
  

  

KÅRLOKAL  PLUSGIRO  

Oskarsborg  20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

Styrelsemöte 2018-08-21 
                        
Styrelsen (12) Sup (5) Övriga 
 
Patrik Frid Kerstin Ejderby    
Åsa Neumann Ludvig Hambraeus  
Maria Hanström  Oskar Larsson 
Jonas Ryberg 
Dana Palmér från §3 
Ragnar Sjögren  
Vidar Palmér från §3 
Joakim Ahrens 
Hanna Nielsen 
Samuel Dahn 
Claes Thurell 
  

             Ej närvarande   
  
Karin Ilmoni Falk Henrik Granqvist 
 Erika Sandell 
  
11 av 12 styrelseledamöter och 3 suppleanter var närvarande, så styrelsen var 
beslutsmässig (minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

Patrik öppnade mötet.  
 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Inbjudan till Höstmarschen med tema Rädda Östersjön. 
 
Inbjudan till Distriktstämman den 14 oktober kl 15 i Roslags Näsby 
scoutkår. 
 
Kåren har ca 513 tkr på kontot. Flera stora poster från lägret är ännu 
inte betalda. 
 
Bokslutet är ännu inte klart men preliminärt verkar vi hamna på ett 
överskott på ca 67 tkr. 
 
Örsö kommer antagligen att precis gå runt utan förlust trots alla extra 
utgifter i år. 
 
Åsa vill ha in närvarokorten från avdelningarna. 
 

Närvarande  

§1 Mötets öppnande 

§2 Föregående 
protokoll 

§3 Post 

§4 Ekonomi 



 
 
 
Både Lina och Lovas motorer är trasiga och ska lämnas in till Astons 
i Bergshamra, Norrtälje.  
 
De nya segel vi köpt till 2-kronorna går inte att reva. De saknar 
dessutom nummer. Patrik kontaktar leverantören. 
 
Ett segelställ och ett centerbord sänktes under uthyrningen i sommar.  
 
Båtupptagning sker den 7 oktober. 
 
 
Inför lägret har det införskaffats 2 nya primustält, 5 st nya yxor, 5 
induktionsplattor samt en massa nya små dunkar. Tyvärr behöver vi 
nya lock till dunkarna då dessa inte passade.   
   
 
 
Samtliga avdelningar varit på årets Örsöläger.  
 
Kåren har haft Upptakt med ca 40 st deltagare. Alla avdelningar 
förrutom Sjöfåglarna har tillräckligt med ledare inför hösten. 
Sjöfåglarna tror att de själva kan rekrytera ledare för att klara sig. 
 
 
Anders har påbörjat ett dokument med lärdomar av årets läger. 
Övriga ledare som var med på lägret uppmanas att skriva ner vad 
som fungerade bra samt vad om kan förbättras till nästa år. Skicka 
texterna till Anders som sammanställer detta.  
 
Roslagsvatten har inte hämtat soporna vid vår brygga som de lovat. 
Nu har djur gjort att soporna har spridit sig. Patrik har informerat 
Halldén om situationen samt försökt få kontakt med Roslagsvatten 
för att se till att de hämtar soporna. Eventuellt behöver vi åka ut i 
helgen för att samla ihop soporna om inte Roslagsvatten kan lösa 
situationen.  
 
På grund av den stora insats som Utmanarscouterna gjorde under 
lägret har styrelsen beslutat att de ska få tillbaka halva sin 
lägeravgift.  
 
Det blev ingen ledarmiddag under lägret så därför är en ledarmiddag 
är inplanerad till den 19 oktober. 
 
Höstmarschen kommer att ha tema Rädda Östersjön. Preliminärt ska 
vår kår förflytta lyktan kl 8-10 den 14 oktober. I år kommer vi inte 
ha något jippo i samband med detta utan istället ha lite försäljning på 
båtupptagningen för att samla in pengar. 
 

§5    Båtar 

§6 Hus & materiel 

§7 Avdelningar, 
kåren och 
distriktet 

 
§8   Övriga frågor 



Styrelsen hade en kort diskussion angående alternativ till ny 
ordförande i kåren. 
 
Patrik ska skicka ut kårens nya policy samt ett infobrev som 
förklarar hur kåren hanterar personuppgifter som följd av GDPR. 
Ledare får vidarebefodra denna information till sina avdelningar. 
 
Patrik presenterar ett förslag på krisplan under nästa styrelsemöte. 
 
Styrelsen beslutatde om en justering av priserna vid uthyrning av 
Oskarsborg. De nya priserna blir: 
2500 kr för att hyra en fredag eller lördag 
750 kr för scoutkårer att hyra en natt 
1000 kr för scoutkårer att hyra två nätter 
500 kr för barnkalas  
 
 
Styrelsemöten 
20/9 
 
Övriga datum 
23/8 Uppackning efter Örsö 
1/10 Kårstämma 
7/10 Båtupptagning 
19/10 Ledarmiddag 

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet   Justerat 

 

Maria Hanström    Patrik Frid  

Kårsekreterare    Kårordförande 

§9 Kommande möten 

§10 Mötets avslutande 


