
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2013-06-12 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

 

Styrelsemöte 2013-06-10 

Patrik Eliasson, Maria Hanström, Liselotte Neumann, Åsa 

Neumann, Ulrika Palmér, Vidar Palmér, Ragnar Sjögren, Henrik 

Swanström, Sara Winell.  

Patrik öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Ingen post har inkommit.  

Kåren har 332 kkr på sina konton varav 130 kkr på 

fasträntekonto. Av dessa är 138 tkr lägeravgifter till Örsö.  

En ny följebåt till kåren är beställd. Som beslutades på senaste 

styrelsemötet blev det en Sandström Basic 460 med lång rigg 

samt en 20 hk Tohatsumotor. Lanternor till båten är också 

beställt. Slutpriset blev ca 75.000 kr och leverans ska ske nästa 

vecka. 

Alerten samt vår 18 hk Tohatsu kommer att säljas på blocket.  

Lova är fortfarande under reparation och ej sjösatt.  

Vrakpatrullen har möte med båtjobb vid scoutbryggan 11/6 och 

18/6. 

Frågan om hur lån bord, stolar, poslin och glas går till togs upp 

på mötet. Åsa ska be Kerstin skriva något och skicka ut på 

sändlistan så alla vet vad som gäller.    

Den vänsta kylen fungerar inte. Karin ska försöka lösa det under 

veckan. 

Björn Alkeby har haft ett första möte om vårt nya förråd. Han 

har även påmint brandkonsulten om att vi saknar brandlarm. 

Småfåglarna har seglat och haft avslutning med föräldrafika. De 

deltog även på kåravslutningen.  

Stormfåglarna har seglat och haft avslutning.  

Råseglarna har seglat och haft seglingshajk med Sjöbusarna. De 

deltog även på kåravslutningen.  
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Sjöbusarna har seglat och haft seglingshajk med Råseglarna. De 

deltog även på kåravslutningen.  

Skeppen har seglat. De har haft avslutingsmöte på Oskarsborg 

med bildvisning från cyklehajken. 

Hafskappseglarna seglat och haft en kölbåtshajk som gick bra. 

De seglade till Örsö. 

Utmanarna varit på röjhajk.  

Ett lägermöte hölls precis innan styrelsemötet. Anteckningar 

från mötet kommer att skickas ut.   

Ledarsituationen till hösten diskuterades. Det verkar vara ganska 

lugnt på Spårar- och Upptäckarnivå. Även på Äventyrarna 

verkar det finnas ledare. Det som måste diskuteras vidare är hur 

vi gör med Utmanarna samt 3:e års Äventyrare nästa år.  

Patrik och Annika tackar kåren för uppvaktningen vid deras 

bröllop. 

Söndagen den 16 juni – Lägerpackning Örsö kl 13 

Tisdagen den 20 aug – Styrelsemöte kl 19 

Söndagen den 25 aug – Ledarupptakt med fika kl 19 

Söndagen den 8 sept – Kåruppstart kl 14 

 

Patrik tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Patrik Eliasson 

Kårsekreterare Kårordförande 
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