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Styrelsemöte 2014-02-12 

Jonas Dahlgren, Karin Hellblom (från § 21), Daniel Kempe, Åsa 

Neumann, Liselotte Neumann, Ulrika Palmér, Erik Winell och 

Ragnar Sjögren. 

Frånvarande: Magnus Davidsson, Mikael Embler, Maria 

Hanström, Helena Persson, Henrik Swanström och Lovisa 

Torstensson. 

Liselotte förklarade mötet öppnat. Ragnar utsågs att föra dagens 

protokoll. 

Protokollet från styrelsemötet 2014-01-13 lades med 

godkännande till handlingarna. 

Inbjudan till årsmöte i båtklubben har kommit. Inbjudan är 

vidarebefordrad till vrakpatrullen. 

Åsa meddelar att vi har 239 000 kr på våra konton, varav 130 

000 är placerat på ett fasträntekonto. 

Åt Maria uppdras att tillse att årsmötesprotokollet blir justerat 

eftersom det justerade protokollet behövs för att visa kassörens 

behörighet som firmatecknare. 

Jonas D har varit i kontakt med Astons. Till den kostnad vi har 

för vinterförvaringen kommer det att tillkomma en kostnad för 

justering av en propeller. 

Liselotte har varit i kontakt med Danderyds kommun angående 

Kalix. Kommunens plan för detta framskrider (långsamt).  

Styrelsen diskuterade skyltning vid Oskarborg. Micke får i 

uppdrag kolla med firmor som säljer skyltar och skicka ett 

förslag till styrelsen. De skyltar som diskuterats är:  

Reserverad parkering – vid vår parkering 

Förbjuden parkering – vid Haparanda 

Ej rastning av hundar – framför Oskarborg på båda sidor av 

vägen och lekytorna 

Närvarande 

§13 Mötets öppnande 

§14 Föregående 
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Fordonstrafik förbjuden, gäller ej fordon med tillstånd – vid 

gångvägens början 

Någon hade noterat att vattenkranen på stora toan droppar och 

behöver kontrolleras. Micke får i uppdrag att kolla detta. 

Eventuellt kan Micke be Ole Royen om hjälp med kranen. 

Micke skall även påminna kommunen om nivåmätare för 

avloppstanken. 

Micke får också i uppdrag att köpa in vekar till fotogenlyktor 

från Out-North. 

Småfåglarna har haft möte med matlagning, skidåkning, knopar 

mm och skridsko. 

Sjöfåglarna har (enligt programmet) haft demokrati och 

samarbete, hinderbana, patrullindelning med samarbete, lagat 

krabbelurer och jobbat med surrningar. 

Stormfåglarna har haft pulkaåkning, bad i Mörbybadet, 

scoutmetoden (om scouting) och sytt hajkpåsar. 

Sjöbusarna har haft knopar + båtens delar, bad i Husbybadet, 

chiffer – fotogenlyktor – karta- kompass samt lag och löfte + 

städning. 

Råseglarna har haft eldmöte med eldstål och eldbåge, tagling 

och splits, poängjakt med städning samt varit på Historiska 

museet. 

Skeppen har haft utemöte med patrullrum i skogen, eldning och 

knopar, nattorientering, matlagning med smulpaj över öppen eld 

samt övat inför Thinking Day. 

Havskappseglarna varit på Cybertown, haft kinesisk teprovning, 

spelmöte och bakat inför Thinking Day. 

P.C. ingen rapport 

Ett lägermöte hölls den 5 februari. Mötet samlade ca 10 personer 

och de flesta avdelningar var representerade. Lägret är vecka 32 

och spårarna är på lägret från tisdag till torsdag i lägerveckan. 

David kommer att skriva minnesanteckningar och skicka ut. Det 

första lägerbrevet, som går ut till alla, kommer också att skickas 

ut snart. Det andra lägerbrevet går också till alla men lägerbrev 

3 går sedan bara till dem som anmält sig. 

Nästa lägermöte är den 11 mars och 24 mars är det ett tältmöte. 

§19 Avdelningar 

§201 Läger 
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Från Skeppen-ledarna har inkommit ett förslag om att inköpa 

högtalare till scoutstugan. Styrelsen diskuterar önskemålet och 

godkänner ett inköp på högst 3000 kr. Mickar kollar på 

högtalare och lämnar förslag till styrelsen. Högtalarna skall 

sättas upp och vara fast monterade i stora rummet. 

Avstämning inför Thinking Day den 18 februari: 

Facklor – Åsa och Dana ordnar dessa. 

Kerstin tar flaggor + TD-lådan i förrådet. 

Bakningen är under kontroll. 

Jonas fixar dator och bilder för bildvisning. 

Kerstin skall ha namn på de scouter som skall avlägga 

scoutlöftet. 

Liselotte tackade alla och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Ragnar Sjögren Liselotte Neumann 

Ledamot Kårordförande 

§21 Övrigt 

§22 Mötets avslutande 


