
  

  

KÅRLOKAL  PLUSGIRO  

Oskarsborg  20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

Styrelsemöte 2018-06-14 
                        
Styrelsen (12) Sup (5) Övriga 
 
Patrik Frid Kerstin Ejderby   Sara Winell 
Åsa Neumann  Nimrod Fisher 
Maria Hanström 
Jonas Ryberg 
Dana Palmér från §5 
Ragnar Sjögren  
Vidar Palmér från §7 
Joakim Ahrens 
Hanna Nielsen 
  

             Ej närvarande   
  
Karin Ilmoni Falk Henrik Granqvist 
Samuel Dahn Ludvig Hambraeus 
Claes Thurell Oskar Larsson 
 Erika Sandell 
  
 
9 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. 

 

Kåren fick för 10 år sedan en båttrailer av familjen Ljösne. Nu har 
ett ägarbyte gjorts på trailern så att scoutkåren officiellt äger den. En 
registeravgift på 50 kr/år behöver betalas. 
 
Kåren ha ca 585 tkr på kontot varav 132 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 har beställt en kölbult som ska levereras nästa vecka.  
 
Fallet till 804 har gått av och ett nytt behöver köpas. Patrik köper in 
detta.  
 
Segel till flera av båtarna har blandats ihop och det vore bra om detta 
kunde redas ut innan lägret.  
 
Bryggan har fått en ny kedja och landgången är lagad. 
 
Motorn till HR-båten krånglar. Eventuellt är det något problem med 
bensinpumpen.  
 
 
 
Äventyrarna behöver ett nytt tält till Örsö. Dana har hittat ett runt tält 
på 5 meter som kan ta 8-10 pers och som just nu bara kostar 3300 kr. 
Styrelsen beslutar att detta tält får köpas in samtidigt som de 2 
primustälten.  
 
Kåren har ont om yxor och beslut togs att köpa in 6 st nya yxor till 
lägret. 
 
Jonas får vid behov köpa in 2 st nya gasolkök för att använda på 
Örsö. 
   
 
 
Småfåglarna, Stormfåglarna samt Sjöfåglarna har seglat. De två 
senare avdelningarna har även varit på hajk på Kaninholmen.   
 
Sjöbusarna och Råseglarna har seglat samt haft seglingshajk där 
Sjöräddningen kom och visade upp sig.  
 
Havsgudarna har seglat. 
 
Flytvästgul  har seglat samt förberett röjhajken. 
 
Globetrotters: Nimrod var på styrelsemötet och berättade om deras 
första termin. Globetrotters har hunnit med 15 möten, 3 hajker, 1 
välgörenhetsevent samt varit med på Roslagens dag. De håller till 
vid Futuraskolan International Scool of Stockholm på Gärdet samt 
vid Oskarsborg.   
 
Kåren har haft tältmöte.  
 
 
 
 
 

§5    Båtar 

§6 Hus & materiel 

§7 Avdelningar, 
kåren och 
distriktet 

 



 
Vi gick igenom ledarsituationen inför hösten. 
-Småfåglarna har 4 st ledare  
-Stormfåglarna har 3 st ledare 
-Sjöfåglarna har vi ingen uppgift om 
-Sjöbusarna har 7 eller 8 ledare 
-Råseglarna har inga ledare då ledargänget flyttar upp till 
Äventyrarna 
-Havsgudarna har 7 st ledare 
- Flytväst gul har 3 st ledare  
- Nya Utmanaravdelningen får 2 st ledare 
 
 
Läger: 
Det har hittills anmält sig 119 scouter och ledare till Örsö. Ledare 
anmäler sig genom att betala in 100 kr till kårens konto.  
Ett packmöte har idag hållits på Oskarsborg.  
Det saknas fortfarande 2 st chafförer hittills till lastbilarna. 
Många hälsokort saknas och ledarna måste börja kontakta föräldrar 
till de scouter som inte lämnat in hälsokort för att de ska få följa 
med. 
Det råder viss osäkerhet kring hur Lina, Lova samt 2-kronorna ska 
komma ut till lägret. Jonas och Patrik pratar ihop sig om detta. 
Uppackning efter Örsö sker den 15 augusti kl 19. 
 
 
 
Styrelsemöten 
21/8 
 
Övriga datum 
15/8 Uppackning efter Örsö 
19/8 Upptakt  

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet   Justerat 

 

Maria Hanström    Patrik Frid  

Kårsekreterare    Kårordförande 

§8   Övriga frågor 

§9 Kommande möten 

§10 Mötets avslutande 


