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Styrelsemöte 2011-06-09 

Patrik Eliasson, Thomas Neumann, Åsa Neumann, Ulrika 

Palmér och Ragnar Sjögren. 

Patrik förklarade mötet öppnat. Ragnar utsågs att föra dagens 

protokoll. 

Protokollet från styrelsemötet 2011-05-10 lades med 

godkännande till handlingarna. 

Kåren har fått en ”Årsskrift” från Föreningen Scoutmuseets 

vänner. 

Kåren har fått inbjudan till segling med Biscaya 18-21 augusti. 

Patrik bokar seglingen med Biscaya. Erbjudande om att segla 

skall i första hand erbjudas Utmanarscouter och i andra hand 

styrelsen och ledare i kåren. Patrik mailar ut inbjudan. 

Åsa meddelar att vårterminens medlemsavgifter nu har kommit 

från SSF (65 000 kr). Med dessa finns det nu 315 000 kr på våra 

konton men av dessa är 107 000 kr inbetalda avgifter för årets 

Örsöläger. 

Åsa meddelar vidare att vår nya elleverantör, Fortum, ännu inte 

skickat någon räkning. Åsa kollar med Fortum så att vi inte 

plötsligt får en alldeles för stor räkning. 

Fem tvåkronor kommer att hyras ut under vecka 30-31 till Ägnö 

seglarläger. Båtarna kommer sedan att genom Ägnös försorg 

levereras direkt till vårt läger på Örsö. Eventuella skador 

repareras av Ägnö och om någon tvåkrona inte är användbar 

lämnar Ägnö någon av sina egna båtar som ersättningsbåt. 

Båtarna uthyres för 1700 per vecka och båt i enlighet med det 

pris vi har på hemsidan. 

Riggarna till de äldre Optimisterna är i dåligt skick. Vi har nu 

kontrollerat att de nya riggarna passar i de gamla båtarna. Åsa 

skall därför kolla pris och beställa fem nya kompletta riggar. 

Åsa och Dana rapporterar on ny vandalisering vid bryggan. En 

tvåkrona var vänd med masten ner i dyn. Båten är nu rättvänd 

och Åsa har polisanmält händelsen.  
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Styrelsen diskuterade olika alternativ till hur vi kan skydda oss 

mot fortsatt vandalisering och skadegörelse vid bryggan. Bl. a 

berördes såväl möjligheten till en grind vid bryggan som att 

flytta bryggan till någon plats i en båtklubb.  

Thomas skall kontakta Danderyds kommun, dels för att ännu en 

gång informera kommunen om situationen och dels för att höra 

om kommunen har någon idé eller åtgärd att bidra med. 

Vegan ligger på sin plats i Svinninge. De som vill segla skall 

vända sig till Holger eller Lars. Instruktionen för användning 

finns ännu inte klar. 

Åsa har reklamerat bryggan hos leverantören. Åsa tar nu en ny 

kontakt med leverantören i frågan. 

Panelen på Sjöbodens sydsida skall bytas. Jocke Ahrens är 

engagerad för detta. Thomas har pratat med Jocke och eventuellt 

hinner Jocke ordna detta till midsommar. 

Thomas har pratat med Kerstin och kollar därför om en 

uthyrning den 8-9 september. OK från styrelsen. 

Alla avdelningar har haft segling de senaste mötena. Det har 

varit ganska blåsigt och vid några tillfällen så blåsigt att 

seglingarna ställts in. Stormfåglarna har även haft kanothajk i 

Garnsviken. Råseglarna seglar ikväll och Utmanarna har möte 

med vattenlekar. Efter ikväll har alla avdelningar slutat för 

terminen. 

I tisdags hade kåren möte med genomgång av ledarsituationen 

inför höstterminen. Ett ledargäng till en upptäckaravdelning 

saknas helt. Olika alternativ diskuterades. Frågan tas upp igen 

vid upptaktsmöte inför höstterminen den 22 augusti. 

Lägermöte hölls den 7 juni. Åsa har skrivit minnesanteckningar 

från mötet och anteckningarna är utlagda på hemsidan. Se under 

fiffiga papper. 

Ansvarig för George och landtävlingen saknas fortfarande men 

Patrik kollar om utmanarna vill ta på sig detta. Åsa vill ha två 

personer som är direkt George-ansvariga. 

 

Den 2 -3 juli är det Röjhajk. Patrik håller i den och mailar ut 

inbjudan. 

Ledarsituationen i kåren och hanteringen av krångliga barn mm 

diskuterades ytterligare. Bl.a. diskuterades hur styrelsen bättre 

skulle kunna följa ledarsituationen på avdelningarna för att 
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kunna gripa in tidigare när behov kan uppstå. Styrelsen och 

särskilt ordföranden bör delta på avdelningsmöten då och då.  Vi 

underströk än en gång att det är viktigt att alla avdelningar är 

representerade i styrelsen. 

Patrik ställde fråga till styrelsen om alla kan tänka sig att 

kandidera för ett ytterligare år. Thomas kommer inte att fortsätta 

men övriga gör det. 

 

Kåravslutning hålls på lördag mellan 11 och ca 14. Det är 35-40 

personer anmälda. 

Kåravslutning 11/6 

Höstupptakt 22/8 

Styrelsemöte 7/9 

Kårstämma 27/9 

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Ragnar Sjögren Patrik Eliasson 
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