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Styrelsemöte 2009-09-28 
Maria Hanström, Thomas Neumann, Åsa Neumann, Holger 
Larsen och David Wikander från §17. 

Holger öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Information från Sensus har inkommit som anslås på 
anslagstavlan. 

Beställningsmaterial för årets julförsäljning har kommit.  

Kåren har 226 kkr på sina konton.  

Enligt förslag från styrelsen kommer 80 kkr att budgeteras till 
inköp av ny motorbåt eller optimistjollar. 

Båtupptagningen gick snabbt och smidigt mycket tack vare att vi 
hade tillgång till 3 släp. Båtarna blev tvättade men väntar 
fortfarande på att täckas. Bojen vid båtklubben ligger kvar i 
vattnat och bör nog tas upp för att inte förstöras av isen i vinter.  

Motorerna ska denna vecka lämnas in på vinterförvaring hos 
Astons. 

David har undersök prisläget på optimistjollar. De billigaste 
tillverkade av glasfiber ligger runt 16 kkr och aluminium runt 25 
kkr. Troligtvis kommer vi välja glasfiber och då skulle vi kunna 
köpa 5 st nya båtar med den budget som styrelsen föreslår. 

Pris för en ny Alert inklusive en 20 hk motor ligger runt 96 kkr. 

Ingen ny information om Parsunmotorn som är skickad på 
lagning finns. 

Den nya belysningen vid sjöboden fungerar bra och lyser upp 
ordentligt vilket underlättar vid seglingsmötena. 

Vegan Gunilla ska tas upp på lördag och Lars har lovat att 
hjälpa till med detta. Redan på onsdag behövs 2 personer för att 
hjälpa till att hämta vaggan hos Kjell.  
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Det är mycket uthyrningar inplanerade under hösten. Framförallt 
är det andra kårer och avdelningsövernattningar inbokade. 

Under helgen har någon roat sig med att slänga in ett cykelställ 
genom ett fönster på Oskarsborg. Familjen Royen har städat upp 
och tillfälligt satt upp en plywoodskiva för att täcka fönstret. 
Kommunen har blivit informerad och ska skicka en glasmästare 
som lagar fönstret. Hugo kontaktar polisen och anmäler 
händelsen.  

Städlistan är oroväckande tom så avdelningarna uppmanas att 
skriva upp sig.  

Kåren har inga hela tekannor och Thomas ska försöka 
införskaffa nya.   

Avdelningen Fjärilarna har haft segling på 
söndagseftermiddagarna. De har även varit på Ting på Vässarö. 
De har även börjat tillverka ny halsdukar och S-Crew har valt 
rosa halsdukar med lila paljetter.  

Råseglarna har hunnit segla 4 möten och arbetat med knivbevis. 

Sjöbusarna har även de ägnat sig åt segling, knivbevis samt även 
eldat. 

Den 23 september hade det inkommit en motion till stämman.  

Styrelsen träffas en halvtimme innan stämman. 

Åsa skickar ut förlag på vem som föredrar vilka 
förbundsstämmoärenden.  

Under nästa styrelsemöte ska säkerhetsreglerna och certifikat 
gås igenom för en uppdatering. 

Det har inkommit ansökningar om bidrag för att gå en 
assistentkurs från Saga Almqvist, Johanna Löfving och Elsa 
Davidsson. Styrelsen beslutade att samtliga får hela kursavgiften 
på 700 kr betald av kåren. 

Åsa beställer halsdukar och märken till märkesskåpet.  

En miniorscout som aldrig dök upp på lägret har ställt frågan om 
de kan få tillbaka lägeravgiften. Styrelsen beslutade att endast 
pengarna för båtbiljetten kan återbetalas. 

Danderyds Sjöscoutkår har fått förfrågan om vi kan hålla i 
Roslagens Dag 9 maj 2010. Då det var väldigt länge sedan vi 
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anordnade tävlingen har styrelsen beslutat att vi ska ställa upp. 
Eventuellt kommer vi att få hjälp av Djursholm och Stocksund.  

Vi har även fått förfrågan att hålla med lokal och fika till Extra 
stämman i april 2011. Även detta sa vi ja till. 

 

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 
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