
  

  

KÅRLOKAL TELEFON PLUSGIRO ÅN 2015-01-15 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

 

Styrelsemöte 2016-01-14 
Styrelsen (12) Sup (3)                         Övriga 

                          

Ragnar Sjögren             Kerstin Ejderby           Linnea Neumann                                      

Jonas Ryberg  Oskar Larsson  

Vidar Palmér                David Wikander  

Dana Palmér från §6  Jonas Dahlgren  

Åsa Neumann 
Marika Lund  

Patrik Frid                               

  

             Ej närvarande Hanna Nielsen  

 Sara Winell 

 Maria Hanström  

 Olof Sköldenberg Mattias Neumann 

 Anders Larsson Mikael Embler 
   

 

 

 7 av 12 styrelseledamöter och en suppleant var närvarande, så styrelsen var 

beslutsmässig (minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

 

Patrik öppnade mötet.  

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Tackkort för närvaro på Olle Finnemans begravning, samt 

tillhörande donation till HjärtLungfonden.    

 

Kåren har 104kkr på kontot. 

 

En faktura från Astons på 18 000:- för bland annat vinterförvaring 

av sandströmmen samt konservering av motorerna har betalats. 

  

Båtvård är inplanerad i terminsprogram. 

 

Linas och Lovas presenningar har åter raserat under storm. 

Problemet är åtgärdat och stabilare lösningar diskuteras. 

 

Lidingö Bodal har uppvisat intresse för Gunilla, möte ska stämmas 

under den kommande tiden då de kan titta på båten. 

 

Närvarande  

§1 Mötets öppnande 

§2 Föregående 
protokoll 

§3 Post 

§4 Ekonomi 

§5 Båtar 



EC åååå-01-19 

Tankeprocessen för ombyggnationen av sjöboden pågår. 

 

5st patrullådor samt 1 ledarlåda med utrustning ämnad för 

utomhusbruk på terminsmöten har nu fått rosa märkning för att 

kunna skiljas från köksutrustningen. 

 

5st plåthinkar samt 3st plåt vattenkannor ämnade för eldning har 

målats röda. 

 

Dörr och sprejs har målats. 

 

Kommunen har gått med på att finansiera ett utbyte av pannan till en 

Luftvattenvärmepump. Anbud är skickat och installation av denna 

planeras ske i slutet av Januari alternativt i början av Februari. 

 

En ny vattenutkastare ska installeras som är bättre ämnad för 

vinterbruk. 

 

Per, elektriker, kommer komma och kolla på el och brandlarm.  

 

Stormfåglarna har haft badmöte och avslutande med julpyssel. 

 

Råseglarna avslutade med Luciadisco tillsammans med Sjöbusarna. 

 

Sjöbusarna avslutade med Luciadisco tillsammans med Råseglarna.  

 

Skeppen har bakat pepparkakshus, utvärderat terminen, haft 

minihajk och avslutade med filmkväll. 

 

Hafvskappseglarna har haft patrullmöte och avslutade med 

julpysselmöte. 

 

Kåren har inte haft någon kåraktivitet men Vrakpatrullen och 

Ruckelpatrullen har arbetat med kårens utrustning.  

 

I år det storläger Sjö för alla v. 31 den 30 Juli – 6 Augusti på Åland. 

 

Lägerbrev 1 är påväg ut. 

 

Preliminäravgiften för lägret är 300kr och ska vara inne senast 12 

Februari. Den totala lägeravgiften kommer vara 2 800kr för hela 

veckan, upptäckare och uppåt. 1 450kr för halva veckan, spårare, 

som kommer stanna på lägret en dag längre än vad de brukar göra 

på Örsö. Varav 2 400kr för hela veckan respektive 1 250kr för halva 

veckan kommer gå till lägret i sig medan resterande 400kr 

respektive 200kr går till kårens aktiviteter. Avgiften för ledare 

kommer vara 100kr. 

§6 Hus 

§7  Avdelningar 

§8 Läger 



EC åååå-01-19 

Avdelningarna ska börja disskutera vilka ledare som vill medverka i 

kårens lägerkommité. 

 

Norra Lidingö har frågat om de får vara på Örsö v. 32 då de inte kan 

medverka på storlägret v.31. Förslaget har diskuterats och 

möjligheten finns. 

 

Uppgifter till UtLeddagen är utdelade. Holger och Maria står för 

mat på söndagen. Patrik pratar under frukosten. Åsa och Kerstin står 

för aktiviteter. Dana står för att informera om vad som har hänt i 

Kåren sedan föregående möte. 

 

Inbjudan till Thinking Day är påväg ut. 

 

Uthyrningar för terminen ser för närvarande ut som följande: 

22/1 Fest 

5/2 eventuellt 12/2 Klassfest 

16/4 Sjöscoutdagen 

9-10/4 Leda scouting 

16-17/4 Uthyrt hajk 

24/4 Sjösättning kl. 10.00 

14-15/5 Friluftsfrämjande aktivitet? Troligtvis kåraktivitet istället 

21/5 Ledare hos kåren fyller år 

 

Styrelsemöte kl. 19.00 på Oskarsborg för hela terminen bestämdes: 

Måndag 15 Februari 

Torsdag 17 Mars 

Tisdag 12 April 

Onsdag 11 Maj 

Tisdag 7 Juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§9 Övriga frågor 

§10 Nästa möte 



EC åååå-01-19 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justerat 

 

Linnea Neumann Åsa Neumann 

Kårmedlem Kårkassör 

§11 Mötets avslutande 


