
  

  

KÅRLOKAL TELEFON PLUSGIRO ÅN 2015-01-15 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

 

Styrelsemöte 2015-04-13 
Styrelsen (10) Sup (3) Övriga 

Patrik Frid  Oskar Larsson 

Åsa Neumann   Hanna Nielsen 

Vidar Palmér   Kerstin Ejderby  

Jonas Ryberg  

Gabriella Castegren   

Maria Hanström 

Dana Palmér 

Magnus Davidsson 

Ragnar Sjögren från §43 

 

 

             Ej närvarande  Karin Hellblom 

   Johan Hedengren 

 Anders Larsson          Lovisa Torstensson  

 

9 av 10 styrelseledamöter var närvarande, så styrelsen var beslutsmässig 

(minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

Patrik öppnade mötet. µm 

 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Inbjudan till paneldiskussion ”Nedsatt funktionshinder eller möjlighet” 

21 april kl 18 i Mörby centrum.  

Ekonomisk stämma i Roslagens Scoutdistrikt den 15 april kl 19 i 

Lidingö-Brevik sjöscoutkårs lokal. 

Kåren har 129 tkr var av 50 tkr på fasträntekonto. Av dessa är ca 21 kkr 

betalningar till Örsö.  

Kåren har budgeterat 2400 kr/år och avdelning. Vissa avdelningar har 

redan nu gjort av med denna summa. Avdelningarna bör stämma av 

med styrelsen innan de gör av med ytterligare pengar.  

Erik vill införskaffa lanternor till Lina och Lova för ca 2000 kr. 

Styrelsen beviljar detta. 

Jonas R köper in 6 st nya Hansa-linor till kåren. 

 

 

Närvarande  

§37 Mötets öppnande 

§38 Föregående 
protokoll 

§39 Post 

§40  Ekonomi 
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Inbjudan till sjösättningen den 26 april har gått ut på sändlistan. 

När Jonas och David skulle förbereda inför sjösättningen märkte de att 

båtdelar samt segel låg utsprida i Haparanda. Vi måste vara mer 

försiktiga med dessa saker eftersom framför allt segel är riktigt dyra. 

Även gasolkök stod på golvet och fått skador.  

Seglen har märkts upp och nu är segelpåsar alternativt seglen som är 

reservsegel uppmärkta med ett R.  

De avdelningar som ännu inte gjort klart sina båtarbeten uppmanas 

skynda på med detta då sjösättningen närmar sig. Segel märkta med R 

är just reservsegel, och bör inte ligga i Boden under seglingssäsongen.   

  

Gräsmattan har blivit lite förstörd i och med bygget av Kalix. 

Ruckelpatrullen tittar vidare på detta efter sjösättningen då de flesta 

avdelningar inte längre har möten vid scoutstugan. 

Motorgården har haft åsikter om hur vi sköter påsättningen av vattnet. 

Patrik kontaktar kommunen om att det måste till en bättre lösning än 

den vi har idag.  

Vi har fått information om ny hantering av matavfall. Vi kommer att 

skaffa ett abonnemang där vi ska få ett kärl för matavfall.  

 

Sjöfåglarna: Ingen information. 

Stormfåglarna: De har orienterat, tränat sjukvård samt pratat om hur 

man packar inför ett läger.  

Småfåglarna: Har badat, tränat sjukvård samt personliga mått. De 

kommer att tälta vid scoutstugan i samband med Roslagensdag.  

Sjöbusarna: Har tränat på båtdelar, eldat, surrat samt simmat.   

Råseglarna: Har haft påskorientering och lagat mat. Det kommer att ha 

en hajk på Roslagensdag.   

Skeppen: Har simmat samt tränat orientering. 

Hafskappsseglarna: Har övat på olika båtcertifikat. 

 

Ett lägermöte planeras till den 28 april kl 19 på Oskarsborg. Alla 

avdelningar förväntas ha en representant närvarande samt de som åtagit 

sig andra funktioner på lägret.  

Arbetsgruppen kring det introduktionsbland som ska tas fram har inte 

kommit igång med sitt arbete ännu. Ett datum för att start av detta 

bestämdes dock. 

Alla ledare som inte kan allt om kårens rutiner vid bryggan samt båtar 

uppmanas att komma på de två Båtdagar för ledare som planeras till 

den 6 maj samt 24 maj.  

§41 Båtar 

§42 Hus 

§43 Avdelningar 

§44 Läger 

§45 Övriga frågor 
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Kåren kommer att vara ansvarig för en knopkontroll på Roslagensdag 

den 10 maj vid Skavlöten. Hjälp vid kontrollen kommer att behövas. 

 

Styrelsemöten:  

Tisdagen den 12 maj kl 19 på Oskarsborg 

Onsdagen den 10 juni kl 19 på Oskarsborg  

 

Sjösättning – Söndagen den 26 april kl 10-14  

Lägermöte – Tisdagen den 28 april kl 19 

 

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat 

 

Vid protokollet Justerat 

Maria Hanström Patrik Frid 

Kårsekreterare Kårordförande 

§46 Nästa möte 

§47 Mötets avslutande 


