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16 november 2020

On-Line

Stormöte
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Inledning

Med anledning av Covid 19 kommer årets stormöte att genomföras digitalt. Anmälda deltagare får
en länk via mail till mötet senast fredag 13 november.

2

TOIS Medlemmar

TOIS Medlemmar under 2020; Alf Karlsson, Anders Lundin, Jan Sivertsson, Karin Ståhl, Kristian
Nyquist och Tomas Möller – adjungerad materialare.
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Återblick – året som gick

Snåriga Skäggen och planering inför Scouternas Dag genomfördes som planerat innan Covid 19
omöjliggjorde planerad verksamhet.
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Snåriga skäggen 2020

Genomfördes 1 februari i Bredäng/Sätraskogen, arrangerat av Gustav Vasa Bredäng.
Segrare var Sollentuna Norra som får äran att arrangera 2021 i det fall tävlingen får genomföras.
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Scouternas Dag 2020

Planering för genomförande i Judarnskogen har genomförts och samtliga arrangerande kårer tog
fram sina kontroller.
Covid-läget gjorde dock att vi inte fick polistillstånd och tvingades ställa in tävlingen.
Förhoppningen är att arrangerande kårer är beredda att – om möjligt genomföra tävlingarna 2020
på samma plats. Vi ser dock stor risk för att även 2021 års tävlingar kan komma att ställas in p g a
Covid.
TOIS önskar få mandat att verka för ett genomförande. I det fall 2020 års arrangerande kårer
accepterar att ta samma roll 2021 kan vi lägga beslut om genomförande eller ej senast 1 april. I det
fall nya kårer behöver arrangeras måste beslutet fattas tidigare troligen i början av februari, med
större risk för att evenmanget måste ställas in.
Förslag till arrangerande kårer

Stockholms Scoutdistrikt Fridhemsgatan 8
112 40 Stockholm

Webb: stockholm.scouterna.se
E-post: TOIS@scoutkansliet.se
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Myrstigen:
TL: Hedvig Eleonora
Adolf Fredrik
Drakarna
Enskede
Mälarhöjden
Spånga
Vällingby
Reserver: Brobergska

Björnklon:
TL Västertorp
Gustav Vasa Bredäng
Kärrtorp
Sköndal
Örby
Örnsberg
S:ta Maria

Älghornet:
TL S:ta Maria
Bagarmossen
Hammarby
Spånga
Älvsjö
Årsta
Örnsberg

Förslag till datum för Scouternas Dag 2021-05-08.
Mötet behöver också diskutera om det finns möjlighet/vilja att förändra upplägget för att öka
möjligheten till ffysisk distans. Det kan handla om att dela upp tävlingen på olika dagar (en per
gren), förlänga genomförandetiden och ta bort prisutdelningen. Hur ställer sig mötet i dessa
frågor?
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Scouternas Höstdag 2021

Genomförs förslagsvis 2021-09-25 vid Farstanäset/___________.
En idé är att sprida arrangemanget över en större yta och tidigarelägga starten och hålla öppet
längre för att möjliggöra fysisk distans, detta ställer dock högre krav på funktionärerna.

7

Scouternas Natt 2021

Genomförs om möjligt förslagsvis2021-10-09--10 i Rudan/___________
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Stormöte 2021

Genomförs digitalt och/eller på plats förslagsvis 2021-11-15
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Kommentarer och förslag

Lämnas via facebookgruppen Stockholms Scoutdistrikt senast kl 18.00 den 14 november, för att
kunna tas hänsyn till på mötet.
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