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             Ej närvarande Hanna Nielsen              
Marika Lund                 
           

 
 11 av 13 styrelseledamöter och 6 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.   
  
 
Kåren har ca 343 kkr på kontot varav 100 kkr är förskottsbetalningar 
på lägeravgifter. 
Redovisningarna från avdelningarnas verksamhet under 2016 som vi 
söker statsbidrag för måste skickas till Åsa senast 31 mars.    
 
Nu är det beställt 4 st SailQube. Dessa kommer att levereras till 
Oskarsborg om ca 1-3 veckor. Vi har även beställt 10 st paddlar samt 
spärrblock. Totalt kommer inköpen kosta 65.292 kr.  
 
En av de gamla optimisterna är i så dåligt skick att den inte bör 
användas längre. Eventuellt ska vi istället ha den vid Oskarsborg för 
att öva riggning på.   
 

Närvarande  

§1 Mötets öppnande 

§2 Föregående 
protokoll 

§3 Post 

§4 Ekonomi 

§5 Båtar 



Det kommer behöva köpas in fler kättningar för att kunna låsa fast 
de nya optimisterna nere vid bryggan.  
 
Den 9 april kl 10-15 planeras en extra båtarbetsdag för ledare och 
båtintresserade föräldrar. Jonas R mailar ut mer info om detta.  
 
 
Under en uthyrning har hänglåset till Utmanarlyan gått sönder. 
Kerstin ska begära ersättning från de som hyrde.  
 
Det ligger nu byggställningar utanför Oskarsborg. Dessa ska 
användas när rötskadorna på taket åtgärdas. Några takpannor som 
legat snett har orsakat skadan.  
 
Det fungerar bra med den nya fritidschefen på kommunen som 
delegerar uppgifter vilket göra att mer blir utfört. 
 
Vi har fått nya hängrännor/stuprör på Kalix. Under filminspelningen 
som var vecka 11 råkade de ha sönder dessa.  
 
Toatanken är tömd. 
 
Dana har kompletterat upp 5 st sjukvårdslådor. Var rädda om dessa 
och använd bara vid verkligt behov. Det är mycket dyrt att köpa in 
sjukvårdsutrustning. 
  
 
Småfåglarna har deltagit på Thinking Day. De har även badat, lagat 
mat och övat knopar.  
 
Sjöfåglarna tränat nattorientering, lagat mat samt varit på Thinking 
Day.  
 
Stormfåglarna har badat, lagat mat samt varit med på Thinking Day.  
 
Råseglarna och Sjöbusarna har varit med på Thinking Day. De har 
haft en övernattning och tränat inför Sjöscoutdagen. Både 
väjningsreglar samt sjövett har lärts ut.  
 
Havsgudarna har varit med på Thinking Day. De har genomfört 
möten med Free Beeing Me. De har även hunnit med att göra 
hantverk, tränat problemlösning samt surrat.  
 
Flytväst Gul har har varit med på Thinking Day, medverkat i 
lägermöten samt börjat tillverka ett nät som de ska sova i på Örsö.   
 
Hela kåren har varit med på Thinking Day.  
 

§6  Hus/Materiel 

§7 Avdelningar, 
kåren och 
distriktet 



En filminspelning av säsong 2 av Jordskott har gjorts i skogen 
bakom Oskarsborg.  
 
 
Läger  
  
Dana har hållit i ett lägermöte för Örsö. Alla poster har ansvariga nu. 
Lägerbrev 1 ska skickas ut igen som en påminnelse. Just nu är 45 st 
ledare och scouter anmälda. 
Eventuellt avslutas lägret redan på fredagen eftersom många ska åka 
till Jamboreen och måste då åka hem tidigare. 
En grovplanering av schemat har gjorts. 
Nästa lägermöte hålls den 4 april. 
 
Till Jamboreen är 40 st ledare och scouter anmälda. 
Bokning av persontransporten är på gång. Antingen blir det med 
Scouttåget eller vanligt tåg. Troligtvis kommer det bokas plats på 
Scouttåget då detta är roligare. 
Nästa betalning ska in den 31 mars. 
Nästa lägermöte hålls den 29 mars. 
 
 
Styrelsemöten: 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§8 Övriga frågor 

§9 Kommande möten 



Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justerat 

 

Maria Hanström Patrik Frid 

Kårsekreterare Kårordförande 

§10 Mötets avslutande 


