
  

  

KÅRLOKAL  PLUSGIRO  

Oskarsborg  20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

Styrelsemöte 2018-09-20 
                        
Styrelsen (12) Sup (5) Övriga 
 
Patrik Frid Erika Sandell Patrik Hellgren 
Åsa Neumann   
Maria Hanström   
Jonas Ryberg från §3 
Joakim Ahrens 
Samuel Dahn 
  

             Ej närvarande   
  
Karin Ilmoni Falk Henrik Granqvist 
Dana Palmér  Oskar Larsson 
Ragnar Sjögren  Kerstin Ejderby   
Vidar Palmér  Ludvig Hambraeus 
Hanna Nielsen 
Claes Thurell 
  
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. 

 

Ett mail har kommit från Mindme Omsorg som har verksamhet i 
Danderyd för personer med funktionsvariationer. De vill anställa en 
kreativ person som gillar att arbeta med händerna och vara ute i 
naturen till sin kvällsgrupp och kollon, och undrar om vi vill sprida 
denna information via vår sändlista. I detta enskilda fall tycker 
styrelsen att det är OK. Åsa svarar.  
 
Kåren har ca 450 tkr på kontot.  
 
Åsa presenterade bokslutet som visar ett överskott på ca 70 tkr, mest 
beroende på att planerade investeringar inte genomförts. Budgeten 
för kommande år diskuterades och korrigerades något. Åsa skickar 
nytt förslag till budget som kommer att presenteras på kårstämman 
den 1 okt. 
 
 
 

Närvarande  

§1 Mötets öppnande 

§2 Föregående 
protokoll 

§3 Post 

§4 Ekonomi 



 
Både Lina och Lovas motorer har lagats och fungerar igen.   
 
De nya segel vi köpt till 2-kronorna ska lämnas för justering så att de 
kan revas. De ska även få nummer ditsatta. Ytterligare ett segel ska 
beställas. Patrik lämnar in seglen efter båtupptagningen.  
 
Linas pulpit är trasig.  
 
Inbjudan till Båtupptagningen har skickats ut på sändlistan.  
Patrik kollar om det finns någon färdig poster vi kan sätta upp i 
samband med båtupptagningen för att samla in pengar till projektet 
Rädda Östersjön. 
 
 
Styrelsen påbörjade en lista på saker som ska göras på 
Båtupptagningen. Dana fortsätter att fylla på listan inför den 7 
oktober. 
     
 
 
Sjöfåglarna har seglat 3 gånger samt haft möte med 1:a åringarna där 
de eldat och grillade marshmallows.  
 
Småfåglarna och Stormfåglarna har vi ingen uppgift om.  
 
Sjöbusarna och Råseglarna har seglat. 
 
Havsgudarna har seglat. 
 
Flytvästgul  har seglat samt har haft planeringsmöte. 
 
Globetrotters har vi ingen uppgift om.  
 
 
Patrik har äntligen lyckats få Roslagsvatten att hämta soporna på 
Örsö. Dock plockade de inte upp skräpet som åkt ur soppåsarna som 
de lovade. Enligt uppgift från Roslagsvatten ska detta ha skett i 
tisdags. Uppgifterna har dock inte bekräftats. 
 
Patrik har skickat ut information om GDPR på sändlistan samt 
uppdaterat policyn på hemsidan. 
 
Patrik har inte hunnit ta fram ett förslag på en krisplan för kåren.  
 
 
 
 
 
 
 
 

§5    Båtar 

§6 Hus & materiel 

§7 Avdelningar, 
kåren och 
distriktet 

 
§8   Övriga frågor 



 
Styrelsemöten 
25/10 
 
Övriga datum 
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 


