
 
 
 

Kårledningsträff 17 januari 2021  
En digital kårledningsträff med anledning av de senaste restriktionerna gällande 

Covid -19.  

 

Mötets syfte är att erbjuda kårledningarna i distriktet en diskussionsplats, för att 

ventilera funderingar och söka samsyn kring hantering av de lokala råden. 

 

Närvarande: 

31 personer från 21 kårer + styrelse, kansli och verksamhetsrevisor 

(Adolf Fredriks scoutkår, Bagarmossens scoutkår, Bandhagens scoutkår, Enskede 

scoutkår, GVB, Hammarbys sjöscoutkår, Hedvig Eleonora scoutkår, Hässelby 

scoutkår, Ingarö scoutkår, Mälarscouterna, Norra Järva scoutkår, S:t Sigfrids 

scoutkår, Spånga scoutkår, Wallinum, Vikingarna, Vårberg Skärholmen, Vällingby 

scoutkår, Västertorps scoutkår, Älvsjö scoutkår, Årsta scoutkår, Örnsbergs 

scoutkår) 

 

 

Välkomna till mötet: 
 

Distriktsordförande Niclas Barkåker öppnar mötet, hälsar alla välkomna och går 

igenom detaljer om mötesordning mm..  

 

De senaste dagarna har det kommit ut många restriktioner ny information.  

 

- Vi har en ny pandemilag:  

Numera är det lag på att man inte får vara fler än 8 personer inomhus vid en allmän 

sammankomst. Viktigt att tänka på om har en lokal som man hyr ut.  

 

- Nya rekommendationer från smittskydd Stockholm: 

Information om att från den 16 januari kan även unga och vuxna ha 

utomhusverksamhet: Tidigare har restriktionerna varit att undvika all form av 

träffar både inomhus och utomhus. 

https://vardgivarguiden.se/nyheter/2021/januari/organiserad-utomhustraning-

kan-borja-fran-16-januari/ 
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- Scouterna har uppdaterat sina råd och rekommendationer  

Man uppmanar bland annat till att använda deras mall för riskbedömning, när man 

arrangerar aktivitet och möten. Det kan också vara bra att hålla kontakt med de 

skolor som scouterna går i, för att hålla koll på om det har skett något utbrott där 

och därmed kunna agera utifrån det. 

http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/ 

 

Scouterna har också uppdaterat sin webb med tips på hur man kan ställa om sin 

verksamhet och göra digitala möten:  

http://www.scouterna.se/ledascouting/leda-scouting/digitala-scoutmoten/ 

 

 

Diskussion om hur det går för kårerna.  

Hur anpassas verksamheten och tips på vad man kan göra: 
 

S:t Sigfrids scoutkår: 

Vi har förmånen att ha mycket med skog, två olika sjöar och fin natur vid vår 

scoutlokal. Därför har det funkat perfekt att ha vår verksamhet utomhus.  

 

Vi har även tillgång till 2 scoutlokaler och kan då dela upp grupperna om det skulle 

vara för dåligt väder. Varje patrull kan därmed få 20 kvm var att förfoga över. I 

scoutlokalen kan vi förvara kläder och saker som scouterna har med sig.  

 

Utomhus har vi har riggat upp en presenning som vi kan dra upp och då få 140 

kvm skyddande tak om det skulle regna eller snöa. Så vi är förberedda på att ha 

utomhusverksamhet den kommande terminen. 

 

Ingarö scoutkår: 

Vi har en lite annan bild av läget. Vi har bedrivit utomhusverksamhet under hösten 

och ställde sen in verksamheten mot slutet av året, eftersom det inte kändes säkert.  

 

Vi har konstaterat att det inte bara handlar om att ha möten ute eller digitalt. Utan 

om förutsättningar. För att kunna starta upp verksamheten handlar det om vilka 

förutsättningar som finns i kåren, både bland scouterna men också bland ledarna. 

 

Ledare kan vara i riskgrupp, eller leva nära någon i riskgrupp och behöva vara 

försiktiga.  

http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/
http://www.scouterna.se/ledascouting/leda-scouting/digitala-scoutmoten/


 
 
 

Förutsättningarna är helt olika. Kåren måste anpassa sig och samarbetet i kåren 

måste bli större när vi får anpassa varje grupp efter den rådande situationen.  

 

Vi vacklar lite när det gäller hur vi ska starta upp terminen. Det kan bli några 

digitala möten, utomhusmöten eller utomhus enbart i patruller osv. Men vi har inte 

dragit igång terminen än, utan funderar fortfarande på hur vi ska göra. 

 

Vi får däremot inte vara inomhus och ha möten, eftersom Värmdö kommun har 

ställt in all inomhusverksamhet i sina lokaler, och vi hyr lokal av kommunen. 

 

Norra Järva: 

Vi gick över helt till utomhus tidigare under hösten (i likhet med många andra) men 

ställde in familjeverksamheten, eftersom de nya direktiven gällde att man kunde 

fortsätta ha verksamhet för barn födda 05 eller senare, men inte vuxna eller äldre. 

(Familjescouting är ju barn tillsammans med vuxna). 

 

Vid de nya nationella riktlinjerna 14 december, var man tydlig att det gällde alla 

typer av aktiviteter och att det även gällde för äldre ungdomar och vuxna och inte 

bara barn födda 2005 och senare.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-

utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-

spridningen-av-covid-19/#allmanna 

 

Det vi funderar över nu är vilka anpassningar vi behöver göra för att kunna dra 

igång familjeverksamheten igen? 

 

Ska vi dela gruppen för att få färre personer eller vad kan man göra. Vi vill gärna 

höra hur andra med familjeverksamhet har gjort och tänker. 

 

Övriga avdelningar i kåren kommer att börja terminen ”som vanligt” med enbart 

utomhusverksamhet. 

 

Örnsberg: 

Vi startade upp vår planeringshelg igår och där diskuterades bland annat 

stadsbidraget som ska sökas, där årsberättelser ska skrivas för varje avdelning.  

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/%23allmanna
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Det är lite svårt att få till detta för de yngre barnen och vi undrar hur man ska göra 

det görbart och rent praktiskt författa dessa dokument och få till underskriften.  

 

Problemet med spårar-avdelningarna är att göra det ute. Vi funderar på om en 

ledare kan vara ombud och skriva, alternativt att en patrull i taget får vara inne och 

skriva årsberättelsen. 

 

En annan fundering vi har gäller förmedlandet av ny info och nyheter. Hur snabba 

är ni andra på att förmedla ny info till resten av kåren? 

 

 

Svar gällande årsberättelser, från Åsa, Verksamhetsrevisor + bidragsombud i 

Mälarhöjden  

I Mälarhöjden brukar vi göra det patrullvis. Det går utmärkt att göra digitalt bara 

någon har pappret man behöver skriva och sedan kan skriva under det. Pappret kan 

sen sparas på kåren och sammanställas av ledaren som också kan skriva under 

pappret.  

 

Svar från Carl Bjelksjö (DS+ jobbar på Scouterna): 

Se till att inte vänta för länge med att få underskrifter. Ledaren kan vara sekreterare, 

men det är viktigt att det är scouterna själva som håller mötet.  

 

Svar från Mälarscouterna gällande snabbheten med ny info till kårens ledare: 

Vi har tänkt att vi inte kan vara så snabba, vi i kårstyrelsen måste ge ledarna en viss 

planeringshorisont.  

 

Det vi har gjort är att vi har skjutit på kårstarten en vecka, vi börjar den 24:e istället 

för den 17:e.  

 

Våra äventyrare och utmanare har planerat för att köra digitalt de första veckorna. 

Övriga har planerat för och hoppas kunna ses på riktigt och köra utomhus  

 

Vi har lämnat över till grenledarena på att planera och ta beslut om hur de vill köra 

sin verksamhet nu. Kårstyrelsen arbete har varit att informera och ge dem det bra 

beslutsunderlaget för att kunna göra de bästa bedömningarna i sin planering.  

 

Men all verksamhet ska köras utomhus nu för en överskådlig framtid. 



 
 
GVB: 

Vi försöker att ligga i framkant hela tiden i vår kår. Vi hade en planeringshelg 

digitalt och vi siktar på att ligga före och vara snabba på bollen. Vi har bett 

avdelningarna att planera för övernattningar och läger.  

 

Nu har vi digitalt möte varje söndag med alla AL för att kunna stämma av och 

informera om vad som gäller. 

 

Vi drar igång första veckan i februari och vår inställning just nu är att köra digitalt 

eller utomhus. Många av barnen ses i skolan och vi har många yngre ledare. Vi 

siktar på att komma igång i februari på något sätt. 

 

 

Vårberg skärholmen: 

Vi som har scoutkårer i ett socioekonomiskt område har lite andra förutsättningar. 

Här saknar scouterna kläder för att vara ute länge och de har inte alltid de tekniska 

möjligheterna. De har begränsad tillgång till surf och digitala medel.  

 

Vi kan inte som fritidsaktivitet kräva att de gör digitala uppgifter när de inte har 

tekniken för att göra det.  

 

Svar från Niclas (DS):  

Det finns ju såklart olika förutsättningar. Det handlar mycket om att man får göra 

anpassningar av aktiviteter utifrån ens egen rådande situation.  

 

Det går ju att göra andra saker än att ses digitalt. Man kan göra saker utomhus eller 

hemma själv, gå ut i skogen och få med sig uppgifter att lösa på egen hand utan 

datorn. 

 

Kom gärna med fler tips på saker man kan göra som inte kräver digital 

uppkoppling. 

 

 

Tips från chatten: 

 Ha ett utrustningslager för utlåning av saker, på kårerna. 

 Söka medel från exempelvis Gålö-stiftelsen för att kunna köpa in utrustning 

(från Second hand eller liknande) till kåren för utlåning.  



 
 

 Det är bra att ha regnkläder, varma handskar mm. på kåren, så att de som 

kommer till mötena utan lämpliga kläder kan låna och vara med. 

 Insamling/förmedling av kläder och utrustning där distriktet förmedlar 

behov och tillgång.  

 Gällande avsaknande av digitala hjälpmedel försöker vi medvetet att undvika 

digital verksamhet och göra andra saker istället. 

 

 

Årsta scoutkår: 

Vi ska dra igång familjescouting i vår kår, och efter de nya restriktionerna den 16 

januari känns det möjligt och görbart.  

 

Vi har några frågor om lämplig storlek på gruppen, eftersom det ingår många 

vuxna.  

 

Gör ni som har familjescouting mindre grupper för att Corona-anpassa och vad är i 

så fall lämplig storlek på gruppen? 

 

Svar från Norra Järva:  

I höstas var vi 20 barn + vuxna, vilket blev ca 40 deltagare. Det är väldigt många 

när alla är samlade. Vi känner oss inte bekväma med en grupp av den storleken just 

nu.  

 

Våra funderingar nu är om vi ska dela upp gruppen och ha möten varje vecka 

(istället varannan vecka) eller köra 2 grupper samtidigt men på olika platser. 

Kommer vi att ha tillräckligt med ledare för detta och kommer vi orka och klara av 

att ha möte varje vecka? 

 

Just nu vet vi inte hur vi ska göra. 

 

 

Bagarmossen: 

Vi tänker som GVB. Många avdelningar tänker och hoppas och planerar för ett 

aktivt scenario där man hoppas på att kunna arrangera möten, sova ute och ha 

hajker i vår. 

 



 
 
Men vi undrar vad som gäller för läger, hajker och liknande framåt, utöver lagen att 

man inte får vara fler än 8 personer i en stuga. Hur ska man tänka framåt för våren 

och läger?  

 

 

Svar från Niclas (DS): 

Här är de senaste råden från krisinformation om vad som gäller. Det man har 

pratat om tidigare är just lokaler med en begränsning av 8 personer.  

 

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-

storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/restriktioner-och-

forbud 

 

I distriktet planerar vi för att kunna ha läger och aktivitet på Vässarö och man bör 

planera för att kunna ha verksamhet och läger i sommar. Om det kommer det nya 

restriktioner, så är det lättare att tänka om än att börja planera då. 

 

Svar från Norra Järva: 

Vi planerar inte för några övernattningar under första halvan av terminen, istället 

kör vi heldags-hajker utomhus. Däremot har vi planerat in övernattningar med start 

i mitten av april – men med beredskap att kunna omvandla även dessa till 

dagsaktiviteter. 

 

Vi räknar med att kunna genomföra ett sommarläger, men har valt att inte satsa på 

något storläger utan planerar för kårläger i juli, som vi vid behov kan dela i två 

separata lägerplatser utan inbördes kontakt. 

 

Vikingarna: 

Vi hoppar över kvällsmöten och kör istället ett längre möte på helgen. Genom 

detta undviker vi mörkret och det är lättare att hitta bra platser att vara på när man 

inte behöver vara inne i stan, där vi har vår lokal, på kvällen. 

 

GVB: 

Vi vill förtydliga varför vi ligger i framkant. Den dag det här släpper, vill vi ligga 

före och redan ha aktiviteter inplanerade så att det bara är att köra. Om det inte 

släpper så får vi tänka om och ställa in istället. 

 

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/restriktioner-och-forbud
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Ingarö: 

Regler är ju en sak, men hela tiden han handlar det ju om hur man kan anpassa 

verksamheten. Vi ska ju såklart planera för aktivitet, för vi hoppas ju att det ska 

släppa.  

 

Det är dessa veckor som är som mest intensiva i smittspridning. Vi har därför valt 

att inte starta upp verksamheten än.  

 

Det är olika för olika situationer och kårer. Vi har till exempel flera ledare med 

anhöriga i riskgrupp som de måste kunna träffa.. Det handlar om att göra en 

riskbedömning snarare än vad regelverket säger. Regelverket är en botten. 

 

Niclas (DS): 

Det handlar om att planera för att kunna göra saker framöver och ha någon slags 

grund att stå på.  

 

Adolf Fredrik: 

Vi tänker att vi ska dra igång verksamheten på samma sätt som i sluten höstas, med 

mycket digital verksamhet, patrulluppdelade träffar.  

 

Även om 8 personer-regel är lite oklar så vill vi hålla på den och inte vara fler 

personer i vår lokal oavsett om det är scouter eller andra personer. 

 

Det vi har funderingar på är om Stockholms högstadie-skolor ska fortsätta med 

digital undervisning 

 

Och hur man ska göra Utmanarverksamheten. Kan man köra den på något sätt 

igen, eller ska man bara köra digitalt eller ställa in den fortsättningsvis. 

 

Svar gällande grundskolorna i Stockholms stad: 

Varje skola gör en egen bedömning om undervisning på distans när undervisning 

inte är möjlig. Här är det bäst att kolla upp vad som gäller för de skolor som era 

scouter går i.  

https://grundskola.stockholm/att-ga-i-grundskola/coronaviruset-narvaro-och-

minskad-smittspridning/ 

 

https://grundskola.stockholm/att-ga-i-grundskola/coronaviruset-narvaro-och-minskad-smittspridning/
https://grundskola.stockholm/att-ga-i-grundskola/coronaviruset-narvaro-och-minskad-smittspridning/


 
 
Svar gällande utmanarverksamhet: 

För ungdomar och vuxna gäller nu samma regler som för barn.  

Man kan ha verksamhet för utmanare, men bör då vidta åtgärder och mer 

försiktighet än för de yngre, för att göra aktiviteterna säkra.  

 

Vikingarna: 

Vi funderar på att ha helgträffar varannan helg istället för våra vanliga 

torsdagsträffar. Det påverkar ju antalet träffar och bidragsunderlaget. Hur fungerar 

det med närvarokorten om man ses 3 h en lördag istället 1,5 h varje vecka. Kan 

man räkna helgträffen som 2 träffar?  

 

Svar från Påverkansgruppen: 

Vi har en dialog gällande bidragssystemet. Det vi kan säga är att 

Idrottsförvaltningen är väldigt medvetna om att Corona påverkar vår verksamhet. 

De tittar på de förändringar som har skett och är öppna för att göra anpassningar 

för att föreningslivet inte ska drabbas allt för mycket. 

 

Att räkna ett 3 timmarmöte på en lördag som 2 träffar går nog inte, men staden vill 

oss väl och hitta en lösning som gör det bra för oss. Scouterna har högt förtroende 

hos Idrottsförvaltningen. 

 

Marie, DS +Vällingby: 

Det är viktigt att vi dokumentärer vad vi gör. När vi gör saker och hur många vi är. 

Senare kan vi i påverkansgruppen ta detta vidare när vi vet mer om hur 

redovisningen ska göras för att vi ska få bidrag för vår verksamhet. 

 

Tips på aktiviteter på distans utan digitala hjälpmedel: 

Vi skickade hem brev till scouterna med tips på pyssel och uppgifter att göra (var 

och en för sig) för att sedan redovisa när man kan ses igen. 

 

Våra äventyrare fick hem knop-rep för att göra knopar hemma. 

 

Våra tankar just nu går att ge avdelningar möjlighet att starta upp verksamhet i 

februari. Vi planerar inte för övernattningar nu, men däremot planerare vi läger för 

att scouterna ska ha något att se fram emot.  

 

Vi har regelbunden uppföljning med ledarna i kåren. 



 
 
 

Tips från en ledare är att titta på de danska scouternas aktiviteter. Bland annat sova 

i sovsäck hemma mm. 

 

Hammarby sjöscoutkår: 

Tips på uppgifter kan vara:  

Scoutbingo, gör aktiviteter i snön, tipsrunda, fågelskådning, skräp-pyssel – gör en 

skräprunda och gör pyssel av det. 

 

S:t Sigfrid: 

Skicka ut knop-rep och uppgifter på knopar att göra hemma och sedan skicka in 

bild på knopen. Det blev bättre resultat för många när de i lugn och ro kunde sitta 

hemma och träna. 

 

Anna (Kansliet): 

Testa er fram när det gäller den digitala verksamheten. Diskutera med era scouter 

vad man göra och inte göra när det kommer till digital scouting.  

 

Kan man leka kurragömma, charader, baka eller klä ut sig tillsammans digitalt? 

Testa, det gör inget om det blir fel. 

 

Vällingby: 

Tips på något att göra utomhus är att ha en skatt-jakt med patrullen omkring 

scoutlokalen, för att få komma tillbaka och känna närvaron av scoutlokalen och 

scoutkåren igen.  

 

Västertorp: 

Vi skickade ut det brev till vårdnadshavare, som Scouterna tipsade om, och fick 

mycket positiv respons på detta. 

 

Brevmallen till vårdnadshavare finns här: 

http://www.scouterna.se/ledascouting/leda-scouting/digitala-scoutmoten/ 

 

S:t Sigfrid: 

Vi sätter igång verksamheten den 28:e januari med en utomhus-övning med ett spår 

vid Vinterviken, med frågor och kontroller. Scouterna får ha fotogenlampor 

http://www.scouterna.se/ledascouting/leda-scouting/digitala-scoutmoten/


 
 
eftersom det är mörkt. Sedan kör vi patruller med tävlingar och lekar och avslutar 

med kår-rop.  Nu hoppas vi att vi kan köra igång igen den 28:e.  

 

 

Niclas avslutar mötet 
Tack för bra diskussion och fina tips! 


