
 
 
 

Kårledningsträff 14 mars 2021  
En digital kårledningsträff med fokus på kårernas sommarplaneringar samt 

diskussion om verksamheten utifrån 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: 

19 personer från 12 kårer + styrelse, kansli och verksamhetsrevisor 

(Adolf Fredriks scoutkår, Enskede scoutkår, GVB, Hammarbys sjöscoutkår, 

Hässelby scoutkår, Hässelby strand sjöscoutkår, Mälarhöjdens scoutkår, 

Mälarscouterna, Nockeby scoutkår, Spånga scoutkår, Vällingby scoutkår, 

Örnsbergs scoutkår) 

 

 

Välkomna till mötet: 
 

Distriktsordförande Niclas Barkåker öppnar mötet, hälsar alla välkomna och går 

igenom detaljer om mötesordning mm. 

 

 

Råden är som tidigare att man rekommenderar att hålla verksamheten igång för 

barn och unga. Barn och unga födda 02 eller senare kan ha verksamhet inomhus, 

men det bättre alternativet är att vara utomhus eller att anpassa verksamheten så att 

man kan minska smittspridningen. 

 

Ni kårer har bäst koll på hur ni kan bedriva er verksamhet säkert, i övrigt är det 

inga nya råd som påverka oss så mkt. Det är fortfarande viktigt att hålla koll på hur 

det ser ut i de lokala området, vilket gör att man kan behöva göra olika 

anpassningar beroende på hur det ser ut för ens egen kår och lokalt område. 

 

Genomgång från kårerna. 

Hur går det för er nu och hur tänker ni gällande sommarplaneringen? 

 

Mälarscouterna 



 
 
 

Vi har bokat och börjat planera för kårläger. Förra året hade vi kårläger 

modulariserat, vilket fungerade bra. Vi tycker att det är bättre med en gemensam 

buss till lägerplatsen än att scouterna åker själva, men vi får se hur läget och 

smittspridningen är, om det är bättre att scouterna åker enskilt. 

 

Vi följde samma råd och riktlinjer som skolorna i Stockholms stad och ställde in all 

verksamhet under vecka 10, då rekommendationerna var att bedriva skola på 

distans vecka 10 . Äventyrare och utmanare har varit på distans under denna vecka. 

I övrigt har vi inte skärpt åt något mer än vad vi har gjort tidigare.  

 

 

GVB 

Utmanarna har haft svårt att få engagemang, därför har vi sagt att de ska köra lite 

live tillsamman i mindre grupper, för att få igång någon verksamhet.  

 

Ett annat problem just nu är att vi har en ny lokal som vi försöker få användbar. 

Det är ett litet pyssel att få ihop så att vi inte är för många som jobbar tillsammans.  

 

Vi kör vår verksamhet mestadels utomhus och patrullvis inomhus i mindre 

grupper. Vi har ställt in alla planerade övernattningar i mars/april vi kommer istället 

att ha dagsaktiviteter.  

 

Vi planerar för sommaraktivitet och då med bokade bussar.  

 

 

Spånga scoutkår 

När det gäller avdelningsverksamhet har vi kört utomhus i smågrupper sen i höstas. 

Under vecka10 körde utmanarna och även äventyrarena i stort sett helt digitalt. 

 

Sommaren planerar vi för läger grenvis, för att hålla deltagarantalet nere till 50-

gränsen. Vi har jobbat med lite olika scenarion, men vi har bokat lägerplatser och 

hoppas att det ska fungera i sommar. 

 

Vi har inga hajker nu utan har istället en del dagsaktiviteter planerade utomhus nu i 

mars/april. Men inga övernattningar. 

 



 
 
Det tuffar på och det har gått hyggligt att hålla engagemanget upp ändå. 

 

 

Vi är glada för att vi nu har kunnat börja träffas fysiskt, även för de äldre scouterna, 

utmanare och rover, nu när myndigheterna har ändrat riktlinjerna. Vi kände att det 

började bli en utdöende trend där det var svårt att få engagemang med enbart 

digital verksamhet. 

 

Hässelbystrands sjöscoutkår 

Vi har jobbat med att vara utomhus hela tiden, men under jul när det var extra 

skärpta restriktioner körde vi digitalt med alla avdelningar. Det funkade sådär för de 

yngre scouterna.  

 

Från februari och framåt har vi fortsatt med utomhusverksamhet. Alla hajker är 

inställda och inga övernattningar. I framtiden kommer vi att genomföra båtvård 

som planerat och kunna segla.  

 

Vår lägerplanering pågår, vi förutsätter att det kommer att gå att genomföra läger. 

Förra året blev lägret inställt så nu använder vi samma lägerplanering som redan är 

gjord. Vi har klarat oss hyggligt, men det har såklart varit lite stökigt. 

 

Nockeby 

Vi har kört utomhusmöten hela tiden och bara behövt ställa in ett fåtal möten, men 

det har berott på ledarbrist och inte på grund av smittspridningsrisk.  

 

I sommar har kåren bokat läger på Vässarö. Vi får se hur man delar upp sig på 

själva lägerplatsen, men vi tror att vi inte blir fler än 50 personer. Utmanarna 

kommer att åka på Boomerang-lägret på Vässarö. Det känns som att det rullar på. 

 

När det gäller responsen från föräldrar så har vi inte hört något negativt från 

scoutföräldrarna. 

 

Hässelby  

Vi kör bara utomhus just nu. Vi har en begränsning i vår lokal på antal personer. Vi 

har inte haft några inomhus-hajker men våra äventyrare har haft en hajk utomhus i 

vindskydd, i smågrupper. 

 



 
 
För sommarläger planerar vi för Dala-Camp, så vi får se hur det blir med det, för 

det är ju ett ganska stort läger. Annars kommer vi att köra ett eget miniläger med 

kåren, som vi gjorde förra året, om det inte blir något Dala-Camp. 

 

Enskede 

Vi är ute på alla våra möten, alltid. De större avdelningarna kör vi även patrullvis, 

dvs. vi möts inte avdelningsvis utan börjar och avslutar med enbart den egna 

patrullen. 

 

Gällande läger har vi sagt att varje avdelning får bestämma själva och göra vad de 

känner sig trygga med. Det kan vara läger eller hajk, men det är upp till 

avdelningarna själva har vi sagt i styrelsen 

 

Mälarhöjden 

Vi har kört på med utomhusverksamhet. Äventyrare och yngre kan få vara inne om 

de vill. Utmanar/Rover får vara inne om man är färre än 8 personer.  

 

Vi planerar att åka på sommaraktiviteter som Miniscout, vandringar och andra 

sommaraktiviteter. Vad gäller hajker, så är det upp till avdelningarna själva att 

bestämma. I dagsläget är det ingen av avdelningarna som planerar någon 

övernattning utan det är dagsaktiviteter som körs. Men det kan ju komma att 

ändras längre fram.  

 

Hammarby sjö 

Vi kör till skillnad från många andra, enbart digitalt. Vi tar beslut på vårt nästa KS, 

och så kör vi månadsvis. 

 

Vi planerar för läger i slutet av juli på Vindalsö. Förra årets läger ställde vi in. Vi har 

scouter från många olika skolor och därför vill vi undvika resor från olika platser  

fram och tillbaka och att barn från olika skolor träffas.  

 

Vi har inga hajker planerade och vi körde vårt årsmöte digitalt. Det fungerade bra. 

Vi har inte hört något negativt från några föräldrar eller scouter, även om de såklart 

vill börja träffas mer live nu.  

 

Vår lokal som vi hyr in oss i är för närvarande stängd, så därför kan vi inte vara 

inomhus nu. 



 
 
 

Vällingby scoutkår 

Vi kör på, avdelningarna träffas, fast utomhus. Vi har förberedelser och idéer om 

eventuella övernattningarna och hajker senare i vår, men inget är bestämt, utan vi 

tar beslut efter påsk. Utmanarna varvar utomhus med digitala möten.  

 

Vi planerar för sommarläger, grenvis. De yngre avdelningarna har bokat på Vässarö 

och de äldre har lite andra planer. Vi planerar alltså för läger, men vi får se hur läget 

ser ut längre fram. 

 

Hittills har vi bara fått positiv respons från föräldrarna. 

 

Adolf Fredriks scoutkår: 

Vi har kört på, och avdelningarna träffas patrullvis. (Förutom vecka 10 när skolorna 

stängde igen.) Vi fyllde 100 år i år och körde ett digitalt 100-årsfirande på vår 

födelsedag. Det gick trots allt ganska bra och vi fick positiv respons från alla 

deltagare som deltog via Zoom. 

 

Framåt planerar vi för att få till dagsaktiviteter och så får vi se om vi kan köra 

övernattningar senare framåt maj.  

 

När det gäller Sommarläger, planerar vi för kårläger, vårt 100-årsläger på 

skräddartorp uppe i Dalarna i mitten av augusti. Vi vill ju ha såklart ha vårt 100-

årsläger, men vi får se hur det blir. 

 

Vi har fått bra respons från föräldrarna. De gillar att vi kör patrullvis, utomhus och 

kämpar på. 

 

Örnsberg: 

Vi kör fysiskt, de flesta kör fysiskt, men vi ställde in under v. 10 

Nu har även utmanarna börjat köra fysiskt, annars har de kört mest digitalt. 

 

Vi har börjat fundera på läger, men det känns svårt när man inte vet hur det 

kommer att bli. 

 

 

 



 
 
Svar på fråga gällande Vässarö och sommarläger mm. 

Vässarö är redo för läger och planerar för att hålla öppet och köra verksamhet, 

både egna läger och gästande grupper. Det går bra att boka läger nu och många har 

redan bokat.  

 

Första tisdagen varje månad kommer man att lägga ut information på webben om 

hur läget är. Avbokningsreglerna är justerade med hänsyn till covid-restriktionerna. 

För aktuell information gå in på www.Vassaro.se 

 

 

Fri diskussion och frågor från kårerna: 

 
Anna, kansliet 

Om man är osäker på om man vill eller kan ordna läger och hur man kan göra, så 

kan man kontakta styrelsen eller kansliet för att bolla tankar och funderingar. 

 
 

 

Spånga-  

Ni som kör digitalt hur gör ni, framförallt för de yngre grupperna? 

 

Svar från Hammarby sjöscoutkår. 

Vi har valt att köra digitalt pga många kommer från olika skolor, utmanarna är 

trötta på att köra digitalt. För äventyrarna fungerar det okej. Spårarna hade sina 

årsmöten digitalt, det var kaosartat, men fungerade. 

 

De yngre scouterna får uppgifter som de sedan ska redovisa och scoutmötet sprids 

då ut över veckan. 

 

Vi har valt att köra digitalt och vill vara lite extra försiktiga, då flera i kåren har haft 

covid-19 

 

Spånga:  

Hur tänker ni andra gällande planering av saker, som kanske inte kommer att blir?  

 

 

Svar från Mälarscouterna: 



 
 
Nu händer det väldigt lite i scoutkåren, och att planera inför något kan vara ett sätt 

att göra så att något händer, även om det bara är planering. Men då träffas man i 

alla fall. Vi tror inte att lösningen är att sluta planera inför saker som man tror inte 

ska bli av. Vi fortsätter att planera för saker tills de måste ställas in. Det är viktigt att 

fortsätta träffas över avdelningsgränserna. 

 

 

Adolf Fredriks scoutkår 

Övernattningar fram över, begränsningen i stugor är ju 8 personer just nu. Hur 

tänker och planerar ni för utomhus-övernattningar i vindskydd och liknande? 

 

Svar från Spånga 

Vi har planerat för ensam-hajker för utmanarna. Alla sover och lagar mat för sig 

själva.  

 

Det är inte helt lätt att ta beslut på hur framtiden kan komma att se ut. 

 

GVB 

Vi har pettersberg som vi inte kan hyra ut till fler än 8 personer.  

 

Men ska vi göra övernattningarna så är det utomhus som gäller. Vi har 

uppdateringsmöten i stort sett varje vecka med kårens ledare, då pratar vi om vad 

som gäller i kåren och hur vi ska tänka. 

 

Vällingby. 

Innan maj är det inga övernattningar planerade. Våra äventyrare har en idé om att 

göra en hajk där de träffas utomhus med avstånd och sedan går hem och fortsätter 

hajken digitalt och sover själva, hemma men på annan plats än i sin säng.  

 

 

Niclas- DO.  

Det kommer ju en del roliga och nytänkande idéer av det här ändå. Även om vi alla 

är rätt trötta på det här nu. 

 

 

 

Nockeby 



 
 
Några avdelningar har bokat in sig i vår stuga för hajker i vår, men än så länge vet 

vi inte hur det kommer att bli. 

 

GVB: 

Planen just nu är att det blir dagsaktiviteter istället för övernattning. Och viktigt att 

föräldrarna ser till så att barnen kommer till och från aktiviteten och inte samåker, 

så att vi undviker smittspridning. 

 

 

Niclas avslutar mötet 
Tack för bra diskussion och fina tips! 


