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Digital kårträff 19 mars. 
 
På grund av pågående Corona-utbrott och samhällets åtstramningar i sociala kontakter och resande 
så ställdes träffen in och omvandlades till en digital kårträff via Google Meet med de anmälda 
deltagarna.  
 
Det var 5st närvarande, Nockeby, Mälarscouterna och GVB samt Erik C från styrelsen och 
Bagarmossen samt Jonas W från regionala kansliet.  
 
Det gjordes en omstöpning av agendan och vi fokuserade istället på hur scouternas anpassar sin 
verksamhet och vilka risker de ser framöver. 
 
Gemensamt för alla närvarande och det tiotal kårer Jonas varet i kontakt med är att, 
 
Avdelningsverksamheten går utomhus, vissa planerat och vissa lite tidigare än man brukar. 
Noggrannare hygienuppmaningar och fler stationer med handtvätt och att undvika fysisk kontakt vid 
lek och aktivitet är ledord.  
Alla kårer uppmanar till eftertänksamhet och att scouter och ledare som uppvisar förkylnings eller 
luftvägssymtom ska stanna hemma. Det verkar uppfattas bra och efterföljs.  
 
Nockeby har planerat att åka på Dalacamp som är ett stort läger på Kopparbo, de följer regelbundet 
vad LÄKO annonserar kring status på genomförande. Mälarhöjden ska på mindre kårläger och 
kommer mest troligen kunna anpassa efter situation.  
 
Bagarmossen med fyra andra kårer kommer åka på kretsläger på Vässarö, där är man i första skedet 
av omplanering och anpassning, men ser att man kommer kunna genomföra lägret förutsatt att 
Vässarö är öppet. 
 
Oavsett är Folkhälsomyndighetens rekommendationer är ledande och man hoppas att förbudet mot 
stora samlingar kommer kunna hävas i början på sommaren.  
 
 
Jonas lyfte en oro kring valborgsaktiviteter som får många scoutkårer är en stor inkomstkälla till 
verksamheten. Många valborgsfirande är redan inställda och fler lär tillkomma.  
 
Det kom flera frågor kring hyres och aktivitetsbidrag som kan bli lidande av detta, dels eftersom 
verksamheten minskar med färre scouter och dels för att mer av verksamheten flyttar utomhus.  
Styrelsen kommer följa upp detta med de representanter vi har kontakt med på Idrottsnämnden.  
 
 
Slutligen upplevades det digitala mötet som lyckat och tekniken fungerade väl. Fler tillfällen lär 
komma och vi kan med gott mod använda det framöver för kommunikation inom distriktet.  
 
Vid pennan  

/Erik Carlsson, DO Stockholms Scoutdistrikt  
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