
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2013-04-29 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

 

Styrelsemöte 2013-04-18 

Jonas Dahlgren, Patrik Eliasson, Maria Hanström, Daniel 

Kempe, Anders Larsson, Åsa Neumann, , Jonas Ryberg, Ragnar 

Sjögren, Henrik Swanström. Mikael Embler § 43. Ulrika Palmér 

§ 40-46. 

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll godkändes efter justeringen att Jonas 

Dahlgren var med på mötet den 21 mars 2013.  

Ingen post inkommit.  

Kåren har 194 kkr på sina konton varav 130 kkr på 

fasträntekonto. 

Medlemsavgifter från förbundet för vårterminen har ännu inte 

inkommit. 

Lovas köl har spruckit. Vrakpatrullen håller på med 

reparationen. Även Alertens elstart håller på att lagas. 

De nya tofterna samt burkbanden till 2-kronorna håller på att 

monteras. 

Åsa bokar ett släp till sjösättnignen.   

Under Sjösättningen den 28 april ska vi försöka hinna med att 

laga räcket till gaveln, städa Haparanda samt få upp överskåpen 

i köket. Några bockar har gått sönder under vintern och behöver 

lagas. 

Patrik påminner Björn Alkeby om att vi vill ha 

utrymningslarmet installerat samt frågar hur det går med vårt 

nya förråd Kalix.   

Småfåglarna har övat på knopar samt att kasta Hansalina. De 

har även gjort personliga mått samt lagat Glödhoppor.  

Stormfåglarna har grillat korv och marshmallows vid eldplatsen. 

Kurragömmaorientering i skogen med walki talki samt eldning 

med pinnbrödsbak har de också hunnit med. 

Närvarande 

§36 Mötets öppnande 

§37 Föregående 
protokoll 

§38 Post 

§39 Ekonomi 

§40 Båtar 

§41 Hus 

§42 Avdelningar 



EC åååå-04-29 

Råseglarna har haft lekmöte, övat navigation samt ägnat sig åt 

båtvård. Tillsammans med Sjöbusarna har de varit på 

vandringshajk på Djurgården i samband med Sjöscoutdagen.  

Sjöbusarna har övat sjökort och navigation. De har även varit på 

hajk med Råseglarna.  

Skeppen har tillverkat äggfallskärm och lagat mat. De har slipat 

båtdelar samt lackat dessa.  

Hafskappseglarna har byggt patrullkista samt haft prov för 

kölbåtscertifikat.  

Papilio Citreus har bakat tårta. 

Antalet anmälda till Örsölägret är för närvarande 74 st. 

Endast 6 st scouter från Skeppen har anmält sig och ledarna ska 

påminna scouterna om att anmäla sig.    

De ledare som hitills meddelat att de kommer med är nu:  

Småfåglarna: Ragnar och Anna-Karin 

Stormfåglarna: Ingen ledare 

Råseglarna: Anders, Eva, Catharina, Anders Åkerlind (ass) 

Sjöbusarna: Åsa, Maj Lejonklou (ass), Erik Carlsson (helgerna) 

Skeppen: Vidar, Petra, John, Karin S, Leo 

Hafskappseglana: Henrik, Jonas R, Jonas D, David 

Papilio Citreus: Ingen 

Övriga: Maria, Holger, Karin S, Kerstin, Gunnel (lör-ons) 

 

Nästa lägermöte sker den 15 maj i samband med styrelsemötet. 

Lägerpackning samt tältgenomgång sker den 16 juni klockan 

13.00.  

Packning av lastbilarna kommer ske torsdagen den 1 augusti    

kl 19. 

Materialtransporten till Örsö kommer att ske fredagen den         

2 augusti. Pråmen kommer till Åsättra kl 11 för att hämta upp 

packningen. 

Materialtransporten hem sker lördagen den 10 aug. Pråmen 

kommer till Örsö kl 11. 

Ragnar bygger ytterligare en latrinkompost som kommer att åka 

ut med den vanliga transporten till Örsö. Han kommer även 

försöka installera en urinseparator vid dasset nere vid vattnet. 

Hafskappseglarledarna köper in nya skivor som kan användas 

till bordsskivor eftersom de befintliga börjar bli dåliga. 

§43 Läger 



EC åååå-04-29 

Patrik ber Haldéns kontrollera om bryggan vid Örsö finns kvar 

samt om den har några skador. 

Anders undersöker vidare om möjligheten att få ut en vattentank 

till Örsö. 

Röjhajk kommer att ske den 25-26 maj. Inbjudan kommer ut 

inom kort. 

Planeringen av lägret till Tyskland går vidare. Flygbiljetter är 

köpta. En scout har hoppat av så gruppen som åker kommer 

bestå av 9 st scouter. 

 

 

Patrik skickar ut inbjudan till Kåravslutningen på ledarlistan. Vi 

kör samma upplägg som tidigare år där avdelningarna ansvarar 

för olika stationer. Hafskappseglarna kommer ha seglingshajk 

med kölbåtarna den helgen.  

 

Dana har varit på ett möte angående kontrollen vi har ansvar för 

på Scouternas dag den 4 maj. Det ska vara 15 st parallella banor 

och vi måste grundbemanna dessa. Hitills är 91 st patruller 

anmälda till Björnklon. Planering av kontrollen sker på 

söndagen den 21 april kl 16 på Oskarsborg. Alla som kan 

komma med input är välkomna att delta. 

 

Lördagen den 4 maj - Scouternas dag 

Söndagen den 2 juni – Kårdag  

Söndagen den 16 juni – Lägerpackning Örsö kl 13 

Styrelsemöten: 

Onsdagen den 15 maj kl 19 på Oskarsborg 

Mådagen den 10 juni kl 19 på Oskarsborg 

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Patrik Eliasson 

Kårsekreterare Kårordförande 

§44 Övrigt 

§45 Möten 

§46 Mötets avslutande 


