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 8 av 13 styrelseledamöter och 3 suppleanter 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.  

  

 

Presseningarna har blåst av på några 2-kronor.  

Kåren behöver fler optimister. Idag har vi 9 st som är sjödugliga och 

det räcker inte. Jonas R undersöker olika alternativ till nästa möte. 

 

Dana, Jonas R och Jocke börjar fundera på olika alternativ för att 

förlänga bryggan. Förslaget ska sedan presenteras för kommunen.  

 

Dana fixar i förrådet och fyller på det som saknas. Hon har gjort ett 

antal aktivitetslådor som kan användas av avdelningarna. När 

förbrukningsmaterial i dessa tar slut ska avdelningen som använt 

dem också köpa in nytt. Se till att återställa lådorna kompletta efter 

mötet.  

 

 

 

Närvarande  

§1 Mötets öppnande 

§2 Föregående 
protokoll 

§3 Post 

§4 Båtar 

§5 Hus/Materiel 



EC åååå-01-30 

3st av de nya stora kastrullerna har blivit förstörda av att man poppat 

popcorn i dessa. Använd inte de fina kastrulleran till detta utan de 

kastruller som finns speciellt för att poppa papcorn. 

 

 

Småfåglarna, Sjöfåglarna och Stormfåglarna: har planerat 

vårterminen, åkt pulka samt haft en organisationstävling.  

 

Sjöbusarna har haft planeringsmöte, mysmöte samt tränat på yxa och 

såg. De har även haft eldningsmöte och poppat popcorn.   

 

Råseglarna har haft planeringsmöte och mysmöte. 

 

Havsgudarna har startat med Free Beeing Me möten. Det är 5 möten 

som kommer hållas.        

 

Utmanarna har planerat terminen. De har även splitsat och taglat.  

 

Kårgemensamt: 

En Utled-dag där kårens ledare och utmanare har träffats under en 

dag för att bland annat planera årets läger. Alla avdelningarna var 

representerade.  

 

 

Läger 

Just nu är det 30 scouter och 9 ledare anmälda till Jamboreen. Till 

Örsö har det kommit in 33 st anmälningar av scouter och en ledare. 

 

I helgen behöver kåren anmälas till Jamboreen. 

 

Pga att få Äventyrarledare kan åka med på Jamboreen så beslutades 

att de 1:a åringar på Äventyrarna som vill åka med på Jamboreen 

kommer att vara med Upptäckarna under lägret.   

 

Lägermöte för Jamboreen hålls direkt efter detta styrelsemöte. 

 

Ett första lägermöte för Örsö kommer att hållas den 7 mars kl 19 på 

Oskarsborg. 

 

Thinking day 

Dana skickar ut inbjudan inom kort. 

Utmanarna har planerat bakning och Upptäckarna är ansvariga för 

facklorna 

Äventyrarna är ansvariga i kyrkan tillsammans med Kerstin. 

Hanna ordnar med ett bildspel till församlingsgården. 

 

 

 

 

§6  Avdelningar 

§7 Övriga frågor 



EC åååå-01-30 

Utvärdering Utled-dagen 

Det var god mat och fika under dagen. 

Lägerplaneringen gick smidigt. 

Till nästa år ska vi testa att kombinera Utled-dagen med 

avdelningarnas planeringsmöte för att få fler att komma. 

Ett större kök önskas till nästa tillfälle. 

 

 

 

Kåren har ca 281 kkr på kontot.  

Sjöfåglarna har ännu inte lämnat in sina närvarokort för HT16. 

 

 

 

Måndagen den 20 februari – Styrelsemöte kl 19 

Onsdagen den 22 februari – Thinking day 

Söndagen den 14 maj – Roslagensdag 

 

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justerat 

 

Maria Hanström Patrik Frid 

Kårsekreterare Kårordförande 

§8 Ekonomi 

§9 Nästa möte 

§10 Mötets avslutande 


