
  

  

KÅRLOKAL  PLUSGIRO  

Oskarsborg  20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

Styrelsemöte 2018-01-24 
                        
Styrelsen (12) Sup (5) Övriga 
 
Dana Palmér tom §4 Kerstin Ejderby från §3   
Patrik frid   
Åsa Neumann 
Ragnar Sjögren från §3 
Hanna Nielsen 
Maria Hanström 
Jonas Ryberg 
Claes Thurell 
Samuel Dahn 
  

             Ej närvarande Joakim Ahrens Oskar Larsson 
Karin Ilmoni Falk Erika Sandell 
Vidar Palmér Ludvig Hambraeus 
 Henrik Granqvist 
 
  
9 av 12 styrelseledamöter och 1 suppleanter var närvarande, så styrelsen var 
beslutsmässig (minst 50% närvarande enligt stadgarna).  

 

Patrik öppnade mötet.  
 
 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

 

Det är Öppet Hus onsdagen den 21 februari kl 17-20:30 på 
Scouternas rikskansli i Örnsberg. Under kvällen bjuds det på mat, 
spännande möten, lite utbildning och en möjlighet att ta del av det 
allra senaste inom Scouterna. Det hålls även miniseminarier om bla 
GDPR. GDPR ersätter PUL, och berör alla som på något sätt 
hanterar personuppgifter. 
 
Söndag den 18 februari kl 12-16 arrangerar distriktet ett seminarium 
om innebörden av GDPR med Monika Wendleby, expert på GDPR. 
Kostnaden är 300 kr/person. Troligtvis kommer Åsa och Jonas R 
delta. 
 
 
 
 
 

Närvarande  

§1 Mötets öppnande 

§2 Föregående 
protokoll 

§3 Post 



Vi har haft inbrott i Haparanda. Även Kalix försökte man ta sig in i 
men lyckades inte. Det vi har kunnat konstaterat som stulits är bland 
annat stora verktygslådan, stora hylsnyckelsatsen, domkraften, 
borrmaskinen, skruvdragaren och en 4hk motor. 
Dana har polisanmält inbrottet. Kommunen har redan ordnat med en 
ny dörr, karm och lås på Happaranda. 
 
I måndags stod vattenkranen på utsidan av huset på och sprutade 
vatten. Den ska vara avstängd innifrån på vintern. 
 
Dana har fått svar från kommunen att vi inte kommer att få 
kommunalt avlopp i samband med bygget av baracker nere på ängen. 
Det är bara en tillfällig lösning med barackerna på ängen och inget 
permanent avlopp kommer byggas. 
 
Vi har begärt att få en brandinspektion på Oskarsborg för att kunna 
få brandlarmet som inte fungerar åtgärdat av kommunen. Den 23 
januari genomfördes detta. Kommunen ska åtgärda brandlarmet. 
 
Utmanarna har uppdaterat städlistan till avdelningarna. 
 
Dana har fyllt på lagret av städmaterial. 
 
  
Kåren har fått 11 tkr i kursbidrag från distriktet. Vi har även fått en 
räkning från Aston på 20 tkr för vinterförvaring samt reparation av 
våra båtmotorer.  
 
Kåren har 365 tkr på sina konton.  
 
Det är dags för avdelningarna att starta vinterunderhållet av båtarna. 
Listan på vad varje avdelning ska göra finns som vanligt på 
hemsidan.  
 
Linas rullfock behöver lagas och en 2-kronemast behöver få nytt 
förstag. Dessa behöver tas till Svinninge för reparation. 
 
En arbetsgrupp av ledare från Sjöbusarna har tillsatts för att 
undersöka köpet av RS Quest som ersättare för våra 2-kronor. 
 
Claes Thurell håller på att tillverka en ny toft till den 2-krona som 
idag saknar det. Förhoppningen är att bli klar till sjösättningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

§4 Hus & materiel 

§5 Ekonomi 

§6 Båtar 



Småfåglarna har börjat terminen med ett pulkamöte vid 
Klockargårdsvägen.  
 
Stormfåglarna har inte börjat terminen ännu. De kommer åka 
skridskor imorgon. 
 
Sjöfåglarna har haft ett pulkamöte. 
 
Sjöbusarna har vi ingen uppgift om. 
 
Råseglarna har haft städmöte samt eldat. 
 
Havsgudarna har haft en övning där man ska bygga en stad. 
Avdelningen behöver hjälp av extra ledare på sina möten. Det ska 
skapas en lista där man kan skriva upp vilka datum som man har 
möjlighet att hjälpa till. 
 
Flytvästgul  har haft en variant av snöbollskrig.  
 
Kåren har haft en Utled-dag med ca 30 st deltagare. Det var en bra 
dag där mycket bestämdes. En lägerkommité bildades och de allra 
flesta poster är tillsatta inför lägret redan.  
 
Distriktet har inget nytt.  
 
 
 
Under Utled-dagen pratade Kerstin om krishantering i kåren. Vad 
gör kåren om något händer? Styrelsen förlänger nästa styrelsemöte 
för att diskutera frågan. 
 
Thinking day kommer inte hållas i kyrkan i år eftersom den håller på 
att renoveras. Vi kommer istället vara vid och i församlingsgården 
denna kväll. Patrik och Kerstin planerar detaljerna. 
 
Jill Taylor som startat Globetrotter scouts vill låna/hyra Oskarsborg 
för övernattningar.   
 
 
Styrelsemöte 8/3  kl 18:30 - OBS nytt datum och ny tid! 
Styrelsemöte 27/3 
Styrelsemöte 23/4 
Styrelsemöte 23/5 
Styrelsemöte 14/6 
 
Övriga datum 
Sjösättning 22/4 
Roslagens Dag 6/5 
 
 
 
 

§7 Avdelningar, 
kåren och 
distriktet 

 
§8 Övriga frågor 

§9 Kommande möten 



 

 

 

 

Patrik tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet   Justerat 

 

 

Maria Hanström    Patrik Frid  

Kårsekreterare    Kårordförande 

 

§10 Mötets avslutande 


