
  

  

KÅRLOKAL TELEFON PLUSGIRO ÅN 2015-01-15 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

 

Styrelsemöte 2017-06-15 
                        

Styrelsen (13) Sup (6) Övriga 

 

Patrik Frid  Daniel Kempe 

Jonas Ryberg  

Joakim Ahrens 
Dana Palmér 

Vidar Palmér 

Hanna Nielsen 

Ragnar Sjögren 

  

             Ej närvarande Rikard Göthe Samuel Dahn 

Marika Lund Kerstin Ejderby 

Maria Hanström Oskar Larsson 

Sara Winell Henrik Granqvist 

Åsa Neumann Erika Sandell 

 Ludvig Hambraeus        

  

         

 7 av 13 styrelseledamöter var närvarande, så styrelsen var beslutsmässig 

(minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

Patrik öppnade mötet.  

 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Ingen post har inkommit.   

  

 415 000kr på kontot varav 76 000kr är lägeravgifter 

 Kåren har fått in 6767 kr från försäljning av Majblommor 

och uppskattar allt hårt arbete från scouterna som sålde och 

från Gunnel som gjorde det möjligt 

 Nya optimister kommer 16/6 

 Linas rullfock behöver ses över och bör lämnas in till 

segelmakare 

 Båtfixarmöte 28/6 för att se till att alla båtar är i seglingsbart 

skick inför Örsö. Jonas skickar ut inbjudan. 

 Båtmöte för alla ledare efter ledarupptakt. Gå igenom 

ordning i boden, hur båtar ska förtöjas, att bod och båtar 
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behöver kollas efter möte och annat som alla ledare behöver 

veta. 

 Båtfixmöte 22/8 kl. 19:00 

 

 Ruckelpatrullen hade ett möte ca 10 dagar innan 

styrelsemötet. 

 Finns färdiga planer på nytt kök. Kostnad uppskattad till  

50 000kr-150 000kr. Erbjudande från Ikea på 44 000kr. 

 Dana ska prata med kommun. Har försökt få kontakt med 

fritidsansvarig men får inga bra svar. 

 Kontakta kommunen om tillstånd för köksombyggnad. 

 

 Småfåglarna: Seglingsmöten och hajk på Kaninholmen. 

Terminsavslutning veckan innan styrelsemötet. Ingen 

Roslagens dag. 

 Stormfåglarna: Samma som småfåglarna. 

 Sjöfåglarna: Samma som småfåglarna. 

 Råseglarna: Seglingsmöten och dagshajk med segling till 

Sätra äng med pizzalunch. Några scouter tog jollecert under 

dagshajken. 

 Sjöbusarna: Samma som råseglarna. 

 Havsgudarna: Seglingsmöten och brännboll under ett möte 

där det inte blåste. 

 Flytväst Gul: Seglingshajk med Lina och Lova, 

seglingsmöten och lägerplaneringsmöten. Röjhajk på Örsö 

helgen efter styrelsemötet. 

 

Örsö 

 Haft tältmöte där alla blå spårartält och vita äventyrartält 

gicks igenom. Få kom på mötet. 

 Haft packmöte, få kom. Ledarkistor inte färdigpackade. 

 Det behövs fler vattendunkar till Örsö. Det behövs även 

köpas in fler presenningar och två nya gasolkök. 

 Jonas köper kök och fixar med nya fyllda gasoltuber. 

 Packa lastbil 27/7. 

 

Jamboree 

 Tåget är bokat, väntar på platser och faktura. 

 Lastbil är bokad och det finns förare. 

 Möte lördag 17/6 kl 10:00 för att gå igenom packning av 

kistor och hur allt ska packas i lastbil. 
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 Upptakt 20/8 kl 18:00. Patrik fixar mat till lätt middag.  

 Dana ska FÖRSÖKA maila föräldrar till barn på kölistan. 

 Patrik samlar in info om ledarsituationen till hösten. 

 Ledare får inte ta in nya scouter utan att först fråga de som 

står i kölistan. 

 

 

 Beslut tog om att ändra kårens krav på simkunnighet. Den 

nya formuleringen lyder: "Alla ombordvarande ska kunna 

simma 200 meter. Undantag från denna regel kan göras av 

ansvarig ledare. Vid undantag ska räddningsväst användas." 

 Magnus Gustavsson ska läggas till på listor om båtbehörighet 

(ej eskaderansvarig). 

 Saknas båtnycklar. Avdelningsnycklarna borde ha flytande 

nyckelknippa och skylt med avdelningsnamn. 

 

 

Styrelsemöten: 16 aug  

Kårupptakt 20 augusti kl 18 

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justerat 

 

Daniel Kempe Patrik Frid 
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