
  

  

KÅRLOKAL TELEFON PLUSGIRO ÅN 2015-01-15 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

 

Styrelsemöte 2015-05-11 
Styrelsen (10) Sup (3) Övriga 

Patrik Frid Lovisa Torstensson Oskar Larsson 

Åsa Neumann från §51  Hanna Nielsen 

Vidar Palmér   Mikael Embler  

Jonas Ryberg   Mattias Neumann 

Maria Hanström  Ludvig Hambreus 

Dana Palmér tom §56 

Ragnar Sjögren från §49 

 

 

             Ej närvarande Gabriella Castegren Karin Hellblom 

Magnus Davidsson     Johan Hedengren  

 Anders Larsson   

   

 

7 av 10 styrelseledamöter och 1 suppleant var närvarande, så styrelsen 

var beslutsmässig (minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

Patrik öppnade mötet.  

 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Ingen post har inkommit.  

På flera segel till optimisterna är öljetter trasiga och de buntband som 

satts dit behöver justeras för att fungera bra. En spribom är trasig. 

Det saknas små paddlar samt öskar.  

Beslut togs att öka budgeten för båtar från 40 kkr till 50 kkr för att täcka 

in kostnader för underhåll av båtar som kommer behövas. 

En megafon finns nu att använda vid segling. 

Lovas motor behöver lämnas in eftersom det hamnat olja på fel ställe i 

motorn. 

Lovas rufflucka ligger på botten vid bryggan. Dana ska göra ett förök 

att dyka efter den. 

Gunilla är sjösatt och påmastad. Hon ligger tillfälligt vid Ranängen och 

kommer att köras till Svinninge fredagen den 15 maj. 

En tvåkrona ligger fortfarande i Haparanda i väntan på att den ska 

plastas färdigt.  

 

Närvarande  

§48 Mötets öppnande 

§49 Föregående 
protokoll 

§50 Post 

§51  Båtar 
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Kåren har 167 kkr och inget är just nu placerat på fasträntekonto. Av 

dessa är ca 38 kkr betalningar till Örsö.  

Beslut togs att höja budgeten för reparationer och stugfogde från 30 kkr 

till 40 kkr.     

Mycket hann ordnas vid sjösättningen vid Oskarsborg. Bland annat 

finns ett nytt räcke uppsatt på framsidan och gavelräcket är borttaget 

och material för att sätta upp ett nytt finns. Alla fönster på 

bottenvåningen är skrapade, oljade och grundmålade. Mossa är 

borttaget på Haparandas tak och det räfsades och rensades på tomten 

och i planteringar. I Kalix finns nu uppmärkt var kistor ska stå.  

Gräsmattan diskuterades vidare utan att någon beslut om lösning togs. 

Dörren till Kalix behöver justers då brytlisten inte sitter rätt. 

Det är dags för tömning av tanken och Dana ringer och beställer detta. 

 

Sjöfåglarna: Har seglat. I övrigt ingen information. 

Stormfåglarna: Har seglat. I övrigt ingen information. 

Småfåglarna: Har deltagit med 3 patruller på Roslagensdag. De tältade 

på Oskarsborg i samband med detta och haft lägerbål i skogen. De har 

även seglat vid hemmaviken.  

Sjöbusarna: Har varit på Roslagensdag samt haft hajk i samband med 

detta tillsammans med Råseglarna. De har även seglat.   

Råseglarna: Har varit på Roslagensdag samt haft hajk i samband med 

detta tillsammans med Sjöbusarna. De har även seglat och haft båtvård.   

Skeppen: Har seglat samt packat kistor till Örsö.  

Hafskappsseglarna: Har haft prov på Dag-och Natt cert som 3 st 

klarade. De har skrubbat både Lova och Linas skrov samt hjälpt till vid 

ledarseglingen. 

Övernattningar: 16-17 maj Skeppen ledare  

29-31 maj Hafskappseglarna 

  30-31 maj Sjöfåglarna 

  6-7 juni Stormfåglarna     

Kåren har organiserat en kontroll på Roslagensdag. I samband med 

detta har Dana tillverkat många nya slanor som ligger i vårt slanförråd. 

Patrik och Dana har varit på Kårordförande middag med distriktet. 

Åsa och Kerstin representerade kåren på Ekonimistämman. 

 

 

 

§52 Ekonomi 

§53 Hus 

§54 Avdelningar 
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Anteckningar från det första lägermötet har skickats ut. En uppmaning 

är att alla avdelningar ska vara representerade på lägermötena.  

19 maj har vi tältmöte. 

8 juni har vi nästa lägermöte 

13-24 juni är det röjhajk på Örsö. Mer information har skickats ut på 

sändlistan. 

29 juni har vi packmöte för gemensamt material samt ledarkistan. Det 

är inte meningen att avdelningarna ska packa sina patrullkistor denna 

dag. 

30 juli packas lastbilarna. 

Lägerbrev 2 kommer ut inom kort. 

Alla avdelningar ska få fjädrar som delas ut till de ledare och scouter 

som anmält sig till lägret. Detta för att man ska se vilka kompisar som 

anmält sig till lägret. 

Skeppen behöver bygga 3 st nya kistor. 

Micke och Mattias vill bygga ett hopptorn som ska kunna användas 

under flera år. Styrelsen beviljade en budget på 6000 kr för detta. 

Läger 2016: 

Kåren har 3 olika alternativ inför nästa år. Antingen är vi på Örsö eller 

Roslagens distriktsläger på Åland eller Sjöscoutläger på Vässarö. Beslut 

togs att kåren ska åka på lägret på Åland. Åsa är med och organiserar 

detta läger och vi planerar att ta med Lova, Lina samt optimister till 

Åland. 

  

Seglardagen för ledare gick bra och ett följebåtscertifikat delades ut. 

Jonas R skickar ut en påminnelse om nästa tillfälle den 24 maj. 

 

Styrelsemöten:  

Onsdagen den 10 juni kl 19 på Oskarsborg  

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat 

 

Vid protokollet Justerat 

Maria Hanström Patrik Frid 

Kårsekreterare Kårordförande 

§55 Läger 

§56 Övriga frågor 

§57 Nästa möte 

§58 Mötets avslutande 


