
  

  

KÅRLOKAL TELEFON PLUSGIRO ÅN 2015-01-15 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

 

Styrelsemöte 2017-08-16 
                        

Styrelsen (13) Sup (6) Övriga 

 

Patrik Frid Oskar Larsson               

Maria Hanström Ludvig Hambraeus  

Jonas Ryberg  
Dana Palmér från §3 

Vidar Palmér 

Hanna Nielsen 

Sara Winell 

Åsa Neumann 

Daniel Kempe från §4 

  

             Ej närvarande Rikard Göthe Samuel Dahn 

Marika Lund Kerstin Ejderby 

Ragnar Sjögren Henrik Granqvist 

Joakim Ahrens Erika Sandell 

  

 

 9 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. 

 

Ingen post har inkommit.   

  

Kåren har 332 kkr på sina konton.  

Preliminärt visar bokslutet per 2017-06-30 en vinst på 15 kkr sedan 

vi beslutade att ta kostnaden för de 4 nya optimistjollarna i sin helhet 

av årets resultat.  

Budget för nästa räkenskapsår diskuterades.  

Närvarokort från Småfåglarna, Havsgudarna samt Flytväst Gul 

saknas och måste in omgående. Kommunen ska ha informationen 

den 25 augusti.  

 

Närvarande  

§1 Mötets öppnande 

§2 Föregående 

protokoll 

§3 Post 

§4 Ekonomi 



EC åååå-08-18 

Propellern på Sandströmen behöver bytas efter årets Örsöläger.  

Det har i veckan varit inbrott i sjöboden. Någon har använt våra 

paddlar samt Crescenten för att sno en motor från en annan båt i 

båtklubben.  

Den 22 augusti är det båtfixmöte. 

Daniel Kempe, Oskar Larsson samt Ludvig Hambreus har tagait 

följebåtcerifikat för eskadersegling.    

Sjöscoutseglingarna kommer att hållas på Riddarfjärden den 30 sep – 

1 okt.  

Inför årets läger har det bland annat köpt in 2 cafe´-gasolkök samt 

nya presseningar.  

Kåren har varit på både Örsölger samt Jamboree17 i sommar. 

Vår kår ska delta i Hjärnmarschen den 7-8 oktober. Avdelningarna 

bör skriva in detta i sina terminsprogram. Vi ska flytta lycktan från 

Djursholm till Täby Kyrkby mellan kl 08.00-10.00 den 8 oktober. 

Mer information kommer på  Upptaken på 20 augusti på Oskarsborg.  

 

Patrik påbörjar en utvärdering av årets läger. Skicka honom gärna 

dina tankar om årets läger så sammanställer han all information. 

 

Det går att ansöka om reducerad medlemsavgift hos styrelsen för de 

medlemmar som är i behov av detta.  

 

Båtupptagning sker den 15 oktober kl 10-15. 

 

Den 20 november planeras en Utled-kväll.  

 

 

Kårupptakt 20 augusti. Middag från 18:30 och upptakten börjar kl 

19. 

 

Kårstämma hålls den 26 september kl 19 på Oskarsborg. 

 

Styrelsemöte 21 september kl 19 på Oskarsborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

§5 Båtar 

§6  Hus/Materiel 

§7 Avdelningar, 
kåren och 

distriktet 

 

§8 Övriga frågor 

§9 Kommande möten 
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Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justerat 

 

Maria Hanström Patrik Frid 

Kårsekreterare Kårordförande 

§10 Mötets avslutande 


