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 8 av 12 styrelseledamöter var närvarande, så styrelsen var beslutsmässig 

(minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

Dana öppnade mötet.  

 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Ingen post har inkommit. 

    

Vi har fått en utbetalning på 56kkr för HT15.  

Kåren har 234 kkr på kontot.  

En faktura från Astons på 18.000 kr för bland annat vinterförvaring 

av Sandströmmen samt konservering av motorerna har inkommit. 

  

Optimisterna är täckta. 

2-kronorna behöver täckas omgående. 

 

Lina och Lova har flyttat sig under helgens storm. Styrelsen har 

stöttat upp dem provisoriskt men det behöver göras ordentligt när det 

är ljust ute. Lördagen den 12 dec kl 10-11 samlas alla som kan för att 

hjälpa till att lyfta båtarna så att de hamnar rätt och få tillbaka 

presseningarna.  

 

Närvarande  
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En fråga från Seglarskolan i Stocksund har inkommit om de kan få 

hyra våra båtar 5 söndagar i maj/juni samt 5 söndagar i aug/sept. 

Preliminärt är styrelsen positiv till detta men det behöver diskuteras 

på UtLed-dagen i januari för att alla avdelningar ska kunna säga sin 

åsikt. 

 

Värmepannan har börjat läcka vatten. Dana ligger på kommunen för 

en lösning.  

 

Dana och Kerstin har köpt in 5 st patrulllådor för matlagning under 

avdelningsmötena. Det kommer att vara rosa märkning på sakerna 

för att kunna skilja dem från det som ska finnas i köket.  

 

Sista hyllan i Haparanda har kommit upp.  

 

Vredet på spisen är fastlimmat och fungerar igen.  

 

Småfåglarna har tränat sjukvård och avslutning med lussebullsbak.    

 

Sjöfåglarna har haft övernattning på Oskarsborg. De har även gjort 

julpyssel och simmat.  

 

Stormfåglarna har haft övernattning på Oskarsborg och simmat. 

 

Råseglarna har badat och bakat pepparkakshus. De har även haft 

hajk med Sjöbusarna. 

 

Sjöbusarna har bakat pepparkakshus. De har även haft hajk med 

Råseglarna.  

 

Skeppen har haft teatermöte, patrullmöte samt byggastad möte.  

 

Havsgudarna har haft teatermöte, patrullmöte samt bygga stad möte. 

 

Hafskappseglarna har byggt hyllor i Haparanda, splitsat och bakat.  

 

Den 7/12 var det lägermöte för Sjö för alla som hålls v.31.  

Ett besök är inplanerat på Åland den 19/12 för att titta på 

lägerområdet och uppskatta hur många som får plats på campingen. I 

dagsläget tror man att 800 scouter kommer kunna få plats på 

lägerområdet.  

 

Den 12/2-16 ska man preliminäranmäla det antal scouter som ska 

med på lägret genom att betala 300 kr/scout.  

 

Spårare kommer att vara på lägret onsdag till lördag. 
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En ledare på sju scouter kommer att få åka nästan gratis till lägret. I 

Danderyd kommer vi som vanligt låta ledare åka för 100 kr. 

 

Åsa kommer att skriva ett lägerbrev som skickas ut på kårens 

sändlista i början av terminen.   

 

Datum för UtLed blir den 31 januari och vi ska försöka boka 

Stocksunds scoutstuga. Ett förslag är att de som vill ska kunna börja 

redan på lördagen med lite programpass och trevlig middag.  Mer 

information om detta kommer.  

 

Dana försöker boka församlingsgård och kyrka inför Thinking Day 

någon gång under vecka 8.  

 

 

Onsdagen den 13 januari – Styrelsemöte kl 19 på Oskarsborg 

 

 

Dana tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justerat 

Maria Hanström Dana Palmér 

Kårsekreterare Vice Kårordförande 
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