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Styrelsemöte 2015-09-17 
Styrelsen (10) Sup (3) Övriga 

Patrik Frid  Mikael Embler 

Åsa Neumann  Mattias Neumann 

Maria Hanström  Oskar Larsson 

Jonas Ryberg   Linnea Neumann 

Anders Larsson från §84    

Dana Palmér   

                              

  

             Ej närvarande Magnus Davidsson     Karin Hellblom 

Vidar Palmér              Johan Hedengren  

 Gabriella Castegren    Lovisa Torstensson 

Ragnar Sjögren 

 

 6 av 10 styrelseledamöter 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.   

Åsa förklarade budgeten och presenterade ett förslag för styrelsen. 

Efter vissa justeringar så enades styrelsen om ett budgetförslag som 

kommer presenteras på stämman.  

Kåren har 296 kkr på bankkontot. Då har vi ännu inte betalat 

räkningar från lägret till Svartsöhandel, vattenkuben och 

materieltransporten.  

Beslut togs att kåren ska skänka 2500 kr till scouternas insamling till 

Röda Korset. Det blir ca 10 kr/medlem. Se mer info om insamlingen 

på http://egeninsamling.redcross.se/pa-flykt/8-5099  

 

Det har varit stökigt i sjöboden under höstens seglingar. Om alla 

försöker lämna det lite bättre än när ni kom så blir det trevligare för 

alla. Något som fungerat bra är att seglen rullas ihop i sina säckar 

och inte hängs i taket.  

Dynorna till Lova och Lina ska vara upp i Kalix under terminerna 

för att inte vara i vägen i sjöboden.  

Närvarande  

§81 Mötets öppnande 

§82 Föregående 
protokoll 

§83 Post 

§84  Ekonomi 

§85 Båtar 

http://egeninsamling.redcross.se/pa-flykt/8-5099


EC åååå-09-22 

Ambitionen är att under vintern bygga om i sjöboden så att alla roder 

och centerbord får plats. Idag har vi inte tillräckligt med plats 

eftersom nya båtar har köpts in. 

Erik har installerat solceller i sjöboden och styrelsen ger okej att han 

även sätter upp en ledslinga i sjöboden för att ge bättre belysning. 

Nya klass 3 kedjor behöver köpas in.       

Ruckelpatrullen och Vrakpatrullen har haft ett möte om hur vi ska 

ordna i Haparanda nu när Kalix är klart.  

Jonas R har spritt ut gräsfrön mellan Haparanda och Oskarsborg. Var 

försiktiga där så att gräset har en chans att ta sig.  

Vi saknar nycklar från ledare som slutat. Avdelningsledare 

uppmanas kontakta de kollegor som slutat för att få in nycklarna. 

Kerstin och Dana ska fixa till i förrådet. 

Åsa har jobbat hårt på att få in nya spårare. Det har varit mycket jobb 

men nu är de tre avdelningarna igång och just nu har Stormfåglarna 

25 st scouter, Sjöfåglarna 21 st scouter och Småfåglarna 19 st 

scouter.  

Råseglarna, Sjöbusarna, Skeppen, Havsgudarna och 

Hafskappseglarna har alla haft seglingsmöten.   

Kåren har haft ett Upptaktsmöte för ledare samt en introduktion för 

nya ledare. Då presenterades en första version av kårens nya 

handbok där det finns fullt med viktig information som alla ledare 

behöver känna till.   

Kårstämman hålls den 22 september kl 19. Patrik ordnar med fika. 

Styrelsen kommer redan kl 18:30 för att ställa i ordning. 

En motion har inkommit till stämman om att sälja Gunilla. Hon 

kostar ca 15.000 kr om året och används mycket lite av kåren. 

Styrelsen diskuterade frågan. Om motionen blir framröstad på 

stämman ska vi i första hand försöka skänka Gunilla till någon 

scoutkår. 

En fråga om kåren vill vara med på Ljusfesten vid Sätra Äng har 

kommit in. Det vore trevligt om någon avdelning ville organisera 

detta. 

Båtupptagningen sker den 4 oktober och en inbjudan har skickats ut. 

Titti och Lulla ska få frågan om de vill ordna med fika. Både 

Ruckelpatrullen och Vrakpatrullen kommer att vara med. 

 

 

 

 

 

§86 Hus 

§87 Avdelningar 

§88 Övriga frågor 



EC åååå-09-22 

 

Tisdagen den 22 september – Kårstämma kl 19 på Oskarsborg 

Måndagen den 12 oktober – Styrelsemöte kl 19 på Oskarsborg 

 

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justerat 

Maria Hanström Patrik Frid 

Kårsekreterare Kårordförande 

§89 Nästa möte 

§90 Mötets avslutande 


