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Styrelsemöte 2011-09-28 

Patrik Eliasson,  Karin Hellblom, Åsa Neumann och Ulrica 

Palmér och David Wikander 

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades till handlingarna 

 

Ingen post har inkommit sedan föregående möte 

Kåren har 237 000 kr på sina konton.  

Åsa redovisade sin Örsö-analys varför lägret gick med stort 

överskott. Den stora orsaken var att det var många betalande 

scouter i förhållande till få icke betalande ledare. Därtill har inte 

material och annat inhandlats enligt lägerbudget. 

Under denna punkt diskuterade vi Åsas förslag till 

medlemsbrev och beslutade att inkludera information om när 

2012 års Örsö-läger planeras. (För beslut om vecka, se § 8 i 

detta protokoll) 

Avdelningarna är nu färdigseglade  för denna säsong. Båtarna är 

slitna efter årets seglingar och det återstår mycket arbete 

framöver för Vrakpatrullen.  

Se gärna arbets/åtgärdslista på Vrakpatrullens hemsida.  

Thomas har meddelat att de dumpade slipers tas bort från 

Oskarsborgstomten genom kommunen försorg. 

Diskuterades hyllsystem i förrådet (Haparanda) för bättre 

organisation och åtkomst av patrullkistor. Patrik kontaktar 

Ragnar för att höra om han vill titta på några lösningar och 

komma med förslag hur gå vidare i denna fråga. 

Avsaknad av ny stugfogde är bekymmersamt för kåren. Mötet 

hade en diskussion huruvida det bör bildas en stuggrupp 

motsvarande båtarnas Vrakpatrullen. Namnet kunde tex vara 

”Ruckelpatrullen” (enligt förslag från David). Med en grupp 

som delar på ansvaret bör arbetsbelastningen inte bli så tung för 

var och en.  

Närvarande 
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§85 Båtar 
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I samband med Båtupptagningsdagen skall styrelsen fråga om 

det finns några intresserade, framförallt föräldrar till en 

huspatrull. Ett mail angående detta bör också skickas till hela 

kåren inkl föräldrar. 

Stormfåglarna har seglat med sina 2:a åringar. De nya barnen 

har haft välkomstmöte i stugan. Det är nu 25 barn men 3 till 

skall erbjudas plats så att gruppen blir 28. David lovade komma 

den 12 oktober för att hjälpa med invigning av de nya. 

Småfåglarna har terminsstart den 19/9 och den 26/9 gjordes 

söljor och makramé. Det är 17 nya barn, två nya ledare och två 

gamla ledare som nu är nya i Småfåglarna (Mats Ejderby och 

Jonas Romson). 

Råseglarna har seglat och har sitt första stugmöte imorgon. Det 

är tyvärr väldigt få barn i gruppen och enbart pojkar. På listan är 

det 12 men kanske bara 9 som är intresserade. Många har valt att 

börja i måndagsgruppen. Det är inte relevant att driva en 

avdelning med bara 9 barn och därför pågår diskussion mellan 

ledarna på Rå och Sjöbus att slå ihop grupperna och ha möten på 

måndagar. Båda grupperna är dessutom kort om ledare, 4 per 

grupp. 

Styrelsen stödjer upptäckarledarnas nuvarande plan att ev slå 

ihop de båda upptäckaravdelningarna.  

Sjöbusarna har seglat. Det är 29 barn på listan (flera som 

kommit från Råseglarna) men 3 är osäkra.  

Skeppen har seglat, haft fotosafiari, eldat och gjort pinnbröd. 

De har hittills varit uppdelade i 1:a åringar och 2:a+3:e åringar. 

Man  har haft en seglingsdag – söndag – då 14 av ca 50 scouter 

deltog. De som var där hade jättekul!  

Skeppen har denna höst god hjälp av sina tre assistenter 

Liselotte, Elin och Petra. 

Utmanarscouterna har inte seglat alls men har gjort sin egen 

planering. Aktiviteter hittills är tårtbakningstävling och pick-

nick i stan.  De är mycket självgående. Antal 12 varav en ny. 

Beslutade att nästa års Örsö-vecka planeras till v.32 

Båt & Städdagen söndag den 9 oktober. Ansvariga behövs för 

1) ta emot båtarna vid stugan 2) ta upp båtarna vid bryggan 3) 

husjobb 4) förtäringen. Mötet föreslog några olika personer och 

Patrik lovade att kontakta dessa. 

Beslutades genomföra en ledarmiddag och datum 

§87 Avdelningar 
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för detta blir fredag 2 december. Karin H och David åtog sig att 

vara ansvariga för denna aktivitet. Information skall snarast ut 

på sändlistan. 

UtLed-dag med övernattning planerades och förslag på datum 

är 28-29 januari. Karin H bokar RoslagsNäsby scoutlokal. 

På uppdrag från kårstämman skall styrelsen lägga fram en 

policy gällande avtackning av ledare och kårfunktionärer. Åsa 

åtog sig uppgiften och återkommer nästa möte med ett förlag. 

Kårens miljöpolicy skall omgående läggas upp på kårens 

hemsida. Patrik gör detta. 

Mötet diskuterade en ”kolla-tälten-dag” under hösten med 

syfte att utrangera de mest trasiga och slitna tälten. Återkommer 

med datum för detta. 

Distriksstämman den 23 oktober. Delegater utsedda på 

kårstämman. Ett ”prata-ihop-sig-före-möte” planeras och 

kommer att kallas till. Datum ej fastlagt. Alla medlemmar är 

välkomna till distriktmötet. 

 

Beslut: Ansvariga ledare för verksamhet på Oskarsborg 

samtliga aktiva ledare  

 

Beslut: Ansvariga ledare för hajker och utflykter 

Joakim Ahrens, Björn Alba, Gustaf Allmér, Frida Berggren, 

Jonas Dahlgren, Elsa Davidsson, Kerstin Ejderby Larsson, 

Philip Eliasson, Patrik Eliasson, Annika Engdahl, Peter 

Hamberg, Maria Hanström, Karin Hellbom, Annika Holmgren, 

Lars Ideström, Kristian Jakobsen, Robert Karlsson, Fredrik 

Kempe, Gunnel Larsen, Holger Larsen, Jakob Larsen, Jonas 

Larsson, Kajsa Larsson, Catharina Lindgren, Åsa Neumann, Eva 

Nässlin, Ulrica Palmér, Cia Persson, Elin Pålsson, Christina 

Reichenberg, Ulrika Royen, Jonas Ryberg, Håkan Sandell, 

Ragnar Sjögren, Henrik Swanström, Karin Söderberg, Mathias 

Westerdahl, David Wikander, Karl Montan, Anna Svärdström, 

Anders Larsson, Jonas Romson. 

Beslut: Ansvariga ledare för segling i hemmaviken 

Björn Alba, Gustaf Allmér, Frida Berggren, Erik Carlsson, 

Jonas Dahlgren, Elsa Davidsson, Mats Ejderby, Philip Eliasson, 

Patrik Eliasson, Maria Hanström, Annika Holmgren, Lars 

Ideström, Robert Karlsson, Fredrik Kempe, Holger Larsen, 

Jakob Larsen, Jonas Larsson, Lovisa Meijer, Pär Lindén, Åsa 

Neumann, Thomas Neumann, Ulrica Palmér, Christina 

Reichenberg, Ulrika Royen, Jonas Ryberg, Håkan Sandell, 

Ragnar Sjögren, Henrik Swanström, Karin 

§ 90  Ansvariga ledare 
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Söderberg, Mathias Westerdahl, David Wikander, Peter 

Hamberg, Catharina Lindgren. 

 

Beslut: Ansvariga ledare för eskadersegling 

Björn Alba, Erik Carlsson, Annika Holmgren, Lars Ideström, 

Holger Larsen, Jakob Larsen, Lovisa Meijer, Mats Ejderby, 

Patrik Eliasson, Åsa Neumann, Jonas Ryberg, Håkan Sandell, 

Henrik Swanström, Philip Eliasson och David Wikander. 

 

Beslut: Rätt att dela ut olika certifikat 

Jollecertifikat: alla som får vara ansvariga för segling i 

hemmaviken. 

 

Eskadercertifikat: alla som får vara ansvariga för eskadersegling 

 

Kölbåtscertifikat: alla som får vara ansvariga för eskadersegling 

och har kölbåtscertifikat 

 

Natt och dag certifikat: alla som får vara ansvariga för 

eskadersegling och har natt och dag certifikat 

 

Följebåtscertifikat: Björn Alba, Patrik Eliasson, Annika 

Holmgren, Thomas Neumann, Ulrica Palmér, Jonas Ryberg, 

Håkan Sandell, David Wikander, Erik Carlsson. 

 

 Onsdag den 26 oktober kl 19 på Oskarsborg 

 Torsdag den 24 november kl 19 på Oskarsborg 

 Onsdag den 14 december kl 19 på Oskarsborg 

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Karin Hellblom Patrik Eliasson 

Övrig ledamot Kårordförande 

§91  Nästa möte 

§92  Mötets avslutande 


