer tyckte att lägret var mycket lyckat. Vår kår ansåg att en 

hel del inte fungerat så bra och vi fick också vara med att styra upp 

mycket under lägret för att det skulle fungera. 

 

Det har kommit in ca 20 st anmälningar till ledarmiddagen på fredag. 

Dana och Ragnar hjälper till att hämta mat och köpa dricka.  

 

Inbjudan till kårstämman skickas ut på sändlistan och sitter uppsatt 

på Oskarsborg. Styrelsen ska samlas kl 18:30 den 5 oktober inför 

stämman. 

 

Valberedningen sätter nu igång med sitt arbete.  

 

 

§85  Avdelningar 

§86 Övriga frågor 



EC åååå-09-24 

 

 

 

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 

§87 Nästa möte 

§88 Mötets avslutande 


