
  

  

KÅRLOKAL TELEFON PLUSGIRO ÅN 2015-01-15 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

 

Styrelsemöte 2016-08-15 
Styrelsen (12) Sup (3)                         Övriga 

                          

Dana Palmér               Kerstin Ejderby            Joakim Ahrens 

Patrik Frid                                                        Nicola Steinle 

Maria Hanström            Mats Ejderby tom § 76              

Jonas Ryberg            Gustaf Larsson 

Vidar Palmér              

Sara Winell 

Ragnar Sjögren tom § 75              

Åsa Neumann  
Hanna Nielsen 
Anders Larsson 

  

             Ej närvarande Olof Sköldenberg Mattias Neumann 

 Marika Lund Mikael Embler 
   

                               

 10 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. 

 

Det finns en hel del upphittade saker, fina kläder, tröjor och regnställ 

som säkert någon saknar efter lägret Sjö för alla. Dessa finns hemma 

hos Åsa. Hör av er till henne om ni saknar något. Hon kommer lägga 

ut bilder i dropboxen på upphittade saker och om de inte efterfrågas 

inom en månad kommer de att skänkas bort.  

 

Kåren har 215 kkr på kontot. Bokslutet för räkenskapsåret som 

avslutades 30 juni är ännu inte klart.  

Årets läger kommer troligtvis gå back med ca 20-30 kkr.   

 

På lägret var optimisterna samt Crescenten med. Inga stora skador 

uppstod. Dock behöver vi köpa ett nytt skrov till optimist nummer 4 

som nu är helt utslitet.  

På lägret fanns det optimister med en annan typ av segel som träs på 

masten. Nästa gång vi ska köpa segel ska vi undersöka möjligheten 

att köpa in denna modell.  

 

Ängö seglarskola har lämnat tillbaka 2-kronorna och inga skador 

uppkom under uthyrningen.   

Närvarande  

§68 Mötets öppnande 

§69 Föregående 
protokoll 

§70 Post 

§71 Ekonomi 

§72 Båtar 
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Ole har installerat en ny vattenutkastare på väggen.  

 

Distriktsstyrelsen lånar Oskarsborg tisdag 23 augusti. 

En ungdomsförening ska hyra Oskarsborg 9-11 september. 

  

 

En utvärdering av storlägret Sjö för alla ska göras. Anders börjar 

skriva och lägger dokumentet i dropboxen.  

 

 

 

Inför hösten gjordes en genomgång av ledarläget. 

 

Småfåglarna har 4 ledare kvar och 3 slutar.  

 

Sjöfåglarna har 4 st kvar, 2 slutar och 1 ny 

  

Stormfåglarna har 2 ledare kvar, 2 slutar och 4 st vill bli 

Upptäckarledare.   

 

Råseglarna finns intresse av Hanna och Jonas R att leda med hjälp 

av några andra.    

 

Sjöbusarna har 3 ledare kvar.    

 

Skeppen har 2 ledare kvar.    

 

Havsgudarna har 3 ledare kvar samt 2 nya.    

 

Hafskappseglarna har ingen ledare. 

 

På upptakten den 21 augusti bestämmer vi hur ledarena ska fördelas. 

 

 

 

Ledarutbildningen LEDA Scouting kommer att hållas den 29 

september + den 1 okt på Oskarsborg.  

 

Beslut togs att Hanna Nielsen får vara ansvarig ledare för segling i 

hemmaviken. 

 

En första diskussion om vi vilket eller vilka läger vi ska åka på 2017. 

Storlägret Jamboree 2017 samt Örsö är alternativen.  

 

 

 

 

§73 Hus 

§74 Läger 

§75  Avdelningar 

§76 Övriga frågor 
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Söndagen den 21 augusti – Upptakt på Oskarsborg kl 19 

Tisdagen den 20 september – Styrelsemöte på Oskarsborg kl 19 

Fredagen den 23 september – Ledarmiddag på Oskarsborg kl 19 

Söndagen den 2 oktober – Båtupptagning kl 10-14 

Onsdagen den 5 oktober – Kårstämma på Oskarsborg kl 19 

Onsdagen den 12 oktober – Trygga Möten på Oskarsborg  

 

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justerat 

 

Maria Hanström Patrik Frid 

Kårsekreterare Kårordförande 

§77 Nästa möte 

§78 Mötets avslutande 


