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             Ej närvarande Dana Palmér Samuel Dahn 
Maria Hanström Kerstin Ejderby 

Ragnar Sjögren Henrik Granqvist 

Sara Winell Erika Sandell 

Daniel Kempe 

Rikard Göthe 

           

 7 av 13 styrelseledamöter och 2 suppleanter var närvarande, så styrelsen var 

beslutsmässig (minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

Patrik öppnade mötet.  

 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Förfrågan från lägerledningen för Sjörök på Vässarö om att hyra 

jollar veckan före Örsö. Det krockar med våra uttransporter så vi har 

tackat nej.   

  

 

Kåren har 262 tkr i likvida medel varav 29 tkr är förskottsbetalningar 

på lägeravgifter. Lägeravgifterna för Jamboreen har nu betalats till 

Scouterna. 

 

Redovisningarna från avdelningarnas verksamhet under 2016 som vi 

söker statsbidrag för har inkommit och godkänts av alla avdelningar.    
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På båtarbetsdagen 9 april bottenmålades Lova och Lina, monterades 

ny klass-3-ögla i aktern på Lina, epoximålades Tvåkronorna, 

plastades oppar, oppesegel kompletterades med nya lattor m m. Inte 

så väldigt många närvarande men mycket blev gjort så det känns bra 

inför sjösättningen. 

 

Annat inför sjösättningen: Sandströmen och motorerna hämtas hos 

Astons på fredag. Patrik kollar vilka som kan ordna lunch/fika. 

Tillräckligt många dragkrokar anmälda. 

 

Inget nytt om de beställda nya optimistjollarna. 

 

 

Cirka hälften av takjobbet är klart, så det finns fortfarande 

byggnadsställningar liggande eller uppsatta runt huset ett tag till. 

 

Ruckelpatrullen har meddelat att det inte finns så mycket jobb kring 

husen till sjösättningsdagen. Patrik kollar det med Dana. Föreslogs 

att vi kunde passa på att ha tältgenomgång om vädret tillåter? 

 

Jonas lyfte frågan om ev inköp av fler gasolkök, eftersom det blir 

”en trång sektor” när vi har två läger i sommar som delvis 

överlappar. Ev kan vi låna från någon grannkår. Frågan tas upp på 

lägermaterial-planeringsmötet den 26 april. 

 

Småfåglarna, Stormfåglarna och Sjöfåglarna har tränat sjökunskap 

och riggning. Sjöfåglarna och Småfåglarna kommer att ha en 

gemensam hajk på Kaninholmen 

 

Råseglarna och Sjöbusarna har varit med på Sjöscoutdagen med en 

patrull som kom på 5:e plats av 20 deltagande patruller. De har också 

tränat på surrningar, sjövett, riggning och förtöjning av båtar. 

 

Havsgudarna har eldat, haft ett uppskattat ”Bygga-stad-möte” där 

patrullerna ”köpt skräp och byggt en stad av”. Till helgen deltar de i 

PL-kursen del 2 med övernattning i vindskydd. Under Kr-Him-

helgen blir det cykelhajk på Åland.  

 

Flytväst Gul har har haft båtvård (vaxat Lova och Lina), förberett 

och genomfört en kontroll på Sjöscoutdagen samt haft backklättring. 

 

Kåren har har båtarbetsdag (se båtar ovan). 

 

Distriktet har haft ekonomisk distriktsstämma. Kerstin, Dana, Jonas 

och Åsa deltog. Distriktets ekonomi är extremt god så följande beslut 

och förslag presenterades: En återbetalning av en del av överskottet 

från SjöFörAlla-lägret på Åland kommer att göras. En policy för 

placering av distriktets överskottslikviditet presenterades. Det 

kommer att finnas stora möjligheter för kårerna i distriktet att söka 

pengar för utbildningar och arrangemang. 
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Läger  

  

Örsö: Lägermöte har hållits och läget är under kontroll. Beslutat att 

lägret avslutas på fredagen. Pråmen är bokad, tema för lägret är på g, 

nästa lägermöte 25/4 samt materialmöte 26/4. 

 

Jamboreen: Tågtransporten (deltagare) är OK. Materialtransporten 

hänger i luften, det blir inget centralt ordnat från distriktet. Vi 

planerar att skicka materialet på pall och undersöker lösningar. 

Lägermöte imorgon 19/4 samt materialmöte 26/4. 

 

Kårupptakt 

Föreslogs datum för kårupptakt till söndag 20 augusti kl 18 med 

enkel middag. Inbjudna nya ledare kommer kl 17 för introduktion. 

 

 

Styrelsemöten: 17 maj och 15 juni.  

Lägermöte Jamboree 19 april 

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

Lägermöte Örsö 25 april 

Materialmöte läger 26 april 

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

Roslagens Dag 14 maj  

Tältgenomgång 21 maj 

Packmöte 12 juni 

Kårupptakt 20 augusti kl 18 

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justerat 

 

Åsa Neumann Patrik Frid 

 Kårordförande 

§8 Övriga frågor 

§9 Kommande möten 

§10 Mötets avslutande 


