
  

  

KÅRLOKAL TELEFON PLUSGIRO ÅN 2015-01-15 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

 

Styrelsemöte 2016-04-13 
Styrelsen (12) Sup (3)                         Övriga 

                          

Dana Palmér                             Oskar Larsson 

Patrik Frid                                                        Ludvig Hambraeus 

Maria Hanström 

Jonas Ryberg 

Vidar Palmér   

  

             Ej närvarande Hanna Nielsen  Mattias Neumann 

 Anders Larsson  Kerstin Ejderby                                                 

 Åsa Neumann            Mikael Embler               
Marika Lund  

 Olof Sköldenberg 

 Ragnar Sjögren  

Sara Winell 

 

                              

 5 av 12 styrelseledamöter var närvarande, så styrelsen var inte beslutsmässig 

(minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

 

Patrik öppnade mötet.  

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Ingen post.    

 

Kåren har 197 kkr på kontot.  

 

Dennis som hyr vinterplatsen vid vår brygga har inte betalat fakturan 

som han fått.  

 

Alla avdelningar verkar ha skött sina uppgifter.  

 

Hafskappseglarna/vrakpatrullen har fixat och byggt om i Boden. 

 

Peter Elfström på Sjöfåglarna få köpa 4-5 st paddlar till optimisterna. 

 

Aston är meddelade att vi vill hämta Sandströmmen samt övriga 

motorer som är inlämnade den 22 april. 

 

Inbjudan till Sjösättningen ska skickas ut omgående.  

Närvarande  

§34 Mötets öppnande 

§35 Föregående 
protokoll 

§36 Post 

§37 Ekonomi 

§38 Båtar 
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Jönköpings scoutkår tackade nej till att ta över Gunilla. Patrik lägger 

ut henne till försäljning på Blocket. Patrik undersöker om vi behöver 

vi sjösätta Gunilla.  

 

Ruckelpatrullen tar fram en lista på vad som ska fixas  på 

Sjösättningen.  

 

Patrik frågar Titti och Lulla om de kan ordna med fika under dagen.  

 

Containern är ännu inte flyttad till sin rätta plats brevid Kalix. 

Betongplattor är utlagda där containern ska placeras. Jonas D har 

fixat ett lås som har samma nyckel som övriga lås. 

Ett skåp i köket är trasigt. 

Det behöver möbleras om i förrådet då den nya värmepannan är 

större än den gamla. 

 

 

Småfåglarna har styrelsen ingen information om.  

 

Sjöfåglarna har tränat knopar, eldat och haft båtkunskap.  

  

Stormfåglarna har simmat, inspekterat optimistsegel samt haft 

genomgång om delarna på en optimist.  

 

Råseglarna och Sjöbusarna har styrelsen ingen information om.  

 

Skeppen och har eldat och tvättat hälften av optimisterna. De har 

även haft ett politikmöte. 

 

Hafsgudarna har vaxat Lina och Lova samt gått genom Lina och 

Lovas segel. De har täckt av alla 2-kronor och tvättat hälften av 

opparna. De har även sandpapprat och lackat alla stora paddlar. De 

har även hunnit med att elda och baka. 

 

Hafvskappseglarna har snickrat i båtboden samt täckt av Lina och 

Lova. De har även städat båtarna invändigt.   

 

 

Lägermöte hölls den 22 mars.  

Upptäckarna kommer att ta ansvaret för maten på lägret. Det innebär 

att hämta maten samt att fördela den.  

Johan Hedengren har erbjudit sig att ta hand om båtarna på lägret.  

Fortfarande är det oklart vem som håller i transport av materiel samt 

båtar till lägret.  

Vi har inte heller någon sjukvårdsansvarig.  

 

§39 Hus 

§40  Avdelningar 

§41 Läger 
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Totalt är ca 800 st anmälda till lägret. Från Danderydssjöscoutkår 

kommer vi ca 115 st. 

 

Lägerledningen söker en samordnare för bokningar och programpass 

under lägret.  

 

Kåren skulle behöva någon extraledare som följer med på lägret. 

 

Nästa lägermöte hålls den 20 april.  

 

Dana och Patrik har börjat planera kontrollen som vi är ansvariga för 

till Roslagens Dag.  

 

Patrik har beställt en skylt till bryggan där det står att den tillhör 

Danderyds Sjöscoutkår samt att man beträder den på egen risk.   

 

 

Styrelsemöte kl. 19.00 på Oskarsborg för hela terminen: 

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  

 

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justerat 

 

Maria Hanström Patrik Frid 

Kårsekreterare Kårordförande 

§42 Övriga frågor 

§43 Nästa möte 

§44 Mötets avslutande 


