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Styrelsemöte 2012-04-19 
Patrik Eliasson, Maria Hanström, Åsa Neumann, Ragnar 
Sjögren och David Wikander. Från §42 Erik Carlsson, Jonas 
Dahlgren, Holger Larsen, Ulrika Palmér, Henrik Swanström  

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Inbjudan till Nationaldagsfirande har kommit. Åsa skickar ut 
mer information på sändlistan. 

Kåren har 321 kkr på sina konton. Varav 100 kkr i fast 3 mån  
räntekonto, 161 kkr på sparkontot och 60 kkr på plusgirokontot. 

Kårens motorer är hämtade från Astons.  

Till kårens optimister har följade extra utrustning beställts för ca 
10.000 kr: 

- 5 st nya kompletta segel 

- 1st rigg (mast/bom/spristång) 

- 1 st bom 

Dessutom ska det beställas 5 st nya mastfötter av plast till de 
gamla optimisterna.  

Beslut togs om nya priser för uthyning av båtar. Dessa priser 
gäller tills vidare: 

- Gammal optimist: 800 kr/sommar 

- Ny optimist: 1000 kr/sommar 

- 2-krona: 1800 kr/vecka 

Alla 2-kronor har blivit vaxade på undersidan och ska idag även 
vaxas på insidan. 

David försöker fortfarande få Krona Boats att leverera våra tofter, 
vårt centerbord och roder som vi ännu inte fått. Vi blev lovade att 
de skulle komma till båtmässan. 

Det sista 2-kroneseglet är hämtat så nu har vi alla segel klara inför 
säsongen.  

Närvarande 
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Alerten är lagad och redo för sjösättning. 

Kommunen har röjt vass nere vid sjöboden. De har dessutom 
levererat nytt grus till vår kaj samt fått bort den vassa sten som låg 
vid optimisttrallen.    

Inget nytt finns att rapportera om vårt nya tilltänkta hus Kalix. 
Ragnar ska skissa på ett förslag som ska skickas till kommunen.  

På tisdag ska en brand och säkerhetsinspektion ske av 
Oskarsborg. Åsa representerar kåren under denna.    

Småfåglarna har haft möten om personliga mått, sjukvård, 
orientering samt genomfört en organisationstävling.  

Sjöbusarna har haft möte om karta och kompass, jollecertregler 
samt båtvård. De har även haft en dagshajk i skogen med 
Råseglarna där de orienterade och lagade mat. 

Råseglarna har haft båtvård samt en dagshajk i skogen med 
Sjöbusarna.  

Stormfåglarna har haft walkie-talkie möte, djur och natur samt 
övat inför Roslagensdag. 

Skeppen har haft patrullmöte, slipat båtdelar och övat surrning 
inomhus. Inbjudan till 3:e åringarna har gått ut för en 
eskadersegling. Skeppen behöver extra ledare till 
seglingsmötena och Patrik ska organisera detta. Förslag på 
personer som kan hjälpa till är David, Patrik, Erik, Ulf och 
Philip.  

Utmanarna har haft en kväll tillsammans med 3:e års 
äventysscouterna. De var på Laserdome och kvällen blev 
mycket lyckad. 

Alla avdelningarna har fått besök av Gunnel som har delat ut 
majblommor. 

Information om Home Hospitality har gått ut på sändlistan.  

Just nu är 28 st svenska scouter anmälda och 30 st tyska scouter.  
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På söndag den 22 april kl 10-14 är det dags för 
Oskarsborgsdagen med sjösättning. Det finns flera bilar med 
krok som är anmälda och Åsa ska boka en trailer. 

Ragnar tar ansvaret på Oskarsborg och Erik och Jonas D 
kommer finnas vid bryggan. 

Vi har fått korv och bröd donerat från Stockholm Multisport. 

Beslut togs att Ulf Palmér får vara ansvarig ledare för segling i 
hemmaviken.   

Tisdagen den 22 maj kl 19 på Oskarsborg. 

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Patrik Eliasson 
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