
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2010-09-16 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

Styrelsemöte 2010-08-30 
Annika Holmgren, Thomas Neumann, Åsa Neumann, Holger 
Larsen,   Ulrika Palmér, Ragnar Sjögren. 

Holger öppnade mötet. 

 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Erbjudande om julförsäljning. Beslutades att inte tacka jag till 
detta då kåren har gått ganska mycket back de senaste gångerna 
som vi har hållit på med julförsäljning. 

Brev om förslag på rekryteringsdag i september i Arningen 
centrum, främst för vuxenrekrytering. Holger fick i uppdrag att 
maila och fråga om datum. 

 

90000kr på kontot 

Några kvitton från David saknas men i övrigt är bokslutet för 
året som slutade 1 juni klart. Vi kommer att sluta på ca -3000 kr 
som kan jämföras med budgeterat slutresultat på -18000 dvs är 
väldigt bra. 

Åsa föreslog även en höjning av terminsavgiften med 100kr per 
termin. Detta kommer att tas upp som förslag på kårstämman. 

 

Båten i Haparanda kommer att lagas inom kort. Även låsöglor 
till oppar kommer snart att finnas när de kommer in igen på 
Erlandssons brygga. 

Vegan har fått en vinterplats på Ranängen och det är 
båtupptagning den 9-10 oktober som Holger tog på sig att ta 
hand om tillsammans med Lars. Sommarplats är i Svinninge. 

Problemet med flottörerna är under utredning.  

Närvarande 
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Ett förslag om att utreda möjligheten att installera rack för 
utombordare på Gunilla diskuterades. 

Även förslaget att märka båtriggarna på främs tvåkronor men 
kanske även optimister med metallristare för att slippa 
problemet med att märkpenna skavs bort togs upp. 

De skador som rapporterades efter besiktningen i slutet av lägret 
var :  

241 en skada pga grundstötning på centerbordets undre kant 

804: sargen till centerbordet spräckt 

Det har även noterats vid hemflytten att 194:an är extremt tung. 

Vrakpatrullfunktionärer väljs på stämman 

Åsa har fixat nya akterlinor till alla båtar 

Nya opparna har kommit och seglen behöver litsas 

Oppetrallbygge är planerat till onsdag eftermiddag kl 14-17 

Vandalisering bid båtbryggan har hänt vid två tillfällen i 
sommar. Åsa åtog sig att polisanmäla detta.  

Det finns för tillfälet 2 båtnyckelknippor men endast den ena har 
alla nycklar på sig. Därför beslutades att gömma båtnycklarna i 
boden och hänga båda bodnycklarna i Oskarsborg tillsvidare och 
se över möjligheten att byta lås så att oskarsborg och bådboden 
har samma nyckel. Tomas ser över detta. 

Stugfogden har noterat att det har varit extremt välstädat på 
sistone. Han har även stött på en tant som plockat vinbär från 
våra buskar och noterat att det inte har varit några större 
problem med hundbajs. Det har helt enkelt varit en lugn 
sommar. 

 

Stormfåglarna hade segling förra mötet.  

Småfåglarna har segling för andraåringarna på måndag. 
Förstaåringarna börjar den 13:e september 

Upptäckare  

Sjöbusarna börjar idag med 2:a åringarna och förstaåringarna 
nästa vecka. Johan, Elsa, Annika är ledare. Saga och Johanna är 
assistenter och Åsa är med som stödperson. Styrelsen beslutade 
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även att Elsa Davidsson, Annika Engdahl och Johan Almquist 
får vara ansvariga vid avdelningsmöten. 

Råseglarna. 2:a åringarna började i torsdags. Förstaåringarna 
börjar denna vecka. Planering gemensamt med sjöbusarna den 
7:e september. 

Äventyrare 

Skeppen och Havsgudarna har haft planeringsmöte och börjar 
tisdagen den 7:e september  

Utmanare 

Kommer att ha möten på torsdagar och hade invigning med de 
nya utmanarna i torsdags. 

 

Det blev ett jättebra läger och vi är nöjda med nya tält och nytt 
material som hade införskaffats. 

Styrelsen beslutade att skänka 500 kr till hjärnfonden till minne 
av en f.d. scout som tyvärr har avlidit nyligen. 

Nästa möte är den 21:a september kl 19.00 på Oskarsborg 

Holger tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Annika Holmgren Holger Larsen 

Vice kårordförande Kårordförande 
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