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 8 av 13 styrelseledamöter och 4 suppleanter var närvarande, så styrelsen var 

beslutsmässig (minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

Dana öppnade mötet. Ragnar utsågs att föra protokoll vid dagens 

möte. 

 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Följande post hade inkommit: 

Tips om att man kan ansöka om att få segla med Biscaya. 

Information från Svenska kryssarklubben om att SXK söker 

seglingskunniga ledare till sina läger i sommar. Man skall vara minst 

17 år. 

 

Information om kraftledningsarbeten i Norrort. Oklart om eller hur 

dessa berör oss.  

  

 

Åsa meddelar att vi har ca 288 000 kr på våra konton. 

Distriktsstyrelsen har beslutat om utbetalning av en del av 

överskottet från Scout För Alla i somras. För vår del innebär det ett 

tillskott på ca 26 000 kr. 

Närvarande  
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En del närvarokort för höstterminen har ännu inte inkommit.  

 

Jonas visade två alternativa förslag till nya optimister. Vissa 

oklarheter fanns beträffande om de fanns i lager och vilken typ av 

rigg/segel som fanns tillgängligt. Jonas fick styrelsens uppdrag att gå 

vidare med ett inköp/beställning av fyra st SailQube.   

 

Vrakpatrullen skulle behöva fler som engagerar sig. I och med att vi 

har fler båtar så har volymen på arbetet ökat. Det fungerar bra för 

patrullen med att hålla reda på allt som behöver göras och 

vrakpatrullen har en åtgärdslista. Det behövs dock fler som utför 

konkreta båtarbeten eller arbetsinsatser vid olika tidpunkter. 

Styrelsen diskuterade frågan och kom fram till att det skulle vara bra 

om scouterna kunde engageras. Alla får fundera på hur detta kan 

ordnas. Det räcker dock inte med att scouterna gör mer och vi 

behöver därför även engagera en del föräldrar. Styrelsen beslutade 

därför även att bjuda in ledare och föräldrar till en separat 

båtarbetsdag den 9 april, kl 10-15. Information om detta kommer att 

lämnas på Thinking Day. 

 

 

Erik C har gjort en del el-jobb i Oskarborg. Takbelysningen i 

lektionssalen är nu återställd. 

 

Roslagens Scoutdistrikt kommer att få två hyllplan i Kalix. 

Ruckelpatrullen ordnar så att utrymme frigörs. 

  

 

Småfåglarna, Sjöfåglarna och Stormfåglarna har haft tre möten med 

skridskoåkning, eldning och sjukvård. 

 

Råseglarna och Sjöbusarna har varit på Vasamuseet, haft 

matlagning med franska rårakor och demokratimöte. 

 

Havsgudarna har haft fyra Free Beeing Me-möten, samt mathajk där 

scouterna själva planerat och genomfört allt. 

 

Flytväst Gul har varit i Täby Centrum, gjort en kontroll för 

sjöscoutdagen, bakat inför Thinking Day och haft ett tändstålsmöte. 

Det fungerade bra att göra eld med tändstål tack vare bra törved.  

 

Inget kårgemensamt fanns att rapportera. Distriktet har 

långstyrelsemöte i helgen. 

 

 

Läger  

  

Det är 40 anmälda till Jamboreen. 31 scouter och 9 ledare. En del 

hälsokort saknas och Jonas kommer påminna om dem. Senast den 
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26/2 ska de vara inne. Det som sedan står i tur är planering av 

transporter och senare även inköp av tågbiljetter. Lägermöte för 

Jamboreen är den 8 mars. 

 

Till Örsö har det kommit 39 anmälningar. 22 scouter och tre ledare. 

Det första lägermötet för Örsö är den 7 mars kl 19 på Oskarsborg.  

 

Thinking day  

 

Det mesta är under kontroll. Upptäckarna har koll på facklor. 

Äventyrarna ordnar med vattenhinkar för facklorna vid kyrkan. 

Äventyrarna har även hand om fanor i kyrkan. 

Kerstin tar programblad och tar även kontakt med prästen. 

 

 

Thinking Day 22 februari  

Lägermöte Örsö 7 mars 

Lägermöte Jamboree 8 mars 

Styrelsemöten: 23 mars, 18 april, 17 maj och 15 juni.  

Sjöscoutdagen lö 25 mars 

Båtarbetsdag sö 9 april kl. 10-15 

Sjösättning sö 23 april (seglingsklara fr.o.m 1 maj) 

Ledarsjödag ti 2 maj kl.18.30-21 + sö 7 maj kl.13-16 

Roslagens Dag 14 maj  

Tältgenomgång 21 maj 

Packmöte 12 juni 

 

 

Dana tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justerat 

 

Ragnar Sjögren Dana Palmér 

Ledamot Vice Kårordförande 

§9 Kommande möten 

§10 Mötets avslutande 


