
  

  

KÅRLOKAL  PLUSGIRO  

Oskarsborg  20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

Styrelsemöte 2018-05-23 
                        
Styrelsen (12) Sup (5) Övriga 
 
Patrik Frid Kerstin Ejderby    
Åsa Neumann 
Maria Hanström 
Jonas Ryberg 
Dana Palmér 
Ragnar Sjögren  
  

             Ej närvarande   
  
Karin Ilmoni Falk Henrik Granqvist 
Vidar Palmér  Ludvig Hambraeus 
Joakim Ahrens Oskar Larsson 
Samuel Dahn Erika Sandell 
Claes Thurell  
Hanna Nielsen 
 
6 av 12 styrelseledamöter och 1 suppleanter var närvarande, så styrelsen var 
beslutsmässig (minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

Patrik öppnade mötet.  
 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Föreningen Scoutmuseets vänner har skickat sin Årsskrift för 2018 
som har en artikel om ”Som flickscoutinstruktör i Etiopien på 1960-
talet”.  De har även skickat en kallelse till Ordinarie 
Föreningsstämma den 10 nov 2018 kl 14 i Karlstad Congress Culture 
Center. 
 
Scouterna på British Primary School vill hyra Oskarsborg på 
måndagar under hösten mellan kl 15:30-16:30 för att ha möten med 
deras Rainbow scouts.  
Styrelsen ser inga problem med att låta dem hyra. 
 
Kåren ha ca 472 tkr på kontot varav 47 tkr är lägeravgifter. 
 
 
 
  

Närvarande  

§1 Mötets öppnande 

§2 Föregående 
protokoll 

§3 Post 

§4 Ekonomi 



Lina saknar forfarande kölbult och får därför inte seglas innan det är 
fixat. Patrik ringer Bavaria för att försöka få tag på kölbult. 
 
Samtliga 2-kronor är nu sjösatta. 
 
Den ena kedjan som håller fast bryggan har gått av. Patrik köper en 
ny kedja. 
 
 
Listan med behörighet har uppdaterats med följande information:       
- Henrik Granqvist får vara ansvarig för segling i hemmaviken. 
- Anders Halvarsson får vara ansvarig för segling i hemmaviken 
samt har tilldelats ett följebåtcertifikat.  
- Henrik Rissler får vara ansvarig för segling i hemmaviken samt har 
tilldelats ett följebåtcertifikat. 
 
 
Kåren behöver fylla på förråden av ett flertal certifikat samt 
halsduksmärket. Patrik kontaktar Mera Märken. 
 
En huvudsäkring gick sönder på Oskarsborg under ett 
avdelningsmöte.  
 
Det behöver köpas in extra stänger till primustälten eftersom ett antal 
gick sönder under förra årets läger i Skåne. 
 
Dana köper in 2 st nya primustält till kåren. 
   
 
 
Småfåglarna har genomfört en bäversafari vid Nora träsk. De har 
även seglat samt haft en hajk på Kaninholmen. 
 
Stormfåglarna har seglat samt deltagit i Roslagens dag.  
 
Sjöfåglarna har seglat. 
 
Sjöbusarna och Råseglarna har seglat och deltagit i Roslagens dag. 
 
Havsgudarna har seglat. 
 
Flytvästgul  har seglat samt haft en seglingshajk under 
Kristihimhelgen.  
 
Globetrotters: Kerstin har utbildat ledarna under en dag. De två 
avdelningarna Trackers and Explorers fungerar bra.   
 
Kåren har genomfört Roslagens dag för distriktet. Det blev ett 
mycket lyckat arrangemang med ca 40 st tävlande patruller.  
 
 

§5    Båtar 

§6 Behörighet 

§7 Hus & materiel 

§8 Avdelningar, 
kåren och 
distriktet 



 
 
Läger: 
Det har hittills anmält sig 100 scouter och ledare till Örsö. Ledare 
anmäler sig genom att betala in 100 kr till kårens konto.  
Den 4 juni är det tältmöte och den 14 juni hålls ett packmöte. 
Patrik har lyckats hitta 3 st chafförer hittills till lastbilarna och 
ytterligare 3 st behövs. 
 
GDPR: 
Styrelsen har uppdaterat kårens policy för behandling av 
personuppgifter och denna ska skickas ut på sändlistan samt läggas 
upp på hemsidan.  
 
Ett nytt dokument med information om personuppgiftsbehandling 
har tagits fram och ska även den skickas ut på ledarsändlistan för 
distribution ut till alla medlemmar via avdelningsledarna.  
 
Ledarläget i höst diskuterades. Styrelsen behöver information från 
avdelningsledarna om hur det ser ut.   
 
 
 
 
14/6 Styrelsemöte  
 
Övriga datum 
19/8 Upptakt  

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet   Justerat 

 

Maria Hanström    Patrik Frid  

Kårsekreterare    Kårordförande 

 
§9   Övriga frågor 

§10 Kommande möten 

§11 Mötets avslutande 


