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Ej närvarande 
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7 (av 12) styrelseledamöter och 3 suppleanter var närvarande, så styrelsen var beslutsmässig 

(minst 50% närvarande enligt stadgarna). 

 

§1       Mötets öppnande 

Anders öppnade mötet. 

§2       Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

§3       Post 

Ingen post. 

§4       Ekonomi 

Kåren har ca 709´000:- på kontot varav 108’000:- är lägeravgifter.  

§5       Båtar 

Lina & Lova: Lina har fått ett nytt roderfäste och vantskruvarna är fixade. Linas 

motor fungerar inte. Lina har också en skörad fock vilken behöver lagas.  



 

Protokoll pr_190610 
   Sida 2 av 3 

Tvåkronor: 241:an har körts in i bryggan och behöver lagas i fören. 252:an (white 

earl) behöver lagas sedan tidigare. Av de beställda tvåkroneseglen saknar vi ett som 

vi förmodligen aldrig fått.  

Optimister: Det saknas en mastring, flera kickar och det är trasiga öljetter/revor på 

flera segel. En ordentlig genomgång behövs. 

Följebåtar: HR:ens motor är miljömässigt dålig och behöver bytas. 

Nya båtar: Vi Beslutade att köpa in en RS Quest för att kunna testa den under Örsö-

lägret. Vi ber Peter Elmlund att beställa då han gjort en utmärkt 

marknadsundersökning. 

Beslut: Vi kontaktar Jonas Boding och kollar om han kan laga Linas fock samt se till 

att vi får de tvåkronesegel vi behöver. 

Beslut: Dana beställer Y-bommar enligt tidigare offert. 

Beslut: Dana kallar till två båtfixarmöten när Y-bommarna levererats då vi förutom 

att montera bommar även fixar med båtarna så att de är seglingsbara till Örsölägret. 

§6       Hus & Material 

Då Haparanda har lämnats öppet tidigare i vår så saknas flera saker, bl.a. 

verktygslådan, den nyinköpta borrmaskinen/skruvdragaren och en reservdunk. Glöm 

inte att låsa överallt när ni lämnar Oskarsborg! 

Beslut: Staffan köper in nya verktyg. Han kollar om Jonas D har en lista över vad 

som köptes förra gången. 

Vi behöver en avfuktare till Kalix. Beslutades att Jonas Ry köper in en. 

Belysningen i Boden fungerar inte. Dana kollar med Erik om han vill hjälpa oss med 

det. 

§7       Avdelningar, kåren och distriktet 

Småfåglarna var inte närvarande. 

Stormfåglarna har seglat och haft hajk. Avslutning 13/6. 

Sjöfåglarna har seglat och haft hajk. Avslutning 11/6. 

Sjöbusarna och Råseglarna har seglat och haft en blåsig avslutningshajk i helgen. 

Havsgudarna har seglat och haft hajk. Avslutning 12/6. 

Utmanarna har haft en strapatsrik seglingshajk. De har också haft tältgenomgång. 



 

Protokoll pr_190610 
   Sida 3 av 3 

Kåren har tagit emot en fana från Landshövdingen i Tessinska palatset 5/6. Vi 

representerades av Erika Sandell och Liv Larsen med Gunnel Larsen som fotagraf! 

Distriktet har - 

  

§8       Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§9       Kommande möten 

Nästa kårstyrelsemöte: Tisdag 13 aug kl 19:00  

Packmöte inför Örsö: Måndag 17 juni kl 19:00 

Uppackning efter Örsö: Lördag 17 aug kl 10:00   

Upptaktsmöte:   Måndag 19 aug kl 19:00 

§10  Mötets avslutande 

Anders avslutade mötet. 

 

Vid protokollet   Justerat 

 

 

Ulrica Palmér   Anders Larsson 

Kårsekreterare   Kårordförande 


