
 

 

 

D-posten står för Distriktspost och är Södra Skånes scoutdistrikts 
nyhetsbrev.  
D-posten utgår 10 ggr per år och kommer runt den 25 varje månad till registrerade medlemmar i 

Scoutnet. 
 

 

 

 

 

Näst på tur i styrelsepresentationen är Adam! 
En presentation i sommartid 

Sommaren står inför dörren och som scout väljer vi speciellt 

mycket att ta del av detta i vår underbara svenska natur. Att som 

Distriktsordförande ha förmånen att få se alla de aktiviteter som vi 

inom Distrikt och våra kårer genomför är fantastiskt. Att som 

kårstyrelsemedlem, avdelningsledare och utbildare vara en del i 

detta får mig att känna att vi tillsammans bidrar till våra ungdomars 

utveckling på ett betydelsefullt sätt. 

 

Mitt namn är Adam Arvidsson och jag började min scoutkarriär i 

Lorensborgs scoutkår i Malmö som miniorscout vid 7 års ålder. Jag 

gjorde ett längre avbrott för studier, militärtjänstgöring och arbete 

men återkom därefter som ledare i Scoutkåren Gripen i Malmö där 

jag för närvarande är på en åldersblandad avdelning. 

I min roll inom Distriktet ser jag ansvaret för vår bredd som något 

av det viktigaste. Aldrig har så många kårer så tydligt framfört att 

bristen på aktiva ledare är det som mest begränsar deras förmåga 

att växa och att leverera bra scoutverksamhet till våra ungdomar. 

Distriktets bredd av kårstöd har därmed med åren blivit allt 

viktigare, kårstöd i form utav att skapa mötesplatser och 

arrangemang, administrativt stöd, barnrättsarbete och att 

tillhandahålla anläggningar med program m. m. 

 

Lite kuriosa om mig själv är att jag genom mitt arbete har haft 

förmånen att besöka mer än 85 scoutkårer runt om i världen 

utspridda på nästan samtliga kontinenter. Dessa besök har för mig 

gett viktiga perspektiv, perspektiv med insikt i hur scoutrörelsen 

verkligen gör skillnad, på olika sätt i Sverige och i världen. 

Till slut så var det just den där frågan om mitt bästa scoutminne 

och jag väljer då några minnen såsom min scoutkonfirmation, mitt 

första internationella deltagare på nationell Jamboree i Kent utanför 

London, som deltagare på Gröna spåret, min TG-utbildning samt 

som TG-utbildare på Färöarna. 

Mina bästa sommarhälsningar 
Adam 
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Hjälp oss alla med att välja bästa logotypen till 
Distriktet! 
Distriktsstyrelsen ber om hjälp, hjälp av oss alla medlemmar i 

distriktet. Då Distriktsstyrelsen nu äntligen kan presentera en ny 

logotype så har vi råkat ut för ett dilemma, dilemma att inte ha 1 

utan 2 olika logotyper att välja mellan.  

 

Det var därför styrelsens mening att vi under vårstämman skulle 

rösta fram det populäraste märket men så blev stämman inställd 

med anledning av rådande pandemi. Vi kommer därför inom kort 

att genomföra en röstning via Facebook och via e-mail för att 

välja ut den logotype som vi medlemmar vill ha.  

Den logotype som vinner omröstningen kommer vi lägga fram 

för beslut på höststämman. 

Vi tackar här även skaparen av logotyperna Rickard Ax från 

Hyby scoutkår. 

Du hittar de båda förslagen på vår hemsida: 

https://sodraskane.scout.se/anslagstavlan/hjalp-oss-alla-med-

att-valja-basta-logotypen/ 

 

/Distriktsstyrelsen   
 

 

 

Vad händer i sommar och 
i höst? 
Vi är mycket stolta i styrelsen att vi 

har flera arrangemang som 

genomförs här under sommaren, 

trots pandemi och en upp och 

nervänd värld. Det har varit (och är) 

ett hårt jobb från alla våra 

arrangemangsteam som gör att vi 

kan genomföra så mycket. Ett extra 

stort tack till er alla.  

Vi har två konfa-läger som 

genomförts och i skrivande stund är 

kårlägerveckorna och Händer Syd 

igång på Sjöröd. Rapporter från 

dessa arrangemang kommer i nyhetsbrev längre fram. 

 

Hur hösten kommer att se ut och vilka restriktioner och 

rekommendationer som gäller då är svårt att veta i dag. Vi i 

styrelsen arbetar för att vi ska kunna genomföra höstens 

arrangemang på ett tryggt och säkert sätt.  

 

I styrelsen arbetar vi för att vi ska kunna genomföra både en 

galakväll och distriktstämma i mitten av oktober. Vi hoppas att vi 

ska kunna genomföra vår stämma fysiskt, men det finns 

fortfarande mycket som kan påverka detta.  
Håll utskick efter våra nyhetsbrev, så får ni information. 

 

 

 

 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BnB05o&mc=9G&s=qa48qz&u=SOhxp&z=ECt3VgD&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BnB05o&mc=9G&s=qa48qz&u=SOhxp&z=ECt3VgD&


 

Brandskydd, ett ärende 
för förvaltningsrätten 

Brandskydd, ett ärende för 

förvaltningsrätten 

Som ni i tidigare brev kunnat läsa så har 

Räddningstjänsten Syd genomfört brandskyddstillsyn på 

Gamlegård och där fullständigt reviderat den tidigare 

klassificeringen av byggnaden.  

Räddningstjänsten klassificerar därmed nu byggnaden 

som ett hotell med dagens brandskyddskrav och tidigare 

klassificering, vilken har legat till grund för både 

beviljande av bygglov och vid brandskyddstillsyner, 

gäller därmed inte lägre.  

 

Räddningstjänsten har i deras beslut alltså klassat 

Gamlegård som ett hotell med anledning av 

övernattningsmöjligheten och vår uthyrning. Detta göra 

att ärendets utgång kan få stor betydelse för framtida 

tillsyner av våra scoutgårdar i Sverige. Resultatet av 

deras beslut innebär bland annat att sovande personer 

skall kunna stanna kvar i rummen i 60 minuter utan 

genomträngning av brand även om hela byggnaden vid 

en allvarlig brand beräknas vara helt övertänd på 30 

minuter. 

 

Distriktsstyrelsen har med anledning av 

Räddningstjänstens omfattande men i många avseende 

felaktiga beslutsunderlag överklagat deras beslut om 

omklassificering av byggnaden till Länsstyrelsen. Beslut 

av Länsstyrelsen har inkommit vilka ger oss i alla 

avseende rätt och hävde övernattningsförbudet på saklig 

grund med förbihållet att vi skulle utföra några mindre 

underhållsåtgärder. 

Räddningstjänsten har helt nyligen överklagat 

Länsstyrelsens beslut varför ärendet nu kommer att gå 

vidare till Förvaltningsrätten. 

/Distriktsstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

  



 

Malmö Naturfestival 
 
Den 26-27 september kommer Malmö Stad i samarbete med föreningar i kommunen att ordna en 

naturfestival i Slottsparken.  

Familjer från hela Malmö bjuds in att umgås utomhus i parken och kan också få prova på olika 

aktiviteter. Scouterna kommer att ha en lägerby där besökarna får testa scoutaktiviteter och lära sig om 

friluftsliv och såklart hoppas vi också kunna uppmuntra besökarna att bli scouter till hösten!  

Nu letar vi efter fler engagerade som vill vara med - både hela kårer, avdelningar och individer.  

Om ni är intresserade, eller har frågor, hör av er till kansli@sodraskane.se och boka gärna in datumen 

redan nu. 
 

 

 

Välkommen på avdelningsledarträffar för alla ledare i Skåne! 
I augusti arrangeras fyra digitala träffar för dig som är scoutledare i Skåne. Varje träff är inriktad på en 

speciell åldersgrupp och ger dig verktyg som gör det enklare och roligare att vara scoutledare. Vill du 

vässa dina kunskaper, ska du kanske byta avdelning till hösten eller ska du bli ledare för första gången?  

Vi kommer att prata om Scoutmetoden, målspår och stegring utifrån åldersgruppen men också utbyta 

erfarenheter och ge varandra tips på konkreta aktiviteter att göra med scouterna. Vi tittar på hur vi får 

scouterna att stanna längre i verksamheten med hjälp av en undersökning bland scouter som slutat som 

Scouternas Medlemsutvecklingsavdelning har genomfört. På utmanarträffen lägger vi dessutom extra 

fokus på hur vi motiverar scouterna genom ett lyssnande och stödjande ledarskap. Träffarna leds av 

utvecklingskonsulenterna som arbetar i Södra regionen. 

Träffen hålls digitalt via verktyget Zoom (en länk till mötet skickas ut när du anmäler dig) klockan 

18.30-20.00 med drop in från 18.15. Ledare från hela Skåne är inbjudna (Nordvästra Skånes 

scoutdistrikt, Snapphane Scoutdistrikt och Södra Skånes Scoutdistrikt) vilket ger dig chansen att utbyta 

erfarenheter med ledare som du inte brukar träffa. 

 

Tisdag 11 augusti: Spårare 

Onsdag 12 augusti Upptäckare 

Tisdag 18 augusti: Äventyrare 

Onsdag 19 augusti: Utmanare 

 

Mer info: 

https://arrangemangiskane.scout.se/kalender/608327/ 

Kontakt:  

Emma Nordengren, Utvecklingskonsulent, Södra regionen 

Telefon, direkt: 072 078 75 26 

Mail: emma.nordengren@scouterna.se 
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Nu är det dags att påverka, vad vill du ändra på i Scout-Sverige? 
Demokratijamboreen närmar sig. I mitten av november så kommer den gå av stapeln i Västerås. Finns 

det något som du funderar på att du vill förändra? Passa då på att skriva en motion.  

 

Detta har ledare från Djupadal, Hyby, Veberöd, Harlösa och Luleå-Hertsöns scoutkårer gjort 

tillsammans. Motionen handlar om hur det anpassade ledarskapet. I linje med anpassat ledarskap och att 

scouting är till för alla vill föreslås att Scouterna tar fram ett bildstöd som är anpassat för scouternas 

verksamhet. Det skulle vara ett bra redskap för ledare att använda på avdelningsmöte, hajker och läger 

för att göra tillvaron för barn och ungdomar med ex ADHD, autism, språkstörning, ännu ej läskunniga, 

annat modersmål etc begriplig, hanterbar och meningsfull. 

 

Har du någon motion som du funderar på att skriva/har skrivit som du vill dela med dig av till resten av 

distriktet? Berätta det för styrelsen, så tar vi informera om det i framtida nyhetsbrev.  

 

Här skickar du in din motion till demokratijamboreen:  

http://www.scoutservice.se/paverka-scouterna/demokratiskola/skriv-en-motion/skicka-in-din-

motion-till-scouternas-stamma-2020/ 
 

 

 

Tentipis Adventuretält  
(sovkåtor/enstångskåtor) till kåren? 
 
Uthuset i Skärstad lämnar upp till 20 % rabatt delar av Tentipis 

Adventuretält. Uppge kod sodraskane vid beställning. 

 

Safir 9, Zirkon 9, Zirkon 15 samt Zirkonflex finns till salu just 

nu. Är ni intresserade av mer information kontakta då Jocke på 

Uthuset.nu eller jocke@uthuset.nu eller på 036 133333 asap! 
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