
Styrelsemöte 2010-05-18 
Närvarande Åsa Neumann, Holger Larsen, Annika Holmgren, Tomas 

Neumann, Ragnar Sjögren, Ulrika Palmér 

§52 Mötets öppnande  Holger öppnade mötet 

§53 Post  Inbjudan till kommunens nationaldagsfirande 

Inbjudan till föreningsträff den 24e maj 18.30 på 
Djursholmsslott. 

SSF info om nya medlemsregistret efter melker 
och utlyst namntävling till det nya registret. 

§54 Ekonomi   Kåren har ca 379000 kr på kontot varav 164000kr 
   är lägeravgifter. Dvs likviditeten är god. 

Några medlemsavgifter saknas fortfarande från 
förbundet. Ca 60-70 st 

§55 Hus   inga namn till nattvakt i danderyds båtklubb finns. 
   fråga seniorerna. 

Mattorna i entrén behöver bytas eftersom det har 
gått hål så att vatten samlas under vilket leder till 
dålig lukt. Tomas tar tag i detta och försöker 
införskaffa en längre matta som kan täcka större 
del av hallen. 

Önskemål har inkommit om att sätta upp fler 
krokar i hallen. Olika lösningar diskuteras och 
Tomas får i uppgift att experimentera med detta. 

Tomas önskar 2000 kr för inköp av gräsklippare, 
vattenspridare, slang etc. 

Gräset som planterades förra sommaren mår bra. 

Däcksbygge för att få plats nya oppar 
disskuterades och Ragnar fick i uppgift att kolla 
detta med kommunen. 

En tänk på att släcka lampan skylt skall sättas upp 
vid båtboden så att batterierna inte dras ut i 
onödan. 

Önskemål har inkommit på att ändra 
bokningsrutiner för Oskarsborg eftersom vissa 
avdelningar upplever att många bra helger redan 



är bokade när de gör sin planering. Därför togs 
beslutet att på prov bara tillåta 
preliminärbokningar för externa bokningar under 
augusti resp januari så att avdelningarna har den 
tiden på sig att boka de helger de vill ha under 
terminen. 

 

§56 Båtar   Gunilla ligger i sjön i Svinninge, vaggan står 
  bakom Oskarsborg. 

David har lagat en 2 krona som Åsa körde ner till 
bryggan. 

tofter, centerbord & segelställ. Allt utom segelställ 
 är beställt. 

   Uthyrning i sommar: de intresserade killarna har 
   informerats om att de behöver ha en försäkring 
   och skulle kontakta ett försäkringsbolag 

   Optimister på gång levereras om 1 mån ca 

   Reparationer: david börjar med nästa 2 krona i 
   helgen. 

   Motorn dröjer delar har inte kommit fram till 
   Sverige. Tomas får i uppdrag att kontakta David 
   och försöka avlasta angående motorn & oppar. 

   En större vrakpatrull diskuterades eftersom det är 
   mycket arbete med båtarna just nu. Åsa uppdrogs 
   att höra runt efter intresserade och Tomas att kolla
   med David om han tycker att detta är en bra idé. 
     

   Beslut togs am att lägga 2 kronorna med förarna 
   förarna mot huset i vinter för att minska risken att 
   de går sönder om det faller ned snö på dem. 

 

§57 Avdelningar  Småfåglarna har deltagit i Roslagensdag och kom 
   på en 4:e och en 15:e plats. De hade även 
   övernattning i stugan och gemensamt lägerbål 
   med Vallentunascouter som tältade på ängen. 

   Stormfåglarna deltog i Roslagensdag och vann. 
   De har även seglat. 



Råseglarna deltog i Roslagensdag och vann och 
har även de seglat. 

Sjöbusarna deltog i Roslagensdag och har seglat. 

Skeppen deltog i Roslagensdag och har seglat. 

Utmanarscouterna anordnade en kontroll under 
Roslagensdag och har försökt ha seglingsmöten kl 
15 på söndagar men har haft problem med 
närvaron och har därför diskuterat kommunikation. 

§58  Läger   Imorgon är det lägermöte på Fridhemsgatan som    
   Åsa planerar att närvara på för att få info om 
   transport, programutbud etc. 

   Det är 97 anmälda till lägre från oss just nu 

   Vi får komma och åka när vi vill med vårt material
   Kontakta kansliet och informera om när innan
   Röjhajk diskuterades och Holger pratar med 
   utmanarscouterna om detta. 

§59 Roslagensdag  Gick väldigt bra för våra deltagande ptaruller
   organisationen fungerade bra 

   Inget regn och alla var glada 

Av de 2 bajamajor som hade beställts från sanitex 
(1500kr/st+moms) hade det räckt med ½ 

Kartorna kom i tid och var bra, det finns ca150-
170 kartor över som kan behöva lamineras och 
kan användas. 

Summa: Lyckat 

Stort tack till Åsa som fixade allt och till 
kontrollanterna som ställde upp  

 

§60 Höstens datum  Uppstartsmöte inför nästa år hålls den 
   18:e augusti kl 18.00 på Oskarsborg 

   Höstens första styrelsemöte hålls den 30:e augusti
   

§61 Övrigt   Håkan har beställt 2 vita tält och 3 vindskydd, 
    beslutar att Ulrika skall titta på inköp av vagnar
    inför sommarlägret 



Det blir ingen gemensam kåravslutning 

   Miljöplanen togs upp. Beslutades att bjuda in Elin 
   till nästa styrelsemöte för att presentera den. 

   En fråga inkom från Anna Lindberg utmanarscout 
   ifall man får hyra eller låna tält för en klassresa. 
   Beslut togs om att detta inte var lämpligt. 

Jonas Larsson har önskat få ta följebåtscertifikat. 
Styrelsen tycker att det låter mycket bra. 

 

§62 Mötets avslutande  Holger tackade och avslutade mötet 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Annika Holmgren  Holger Larsen 

Vice kårordförande  Kårordförande   


