
Kårledningsträff 20 februari 2022

Denna digitala kårledningsträff  har fokus på hur läget ser ut för distriktets kårer nu
när restriktionerna har släppt samt inspiration kring utbildningar, speciellt
intressekurser.

Närvarande:
11 personer från 8 kårer + Caroline från styrelsen, Jenny från Scoutkansliet och
verksamhetsrevisor Kerstin.
(Nockeby scoutkår, MoRå, Bandhagen scoutkår, Västertorp scoutkår,
Sjöscoutkåren Drakarna, Adolf  Fredrik scoutkår, Vällingby scoutkår, Hässelby
scoutkår.)

Välkomna till mötet
Caroline, ledamot i styrelsen, började med att hälsa välkomna och berätta om
upplägg för timmen.

Caroline frågar hur kårerna mår nu efter pandemin och om man börjat terminerna
och planerat in övernattningar. Runda där kårerna presenterar sig och berättar om
nuläget för deras respektive kår.

Mälarscouterna berättar att de bedrivit sin verksamhet helt och hållet utomhus
under pandemin och att eftersom det fortfarande pågår smittspridning så är de
försiktiga och fortsätter utomhus troligtvis fram till hösten. Verksamheten har hällts
uppdelat: läger, kårträffar osv. Saknar en större gemenskap i kåren som naturligt
kommer när man lär känna varandra.

Bandhagens scoutkår berättar att de bestämt att om man är inne i lokalen måste
man desinficera ytorna efter sig. Detta för att man ska våga röra sig i lokalen för att
t ex hämta material. Det blir en trygghet för andra som kommer in efter att veta att
det är säkert.



Västertorps scoutkår: fortsätter verksamheten som vanligt. Håller ledare från olika
grenar uppdelade. Ska ha tillfällen framöver för att lära känna varandra i kåren,
speciellt för att nya i kåren ska komma in i gemenskapen.

Drakarna: har verksamhet till stor del utomhus. Det har varit en utmaning att få
tillräckligt med ledare till avdelningsmötena, många ledare är sjuka. Det har gått bra
genom stort samarbete mellan ledarna på avdelningarna. Innan pandemin var de
”bekväma” inomhus men pandemin har gjort dem bekvämare att ha
scoutverksamhet utomhus.

Adolf  Fredriks scoutkår har varit mkt inne, men lärt sig att vara ute mer. Vissa
aktiviteter kan ändå vara skönt att göra inomhus, t ex chiffer. Återgång efter covid:
det är viktigt att ses och prata fysiskt. Det leder till bättre kontakt. Missförstånd
uppstår lätt via t ex mycket mailande. Satsar på att få igång de fysiska träffarna igen.
Ger ett bättre klimat i kåren.

Frågan ställs om kårerna behöver stöttning eller hjälp med något. Adolf  Fredriks
scoutkår önskar tydligare ämnen till kårträffarna och att kunna lära av varandra, t ex
rekrytering, att se och ta del av andra kårers framgångsnycklar. Det önskas fysiska
möten, inte digitala möten. Västertorp flikar in att vi ska ta med oss vad vi lärt oss
av pandemin. Det nämns skulle kunna ha färre kårledningsträffar på en termin
(styrelsen har genomfört fler kårledningsträffar än vanligt under och på grund av
ekonomin, ca en per månad) men att ses fysiskt då och att grotta ner sig i specifika
frågor.

Styrelsen vill utveckla kursverksamheten inom distriktet. Bygga upp bättre
verksamhet specifikt kring intressekurser. Syftet är bland annat att stärka samarbetet
mellan kårer att dra nytta av varandras kunskaper d.v.s. vara kursledare åt varandra.
MoRå tillägger att fysiska träffar är viktigt oavsett sammanhang, det är då det
”händer grejer”. Nämner att ”lägerbålskunskap” skulle vara en kul intressekurs.
Nockeby flikar in och säger att det är många som vill gå kurser men det är svårt
med tiden. Kanske förlägga kurser på vardagskvällar och att ledarna då kan skippa
ett scoutmöte för att utbilda sig? På så sätt skulle man kunna genomföra en bättre



verksamhet för scouterna. Spånga scoutkår haft ”utbildningsvecka” då all
verksamhet med barn är inställt för att ledarna ska utbilda sig.

Kerstin (Trygga Möten): pratar lite om kursen Trygga Möten. Pratar om att öppna
upp för ett fördjupningsseminarium i Trygga Möten som man kan ha ute på
kårerna. Då kan man som kår önska vinkling på fördjupningen. Kårerna kan
beställa detta via scouternas utvecklingskonsulenter. Kårerna behöver dock
inkomma med förfrågan i god tid innan så att förberedelse och marknadsföring
hinns med. Man måste inte ha gått TM innan men det blir lättare om alla har en
gemensam ”baskunskap”. Unga som är nya i sin ledarroll kan vara en vinkling eller
en grupp de gärna kommer ut och har seminarium med.

Formen för dessa kårledningsträffar tas upp: finns det några önskemål från
kårerna?
Bandhagen: vardagskvällar men rotera dag så att fler kan vara med. Samt att få veta
temat i förväg så att man kan ta med sig ”rätt personer/funktionärer”. Eller att
kunna diskutera ämnena på kåren innan. Flera kårer håller med.

Nästa träff  sker i mars och fokus är Jamboree22 och i synnerhet transporter.

Caroline avslutar mötet

Tack för bra diskussion och fina kommentarer och tips!


