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 6 av 12 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.    

 

Kåren har 198 kkr på kontot.  

 

Alla avdelningar utom småfåglarna har lämnat in närvarokorten.  

Åsa har nu lämnat in till kommunen och därför får vi nu mindre 

pengar när en avdelning saknas.  

 

Avdelningarna måste använda den mall som Åsa skickar ut när 

närvaron redovisas. I år fick hon sitta och göra en massa extra jobb 

med att föra över informationen i rätt format. Det måste bli 

skärpning på detta om vi vill behålla Åsa som ansvarig för detta, 

annars tröttnar hon.  

 

Kostnaden för att skaffa Swish till kåren är 500 st/år samt                 

2 kr/transaktion. Vi avvaktar därför med att skaffa Swish tills 

behovet är större.  

 

Närvarande  

§23 Mötets öppnande 

§24 Föregående 
protokoll 

§25 Post 

§26 Ekonomi 
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Åsa kommer att skicka ut detaljerad information om vad varje 

avdelning behöver göra för att vi ska kunna ansöka om statsbidrag. 

Som vanligt handlar det om att varje avdelning skall fylla i ett 

årsmötesprotokoll och göra en verksamhetsbeskrivning.  

 

Alla ledare som kan våra båtar och har vana att vara ansvariga vid 

bryggan behöver hjälpa till vid Ledarsjödagarna. Patrik skickar ut en 

påminnelse om att det är den 27 april samt 1 maj som dessa kommer 

att hållas.  

 

Båtboden har fått en välbehövlig upprustning invändigt. Nya ställ för 

roder, centerbord samt fäste för motorer är under tillverkning.  

 

Jönköpings Scoutkår har varit uppe och tittat på Gunilla. De skulle 

återkomma när de beslutat om de vill ha henne.  

 

En ny luftvärmeväxlare är nu installerad. Den behöver ett skydd 

utvändigt för att inte kunna rubbas.  

 

Container är beställd till gasolen.   

 

Det finns nu röda hinkar samt vattenkannor som ska användas vid 

eldning. 

 

En högtrycksspolning av avloppet är gjord. 

 

Vi har ett nytt elavtal på ett år hos Fortum. 

 

Åsa kollar upp vad den matkompost som vi skulle få tagit vägen.  

 

Dana vill ha tips mailade till sig på vad som ska göras/åtgärdas på 

Sjösättningen den 24 april.  

 

Kåren har firat Thinking Day i kyrkan samt församlingsgården. 

Ljusspåret mellan dessa platser var uppskattat.  

 

Småfåglarna har badat i Tibblebadet och tränat på att simma 200 m 

samt simma klädsim. De har även haft knopmöte samt gjort 

glödhoppor och varm saft på trangiakök. 

 

Sjöfåglarna har fått hjälp av Skeppen på ett möte så att ledarna 

kunde gå en kurs med Kerstin. De har även haft lägerbål, eldat och 

tränat på första hjälpen.  

  

Stormfåglarna har haft båtfix när de tittat på segel. De har även 

tränat på chiffer samt ska ha en daghajk på lördag. 
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Råseglarna och Sjöbusarna har haft sjukvårdsmöte samt tränat på 

kniv och yxa.  

 

Skeppen och Hafsgudarna har städat, haft organizze, Cluedomöte 

samt demokratimöte 

 

Hafvskappseglarna har splitsat förtöjningslinor till 2-kronorna samt 

snickrat i båtboden.  

 

Patrik kallar till lägermöte den 22/3 då varje avdelning ska vara 

representerad.  

 

Det är nu 113 st scouter anmälda från vår kår till lägret Sjö för alla  

på Åland.  

 

Det är nu klart att Norra Lidingö kommer att vara på Örsö. De ska 

bjudas med på vår röjhajk för att vi bland annat ska kunna visa hur 

allt går till. 

 

Det går trögt att få in intygen från ledare som gått Trygga möten. 

Detta är något som alla ledare måste genomföra. Ett problem är att 

deras hemsida har fungerat dåligt. Ett förslag är att i höst ha ett möte 

med ledare för att gemensamt gå kursen. 

 

Den fråga om att hyra ut patrulltält som inkommit den 8-10 juli är 

endast okej om Patrik tar ansvar för tälten. 

 

På Rolagens Dag den 15 maj på Dommarudden har vår kår ansvar 

för en kontroll som troligtvis blir en organisations tävling. Patrik och 

Dana gör kontrollen men behöver fler ledare som hjälp under dagen. 

 

Dana har hittat en projektor på 3000 Lumen som kostar 3000 kr. Vi 

avvaktar med inköp tills fler avdelningar ser behov av detta.  

 

Dana beställer kåsor till kåren samt till ledare.  

 

 

Styrelsemöte kl. 19.00 på Oskarsborg för hela terminen: 

Onsdag 14 april – OBS! Nytt datum 

Onsdag 11 maj 

Tisdag 7 juni 

 

Söndagen den 21 augusti – Upptakt på Oskarsborg kl 19 

Fredagen den 23 september – Ledarmiddag på Oskarsborg kl 19 

Söndagen den 2 oktober – Båtupptagning kl 10-14 

Onsdagen den 12 oktober – Trygga Möten på Oskarsborg  

 

 

§30 Läger 
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Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justerat 

 

Maria Hanström Patrik Frid 

Kårsekreterare Kårordförande 

§33 Mötets avslutande 


