
 
  

 

 

Detta mail går till medlemmar i Södra Skåne Scoutdistrikt som önskar nyhetsbrev, listan uttagen från scoutnet 
december 2019                                             

 

D-posten står för Distriktspost och är Södra Skånes scoutdistrikts 
nyhetsbrev.  
D-posten skickas ut runt den 23-27 varje månad. D-posten innehåller info om arrangemang, 

utbildningar och annat matnyttig som är på gång i vårt scoutdistrikt. 

D-posten skickas till dig som har en e-postadress registrerad i scoutnet och har klickat i rutan för 

nyhetsbrev. Listorna uppdateras 2 ggr per år. 
 

 

 

 

 

Hej alla! 

Så har turen kommit till mig, Ann Ekström, konsulent på kansliet i Malmö och med en bred tjänst som 

jag trivs kanon med. Jag jobbar med ekonomi, fakturering av våra arrangemang resp. 

anläggningsuthyrning, statistik, bidragshantering avs Malmö Stad och Region Skåne, stöd till styrelsen, 

kårstöd och kretsstöd, löner och en hel massa annat.  

När jag såg annonsen om tjänsten kände jag direkt att det här var något för mig. Omväxlande dagar som 

man inte riktigt kan förutse, dock med en månatlig kalender med datum som skall hållas. Jag jobbar ca 

90% för Södra Skånes Scoutdistrikt men också 10% för Nordvästra Skåne, med deras ekonomi.  

 

Jag har inte direkt någon scoutbakgrund mer än att jag var Blåvinge i KMs lokaler på Betaniaplan i 

Malmö under två terminer när jag var 8-9 år.  

Bakom mig har jag bland annat, efter humanistisk student från Malmö Latinskola; studier i italienska vid 

Lunds Universitet, jobb som sekreterare, inköpsassistent i Malmö och därefter inköpsansvarig på 

moderbolagets svenska inredningsarkitektkontor i Dubai under 18 månader (1988-1990), delägare i en 

italiensk hantverksutställning här i Malmö samtidigt som jag öppnade egen butik på Gamla Väster med 

inredningsartiklar, därefter ekonomi- och administrationstjänster inom Scorettkedjan, Statens 

Institutionsstyrelse, Hallstorps Bageri samt Skåne Stadsmission.  

Slutligen blev det tre år inom förskolan i Lomma kommun tills jag hittade hit. Och här vill jag stanna.  

 

Jag trivs med mina kollegor på kansliet, där John Söderdahl och jag numera är rumskompisar. Det är 

skönt att vara tillbaka efter många månaders hemmajobbande i ensamhet från matrummet.  

Jag tycker om vi-känslan som finns inom Scouterna och att man brinner för sitt jobb här eller sin ideella 

medverkan i scoutkårerna. Jag beundrar alla er som lägger så mycket tid och kraft för att så många barn 

och ungdomar skall ha en meningsfull och givande fritid.  

Efter snart två år börjar jag komma i kostymen som spindeln i nätet och jag vill uppmana er till att höra 

av er om det är något jag kan hjälpa till med.  

Kan jag inte, så skickar jag vidare till någon som kan. Vi håller på att avveckla scoutkansli@telia-

adressen och nås istället på kansli@sodraskane.se, 

Ni når ni mig på ann.ekstrom@scouterna.se  

Jag fortsätter vara korttidspermitterad fram till årsskiftet och finns på kansliet oftast måndag-torsdag 8-

12. Men mailen är ju alltid öppen ☺ 
 

mailto:kansli@sodraskane.se
mailto:ann.ekstrom@scouterna.se


 
  

 

 

 

 

Kårläger på Sjöröd 2021 - Coronaanpassat 
 
Pandemin fortsätter påverka hela samhället och anpassningarna är snart 

vardag. På Sjöröd ställde vi om sommaren 2020 och erbjöd 

specialutformade lägerveckor utifrån då rådande 

förutsättningar. Sommaren 2021 gör vi det igen! 

 

Sjöröd är Södra Skåne Scoutdistrikts lägerområde – där ingenting är omöjligt. Även sommaren 2021 

erbjuder vi specialanpassade kårlägerveckor för att möjliggöra roliga äventyrliga och trygga 

lägerupplevelser för så många scouter som möjligt. Som scoutkår har ni möjlighet att boka in er under 

ett valfritt* antal lägerdygn under perioden 21/7 -6/8.  

Området har kapacitet att ta emot upp till 10 kårer med max 50 deltagare per kår samtidigt. Kårerna 

sprids ut över vårt område och vi hjälps åt att minimera kontakten mellan kårerna. Mer info om våra 

anpassningar hittar ni via länken nedan. I lägeravgiften ingår mat, ved, slanor, vatten, toaletter m.m. 

samt lägermärke, kort sagt allt nödvändigt.  

Vi erbjuder också minst en programaktivitet per dag till varje kår, och fler aktiviteter om 

förutsättningarna tillåter det. 

 

Vi ser fram emot fantastiska lägerveckor där vi tillsammans gör det omöjliga möjligt, igen! 

Mer information om Kårläger på Sjöröd 2021 – Coronaanpassat finns på: 

https://arrangemangiskane.scout.se/lager/karlagervecka/ 

 

*ni önskar lägertid och vi återkommer med besked om det är möjligt/finns plats era önskade datum. 

Vår ambition är att kunna erbjuda så många scouter som möjligt en fantastisk, trygg och rolig 

lägerupplevelse i sommar. 

  

 

 

 

 

Barnkonventionen + scouting = sant 
Håll utkik - Ny workshop är på gång 

 
Många barn och unga är med i scouterna och har roligt tillsammans med 

sina kamrater. De flesta trivs bra och har positiva erfarenheter. Men 

ibland är det inte bara roligt. För vissa kan det handla om utanförskap; att 

inte få tillhöra gruppen eller bli retad av sina kompisar.  
För andra kan problemet vara att ledare inte lyssnar eller behandlar barn 
olika och orättvist. Ibland utsätts barn för kränkningar och övergrepp 

 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SSNbYu&mc=9E&s=qa48qz&u=SOhxp&z=EzKuzsN&


 
  

både av barn och vuxna.  

 

Du som ledare har en central roll i många barns liv. Du är en viktig förebild. Distriktet planerar en 

workshop där det finns möjlighet att prata scoutverksamhet med barnkonventionen som grund.  

Södra Skånes scoutdistrikt har som mål att utveckla och kunna köra igång under våren 2021 

Mer info fås via eva@sodraskane.se 
 

 

 

Distriktsstämma den 10 oktober - Vad hände? 
Den 10 oktober hade vi distriktsstämma och vi tog flera viktiga beslut.  

Vi avslutade det gamla året, 2019 och blickade framåt mot 2020. Här är 

kortfattat kring beslut som togs: 

 

Krisgrupp 

Stämman beslutade att en krisgrupp ska inrättas. Krisgruppens arbete består i att förbereda gruppen för 

kriser, arbeta upp handlingsplaner samt att hantera de kriser som eventuellt uppstår. Under och efter en 

krissituation rapporterar man till distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen ska ta fram en 

uppdragsbeskrivning som tydligare specificerar krisgruppens ansvar, arbetsuppgifter och mandat. 

 

Logotype 

Stämman beslutade att bordlägga frågan om logotype, då det under stämman kom in nya synpunkter 

som inte tidigare framförts. En av frågorna var åt vilket håll som gåsen ska flyga.  

 

Fler på våra stämmor 

I verksamhetsplanen för 2021 har styrelsen i uppdrag att verka för ett högre deltagande i distriktets 

stämmor med mål att minst 75% av kårerna är representerade.  

från många kårer kommer det en hel delegation, medans andra kårer kanske det bara är en representant 

eller ingen alls. Vi vill ha input i från er - vad kan vi tillsammans göra våra stämmor än mer attraktiva 

att komma till? Vad lockar just dig att delta? Vad är viktigt för dig och din kår? Om ni inte brukar åka - 

vad skulle göra att vi ses på nästa stämma?  

Hör av dig till Eva eva@sodraskane.se (070-7572951) eller till kansliet: kansli@sodraskane.se.  

Tillsammans gör vi skillnad! 

 

Kursen leda avdelning varje termin 

I verksamhetsplanen för 2021 har styrelsen i uppdrag att verka för att det genomför en leda avdelning 

per termin samt en veckolång friluftsversion av leda avdelning varje år.  

 

Riskhanteringsutbildning 

Samtliga kurs- och arrangemangsteam ska genomföra en riskhanteringsutbildning likt den som 

Scouterna håller för samtliga nationella arrangemangsteam 

 

Distriktsstämman ur ett normkritiskt perspektiv 

Scouterna som organisation arbetar för mångfald, inkludering och tillgänglighet. Detta gör vi bland 

annat genom normkritik. Vi är normkritiska som utgångspunkt. För Scouterna är normkritik ett verktyg 

för att uppmärksamma och motverka ojämlikheter. Hur ser vi ut, vem funkar det här för, vem har 

inflytande och vem lämnar? 

 

Vi håller på att sammanställa statistik kring hur fördelningen var mellan ålder, kön, antal kårer mm. 

Statistiken är en sammanställning från talarlistan i Ystad samt från diskussioner och yrkanden i 

VoteIT. 

Vill du ta del av listan hör du av dig till kansli@sodraskane.se 

Statistiken kommer oxå att publiceras på vår hemsida. 
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Styrelsen 

Adam Arvidsson (Gripen) och Eva Svanström (Hyby) har fått fortsatt förtroende att leda vårt distrikt 

även under 2021. 

Valda sen tidigare är Camilla Nilsson (Löderup), Kalle Elmér (Finn), Roger Persson (Skivarp), Lukas 

Öreberg (Djupadal) och nyval under årets stämma Lottie Sköld (Burlöv), Lars Aronsson (Hyby) och 

Maria Hansson (Ljungen/Klagshamn) 
 

 

 

Trygga Möten 
Den 19 oktober gick startskottet för det nya upplägget på Trygga möten. Trygga möten syftar till att 

barn ska vara trygga på sin fritid. Genom att arbeta förebyggande med utbildning och ge ledare 

kunskap och verktyg i att möta barn och unga som mår dåligt och som berättar om svåra händelser 

samt hur de ska agera när något händer omsätter vi Scouternas vision ”unga som gör världen bättre” i 

praktiken ute i verksamheten. 

 

Nu finns Trygga Möten i två grundvarianter: Trygga Möten webb och Trygga Möten Live. Trygga 

möten Live är en träff då en grupp tillsammans går igenom webbkursen och som leds av en utbildad 

samtalsledare. Träffen avslutas med att alla enskilt gör testet. Då en kår önskar få gå en Trygga möten 

– live, kontaktar de sitt regionala kansli; sodrakansliet@scouterna.se 

 

Utöver det finns Trygga Möten fördjupning. Detta är en fördjupande workshop inom Trygga möten 

som leds av en utbildad samtalsledare. Workshopen är en möjlighet för en grupp/kår att få fördjupade 

samtal och diskussioner kring teman, specifika frågor inom Trygga möten-området under trygg ledning 

av en utbildad samtalsledare. För att beställa Trygga möten – fördjupning kontaktar kåren sitt regionala 

kansli. Denna träff genererar inget intyg, utan är en fördjupande workshop. Ett grundkrav är att alla 

som deltar har gått Trygga Möten webb eller Trygga Möten Live. 
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Skicka vidare: 

Äventyrare och utmanaren i Scoutkåren Tornugglan 

 
Hösten 2020 har Äventyrare gruppen i Scoutkåren Tornugglan fått 

många nya medlemmar, ett gäng Upptäckare som har gått upp i 

åldersgrupp, men också helt nya scouter! Vi är nu 25 scouter och 3 

ledare som träffas varje måndag utomhus i Östra Torn. Vi har även en 

Utmanare som hänger med sina kompisar som kommer att gå upp i 

Utmanarna nästa höst. I början av terminen fick alla äventyrare följa 

med på Ledar-kickoffen, en hajktävling med ledtrådar och stationer. Det 

var fantastiskt, även om det var på varmaste dagen hela sommaren! Vi var också på ett kårläger i 

mitten av September dar äventyrarna övernattade två nätter i tält och deltog i roligt Bäst i test 

program.  
 

Scouterna hittar själv på idéer för möten och sen är det ledarna med scouterna som måste hitta på vad 

vi kan göra med varje idé. När man har en ledare som är forskare som älskar att baka, så är det lätt att 

ha bak möte och vetenskaps eller explosions möte ofta! Vi har bland annat gjort experiment som visar 

hur varmt luft rör sig över havet och bildar orkaner, gjort många olika typer av explosioner med 

tändstickor, bikarbonat och Oboj! I höst har vi också bakat chokladtårta i apelsinskal och kanelbulle-

pinnbröd över eld och krabbelurar på stormkök.  
 

Vi gör också många scoutliga saker, alla tar kniv- och yxbevis, vi har knopmöte och bygger av slanor. 

Senaste mötet åkte vi ut i skogen i naturområdet Måryd och gick runt i mörkret och letade efter lyktor 

mellan träd. Det var ingen som var rädd för mörkret, för vi var ju alla tillsammans och när man har ett 

gäng kompisar, då behöver man inte vara rädd. 

Vi är jätte taggade för Joti/Joti och vintern och alla roliga möten som vi kommer att ha! 

Vi skickar vidare till Dalby Scoutkår och vill höra mer om er verksamhet! 

 

 

 

 

Corona-lösningar 
Många scoutkårer efterfrågar efter att få ta del av andras kloka, innovativa och lite galna lösningar på 



 
  

hur man kan bedriva fortsatt verksamhet.  

Vad gör ni på din kår? Dela gärna med dig med vad ni har hittat för lösningar för att kunna ställa om 

verksamheten? Skicka in dessa till:  

kansli@sodraskane.se, så publicerar vi detta i framtida nyhetsbrev. 
 

 

 

Fredsljuset 2020 
Fredsljuset kommer till Scoutmuseet i Råå den 7/11.  

Då kan ledare och scouter komma dit med en fotogenlykta för att få med sig fredsljuset. Fredslågan 

kan kåren sedan använda vid olika aktiviteter runt jul.  

Tillsammans med lågan finns det också ett fredsbudskap.  

Fredsljuset har brunnit i Betlehem sedan år 565 och kom till Sverige 1995. Den förvaras hos 

Karmeliternunnerna i Glumslöv där Gillescouterna hämtar den varje år.  

Är kåren intresserad så anmäl er innan 6/11 till Heinz Frohm: heinz.g.frohm@gmail.com 
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