
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2011-01-14 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

Styrelsemöte 2011-01-10 
Patrik Eliasson, Maria Hanström, Karin Hellblom, Thomas 
Neumann t.o.m. §7, Åsa Neumann, Ulrika Palmér från §3och 
Ragnar Sjögren från §3. 

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Ingen post. 

Kåren har ca 143 kkr på sina konton. 

Ännu har vi inte fått några pengar från förbundet. 

Åsa, David, Jonas och Henrik har skottat av snön på ca halva 
taket mot båtarna. Förhoppningsvis ska vi därmed slippa skador 
på båtarna pga snön detta år. 

Åsa ska lämna in de segel som behöver lagas på reparation. 
Jonas bokar tid has Astons för service av motorerna. 
David kontaktar Kina Marin om Parsunmotorn. 

Leverantören till Alerten är medvetna om problemen med 
dyviken och jobbar med en lösning. Om de inte har en lösning 
till båtmässan kommer de och tittar på vår båt. 

Vrakpatrullen har pratat om olika lösningar för att förhindra att 
våra båtar vandaliseras och välts när de ligger vid bryggan. 
Olika lösningar som att montera y-bommar vid bryggan eller 
sätta upp en grind som hindrar obehöriga att komma ut på 
bryggan har diskuterats. 

Det skulle behövas mera grus nere vid bryggan för att täcka 
armeringsjärn och stenar som idag sticker upp och kan skada 
optimisterna när de bärs fram och tillbaka under seglingsmötena.   

De förberedelser som avdelningarna behöver göra före 
sjösättningen är följande: 
Spårarna: inget, lacken ser bra ut 
Upptäckarna: tvättar och vaxar 2-kronorna utvändigt och 
invändigt 
Äventyrarna: ska tillverka 10 st små paddlar till optimisterna 
Utmanarna: reparerar opitimisterna  

Närvarande 

§1 Mötets öppnande 

§2 Föregående 
protokoll 

§3 Post 

§4 Ekonomi 

§5 Båtar 



Lördagen den 30 april träffas ledare och utmanare mellan kl 11-
14 för att förbereda inför sjösättnigen. 

Söndagen den 1 maj mellan kl 11-15 har vi vår traditionella 
Oskarsborgsdag med sjösättning samt arbete vid Oskarsborg. 

Thomas har varit ca 15 ggr under julledigheten på Oskarsborg 
för att se till att vår stuga är i trim. Han har bland annat satt upp 
nya  krokar mitt emot förrådet och under trappan. I städskrubben 
finns det nu en ny mopphållare samt nya moppar. I köket är en 
M-box uppsatt på väggen. Han har även vid behov skottat vid 
Oskarsborg samt lagt ut mer gift för att hålla mössen borta från 
huset. Efter snöskottningen på taket gick det inte att stänga 
fönstret i seniorrummet ordentligt men det har nu Thomas fixat.   

För att få bänken i köket fri tar kåren tacksamt emot en 
väggtelefon om någon har en sådan över. 

Thomas har hittat en micro på blocket för 250 kr som han ska 
undersöka om vi ska köpa in för att ersätta den befintliga. Den 
nya kommer att hängas fast under skåpet där micron idag står. 

Thomas har kollat upp priser på luft/vatten pumpar och de 
kostar ca 115-120 kkr och ger en minskad energiförbrukning 
med 50-60%. Att installera bergvärme kostar ca 135-140 kkr. 
Dessa investeringar är mycket stora och om de behöver göras 
måste det ske med kommunens hjälp. 

Idag har kåren ett rörligt elpris och använder ca 25 000 kWh/år. 
Styrelsen beslutade att binda priset hos Fortum på 3 år och 
räknar, med dagens elpris, att tjäna ca 7000 kr/år på detta.  

Ingen avdelning har ännu haft något möte denna termin.  

Skeppen har sedan förra styrelsemötet haft avslutning 
tillsammans med Havsgudarna då de hade roligt med olika 
stationer.  

Havsgudarna har ledarproblem och saknar nu ledare som kan 
driva avdelningen under vårterminen. Styrelsens förslag är att 
Skeppen och Havsgudarna slår ihop sig till en avdelning. 

Eftersom inte så många verkar ha tid att åka iväg på en UtLed-
hajk har vi kortat ner programmet till lördag eftermiddag/kväll. 
Vi träffas hemma hos Åsa på Ravinvägen 25 kl 12:30 och håller 
på till ca kl 21. Förhoppningsvis kan flera ledare och utmanare 
var med när vi bland annat ska prat om miljöplanen, kåren och 
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dess avdelningar, båtar, läger samt äta en god middag. Åsa 
mailar ut ett mer detaljerat program på sändlistan.   

Inför Thinking Day den 7 februari är nu präst, församlingsgård 
samt organist bokad. Karin H köper in 100 st facklor från MC-
boden. 

En kårgemensam avslutningen planeras till lördagen den 11 juni 
mellan kl 10-15 nere vid Edsviken. Inget program är ännu 
fastställt men segling, olika landaktiviteter samt korvgrillning är 
på förslag.   

Måndagen den 14 februari kl 19 på Oskarsborg. 

Onsdagen den 16 mars kl 19 på Oskarsborg. 

Torsdagen den 14 april kl 19 på Oskarsborg. 

Tisdagen den 10 maj kl 19 på Oskarsborg. 

Torsdagen den 9 juni kl 19 på Oskarsborg. 

 

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Patrik Eliasson 
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