
 
 
 

 
Information om verksamhet och arrangemang med anledning av 
Coronavirusets framfart 

Version 3 – Uppdaterad 2020-03-31 

I skrivande stund kommer det information från flera olika håll om Coronaviruset 
och förutsättningar för vår planerade verksamhet och våra arrangemang ändras för 
varje dag. Kårstyrelsen och ledarna följer situationen noggrant. 

Vi vill med denna information tydliggöra ett par saker: 

1) Myndigheters bestämmelser och rekommendationer 

Från kårens sida, precis som Scouterna nationellt och regionalt gör, följer vi de 
rekommendationer och bestämmelser som kommer från Folkhälsomyndigheten 
(www.folkhalsomyndigheten.se) och Regeringen. Scouterna nationellt har samlat sin 
information till kårer, medlemmar och övriga intressenter på www.scoutservice.se.  

I dagsläget är för- och grundskolor öppna som vanligt medan gymnasier och 
universitet bedriver verksamhet på distans. Sedan den 29 mars är begränsningen för 
antalet personer som deltar vid en allmän sammankomst satt till 50 personer. 
Restaurangverksamhet är nu även föremål för extra regleringar som bland annat 
förbjuder servering vid kantin eller bar. Många nöjesverksamheter är stängda eller 
kraftigt begränsade för att undvika folksamlingar. Resor inom landet avråds generellt 
och gränser mot länder utanför EU, samt flera av nationsgränserna till våra 
grannländer, är stängda för i princip alla resenärer. 

För oss som scouter är det viktigt att inte motarbeta de åtgärder som tas gemensamt i 
landet. Sverige är unikt i världen att fokusera på frivillighet och hålla så mycket 
verksamhet som möjligt öppen. Vi prioriterar vårt uppdrag att bedriva verksamhet 
och göra unga redo för livet, men anpassar verksamheten kontinuerligt för att arbeta 
med, och inte mot, de åtgärder som vidtas från myndigheter. 

2) Avdelningsverksamheten (Veckomöten, mindre aktiviteter) 

Från kårens sida vill vi uppmana alla att iaktta allmän försiktighet och sunt förnuft 
för att undvika smittspridning inom den ordinarie verksamheten. Precis som när det 
kommer till jobb, skola och andra aktiviteter, så uppmanas både scouter och ledare 
stanna hemma om de känner sig sjuka; vare sig det är potentiell coronasmitta eller ej. 
Detta kan leda till att ledare saknas för att genomföra en aktivitet, varför vissa 
aktiviteter kan komma att ställas in (ibland med kort varsel). 

Från och med nu tills vidare rekommenderar vi från styrelsens sida att: 

- Mat och förtäring undviks eller anpassas till situationen 
- Kroppskontakt undviks 
- Möten förläggs utomhus 



 
 
 

 
Vi sätter stor tillit till våra avdelningsledare och medlemmar och förutsätter att alla 
tar ansvar för situationen.  

Mot bakgrund till att många trygga punkter i vardagen förändras eller försvinner vill 
vi i scoutkåren kunna hålla öppet så länge som möjligt. Vi tycker vår verksamhet är 
givande och viktig, och kommer göra vårt bästa för att bedriva den även i svåra tider. 
Vi vill dock inte på något sätt utgöra en smittorisk och vill heller inte motarbeta de 
åtgärder som regering och myndigheter nu implementerar. Då grund- och förskolor 
fortsatt håller öppet i Lunds kommun, håller vi vår verksamhet öppen till stora 
delar, tills vidare.  

3) Mindre arrangemang (Övernattningar m.m.) 

Även om mindre arrangemang inte berörs av regeringens nyligen utfärdade besked 
om att större sammankomster förbjuds, innebär de en extra smittorisk. I tider då 
regering och myndigheter implementerar kraftfulla åtgärder och vädjar till samtliga 
att ompröva behovet av folksamlingar, bedömer vi i Torn Scoutkår att alla 
aktiviteter som involverar övernattning eller är av betydligt större omfattning 
än ett veckomöte, bör ställas in. Det slutgiltiga beslutet, samt informationen om 
detsamma, lämnas dock till de ansvariga ledarna/arrangörerna. Denna 
rekommendation gäller tills vidare. 

Mindre arrangemang som ordnas av Torn Scoutkår omfattas tills vidare inte av 
vår ordinarie avanmälningspolicy. Skulle det aviserade arrangemanget ställas in 
kommer full återbetalning att göras. Skulle man som deltagare eller vårdnadshavare 
känna sig krasslig eller orolig, råder även fri avanmälan även efter anmälningstiden 
gått ut.  

Med andra ord vill vi från scoutkårens sida inte tvinga på någon som är sjuk eller 
obekväm med rådande situation vår verksamhet och skall heller inte låta pengar vara 
en fråga som kommer emellan.  

Denna justerade avanmälningspolicy gäller inte sommarlägret ”Livat i 
Sherwoodskogen”, se nedan. Antalet arrangemang som omfattas av detta är litet om 
inte obefintligt, men policyjusteringen kan komma att gälla längre än ovan nämnd 
rekommendation. 

4) Större arrangemang (Sommarläger, loppmarknad m.m.) 

Stora arrangemang, sommartid, med sämre hygienisk standard, mycket folk som är 
nära varandra under en längre period och ledare som skall ha koll på mycket, innebär 
en kraftigt förhöjd smittorisk vid epidemier, som den aktuella coronasmittan.  

För sommarlägret har vi fått besked från lägerledningen att lägret planeras 
genomföras som vanligt, men att vid händelse att lägret blir inställt kommer samtliga 
deltagaravgifter återbetalas. Kårstyrelsen har fattat beslut om att på samma sätt 
återbetala lägeravgifter till våra deltagare om lägerledningen ställer in lägret. För 



 
 
 

 
sommarlägret gäller vår ordinarie policy om återbetalning och avanmälan i annat fall. 
Frågor av typen ”varför ställs inte lägret in” och ”varför kan jag inte avanmäla mig 
fritt” hänvisar vi till lägerledningen för ”Livat i Sherwoodskogen”. 

För loppmarknaden i maj har kårstyrelsen bedömt det omöjligt att genomföra 
arrangemanget och fattade därför den 30 mars beslut om att ställa in Stångby Loppis 
som var planerad till 2-3 maj. Kårstyrelsen vill dock samtidigt flagga om en justerad 
loppmarknad som planeras till den 5-6 september. Omfattning och detaljer kommer 
kommuniceras ut tids nog, men beslutet måste först mottas av 
planeringsorganisationen som behålls aktiverad tills vidare. Kårstyrelsen bekräftade 
också att vi planerar genomföra loppislämnardag den 18 april enligt plan. 

För övriga externa arrangemang hänvisas deltagare helt och hållet till 
arrangörerna av vilka de allra flesta just nu sitter och försöker hitta lösningar som 
tar hänsyn både till säkerhet, ekonomi och gällande bestämmelser. Tänk på att 
reserestriktioner och stängda nationsgränser kan påverka ditt eget deltagande i 
dagsläget, men eventuellt inte arrangemangsplaneringen som sådan.  

Försök hålla dig uppdaterad genom att ta del av arrangörernas information. 
Internationella arrangemang innebär i regel större kostnader på förhand än 
nationella, vilket gör att de kan komma att ställas in med lång framförhållning.  

5) Mer information 

Som sagt kommer läget förändras löpande framöver, även om det idag är ovisst åt 
vilket håll eller i vilken utsträckning.  

För mer information från Torns Scoutkår hänvisar vi till vår hemsida, 
www.torn.scout.se. För mer information från Scouterna (nationellt) hänvisar vi till 
www.scouterna.se och www.scoutservice.se. För frågor angående kårens rutiner, 
beslut och annat med koppling till coronasmittan hänvisar vi till styrelsens presidium, 
info@torn.scout.se. 

För frågor om enskilda arrangemang och enskilda avdelningars verksamhet 
hänvisar vi er till arrangemangets/avdelningens kontaktperson.  

För information om coronaviruset och den stundande pandemin, besök 
www.folkhalsomyndigheten.se samt www.krisinformation.se för mer information 
från svenska myndigheter om det rådande läget i samhället. 

Vi hoppas att ni har förståelse för situationen och vill att ni vet att vi från Torns 
scoutkårs sida prioriterar våra medlemmars säkerhet och välmående i samtliga beslut 
kopplade till situationen.  

Scouthälsningar,  

Torns scoutkårs styrelse 

2020-03-31 


