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Styrelsemöte 2009-08-24 
Maria Hanström, Thomas Neumann, Åsa Neumann, Holger 
Larsen och David Wikander. 

Holger öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Scoutmästerskap i Nattorientering   

Den 30 september är det dags för nattorientering. Man tävlar i 
par eller individuellt i 2-3 kilometers bana i Danderyd. 
Anmälan:  Kår- eller avdelningsvis med namn på deltagarna, 
äventyrsscouterna anmälda i par, senast fredagen den 25 
september till: info@scoutkansliet.se  

Kåren har 223 kkr på sina konton. 

Åsa gick igenom bokslutet vilket visar att kåren gick plus ca 45 
kkr.  

Budgeten för nästa år diskuterades inför kårstämman. Styrelsen 
föreslår att 80 kkr budgeteras för att köpa in en ny motorbåt med 
motor alternativt till inköp av nya optimister. 

Medlemsavgiftsbrevet för höstterminen studerades och Åsa 
skickar ut brevet på sändlistan inom kort. 

Båtupptagning/Städdag kommer att hållas lördagen den 26 
september. Inbjudan kommer ut inom kort på sändlistan. 

Parsunmotorn befinner sig just nu i Kina på reparation.  

Det har beställts en ny överdel till centerbordet som var dåligt på 
en 2-krona.  

Under sommaren har det regnat mycket och både Alerten och 
Crescenten har varit nära att sjunka eftersom inte båtarna tömts. 
Thomas upptäckte detta och räddade båtarna. Till nästa sommar 
behövs ett schema för tömning för att detta inte ska ske igen.  

Närvarande 

§1 Mötets öppnande 

§2 Föregående 
protokoll 

§3 Post 

§4 Ekonomi 

§5 Båtar 



Thomas ställde upp för kåren och gick nattvakt i båtklubben där 
vi är medlemmar. Till nästa gång vi måste göra detta bör 
åtminstone 2 personer dela på uppgiften.  

Kåren har fått en Vega till skänks som har döpts till Gunilla. 
Motorn fungerar inte som den ska. Troligtvis beror detta på 
problemen med kylningen. Holger ringer runt till olika 
marinor/varv och hör vad vinterförvaring samt hjälp med 
motorn kostar. Vattentanken på Gunilla är rengjord och kan nu 
användas. På det stora hela är hon i fint skick med endast lite 
små saker som behöver fixas. 

Ena pinnen på tunneltältet har gått sönder. David ordnar en ny.  

Ett av kårens kupoltält verkar ha försvunnit. Om någon vet var 
det finns så återlämna det till förrådet så snart som möjligt. 

Under sommaren har Thomas tagit hand om vår gräsmatta. Den 
har gödslats, såtts, vattnats och klippts i flera omgångar.  

Det har varit mycket hundbajs på vår gräsmatta. Kommunen ska 
skicka inplastade anslag med förordningarna som gäller i 
Danderyds kommun som vi ska sätta upp för att förhoppningsvis 
få hundägarna att plocka upp efter sina hundar.  

Den nya sjöbodsdörren är på plats nymålad och fin. Det är nu 
även betydligt lättare än tidigare att låsa den. Låset på den stora 
dörren i sjöboden har reparerats.  

Entrédörren på Oskarsborg ser ut som ny efter att ha slipats och 
målats under sommaren.  

Lyset som var monterat utanpå Haparanda sitter nu mera på en 
stång vilket gör att en större del av gräsmattan blir belyst än 
tidigare. 

Det har legat en pressening mot en lampa på Haparandas vind. 
Det har sedan blivit så varmt att presseningen börjat smälta. Det 
är viktigt att detta inte sker igen för att undvika att en brand 
uppstår.  

Det finns som vanligt en städlista uppsatt på insidan av dörren 
till städskrubben. Varje avdelning uppmanas att skriva upp 
vilket möte de ska städa.    

Alla avdelningar har ledaren inför terminsstarten. Råseglarna tar 
dock gärna emot fler ledare om någon är intresserad av att hjälpa 
till.  

§6 Materiel 

§7 Hus 

§8 Avdelningar 



De nyblivna Utmanarscouterna (saknar ännu namn) har redan 
startat sina möten. Råseglarna startar denna vecka 35.    

 

Beslut: Ansvariga ledare för verksamhet på Oskarsborg 
samtliga aktiva ledare som är fyllda arton år. 

Beslut: Ansvariga ledare för hajker och utflykter 
Joakim Ahrens, Björn Alba, Gustaf Allmér, Ylva Andersson, 
Frida Berggren, Jonas Dahlgren, Kerstin Ejderby Larsson, Philip 
Eliasson, Patrik Eliasson, Maria Gehlert, Magnus Gripenberg, 
Peter Hamberg, Maria Hanström, Rasmus Harrelind, Karin 
Hellbom, Marcus Henriksson, Harald Hermansson, Annika 
Holmgren, Mattias Holmgren, Kristian Jakobsen, Robert 
Karlsson, Fredrik Kempe, Gunnel Larsen, Holger Larsen, Jakob 
Larsen, Jonas Larsson, Viktoria Larsson, Lovisa Lindberg, Pär 
Lindén, Jonas Lindholm, Anna Ljösne, Christian Ljösne, Åsa 
Neumann, Frida Niblaeus, Eva Nässlin, Ulrika Palmér, Cia 
Persson, Viktor Petersson, Elin Pålsson, Christina Reichenberg, 
Hugo Royen, Ulrika Royen, Jonas Ryberg, Håkan Sandell, Lena 
Sanderoth, Ulf Silvander, Ragnar Sjögren, Henrik Swanström, 
Karin Söderberg, Mathias Westerdahl, David Wikander, Lars 
Ideström, Olle Åkesson, Per Åkesson.  

Beslut: Ansvariga ledare för segling i hemmaviken 
Björn Alba, Gustaf Allmér, Frida Berggren, Erik Carlsson, 
Jonas Dahlgren, Mats Ejderby, Philip Eliasson, Patrik Eliasson, 
Maria Hanström, Markus Henriksson, Harald Hermansson, 
Annika Holmgren, Mattias Holmgren, Robert Karlsson, Fredrik 
Kempe, Holger Larsen, Jakob Larsen, Jonas Larsson, Lovisa 
Lindberg, Pär Lindén, Anna Ljösne, Christian Ljösne, Åsa 
Neumann, Thomas Neumann, Ulrica Palmér, Christina 
Reichenberg, Ulrika Royen, Jonas Ryberg, Håkan Sandell, Lena 
Sanderoth, Ulf Silvander, Ragnar Sjögren, Henrik Swanström, 
Karin Söderberg, Mathias Westerdahl, David Wikander, Lars 
Ideström, Olle Åkesson. 

Beslut: Ansvariga ledare för eskadersegling                      
Björn Alba, Erik Carlsson, Annika Holmgren, Holger Larsen, 
Jakob Larsen, Lovisa Lindberg, Mats Ejderby, Patrik Eliasson, 
Åsa Neumann, Viktor Petersson, Jonas Ryberg, Håkan Sandell, 
Ulf Silvander, David Wikander, Lars Ideström, Olle Åkesson. 

§9 Ansvariga ledare 



Beslut: Rätt att dela ut olika certifikat                  
Jollecertifikat: alla som får vara ansvariga för segling i 
hemmaviken. 

Eskadercertifikat: alla som får vara ansvariga för eskadersegling 

Kölbåtscertifikat: alla som får vara ansvariga för eskadersegling 
och har kölbåtscertifikat 

Natt och dag certifikat: alla som får vara ansvariga för 
eskadersegling och har natt och dag certifikat 

Följebåtscertifikat: Björn Alba, Jakob Larsen, Thomas 
Neumann, Jonas Ryberg, Håkan Sandell, David Wikander, Olle 
Åkesson. 

Kårstämma kommer att hållas på Oskarsborg den 30 september. 
Motioner ska skickas till Holger senast den 23 september. 

Åsa kan tänka sig att vara lägerchef för nästa års läger Mareld 
som kåren ska åka på. De som vill vara med i lägerkommitén 
kan kontakta henne.  

En Röjhajk är inplanerad till den 3-4 oktober. Många ledare 
behövs och det går bra att bara var med under en dag. 

Måndagen den 28 september kl 19 på Oskarsborg. 

Onsdagen den 4 november kl 19 på Oskarsborg. 

Tisdagen den 8 december kl 19 på Oskarsborg. 

Holger tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Holger Larsen 

Kårsekreterare Kårordförande 

§10 Övrigt 

§11 Nästa möte 

§12 Mötets avslutande 


