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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. Vet du med dig att någon i kåren inte fåt nyhetsbrevet? 

här av er till mailmailto:john.soderdahl@scouterna.se 
 

 

 

 

 

STYRELSEARBETE JUST NU? 
Arrangemang och covid-19 
2020 års styrelsearbete innehåll många frågor kring covid-19 och vi hoppades alla på att 2021 skulle vara 

alldeles vanligt år. Men så är det ju inte. En stor arbetsuppgift nu är att göra planer kring vilka 

arrangemang som går att genomföras, på vilket sätt i så fall och hur man säkrar upp att minimera 

smittspridningen. Vi är stolta över att vi är ett distrikt med många både små och stora arrangemang. 

 

Styrelsens ambition är att så mycket barn-och ungdomsverksamhet som möjligt ska kunna genomföras 

även i år. Viktigt är dock att vi följer de regler och rekommendationer som myndigheterna ger oss.  

Det handlar inte om att leta kryphål och möjligheter utan om att ställa om och anpassa arrangemang till 

nu rådande förutsättningar. I de fall anpassningar inte är möjliga så ställer vi in eller flyttar. 

 

I dagsläget är restriktionerna sådana att det främst är kårverksamhet i mindre grupper som kan 

genomföras. Distriktsarrangemang ligger inte inom ramen för de lättnader som medges för barn och 

ungdomars fritidsaktiviteter utan det är kårernas egen verksamhet som avses. 

 

Tack alla arrangemangsgrupper runt om i distriktet för allt arbete som ni lägger ner för att göra scouting 

möjligt - när det emellanåt mest ser omöjligt ut.  
 
Anläggningsrapport 
På våra anläggningar pågår det underhållsarbete för fullt. På Gamlegård arbetas det framförallt med 

fönsterarbetet inomhus och på Sjöröd pågår det nergrävning av nya matarkablar tvärs över hela området i 

Eon:s regi tillsammans med trädfällning som precis avslutats. 

 

Riskbedömningar 
I tider som dessa så är väl riskbedömningar för alla av oss mer aktuellt än någonsin.  

Inom Distriktsstyrelsen arbetas det med framtagning av generella mallar och guidlines för användning 

inom samtliga av Distriktets arrangemang. 
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PRESENTATION av Styrelse/Personal. 
Näst på tur är nyinvalda Maria Hansson  
som i styrelsen har ansvar för att jobba tillsammans med SUS och LUFT. 

Jag heter Maria och har varit scout sedan jag var 8 år. Idag är jag med i Klagshamns scoutkår, har 

testat sjöscouting också men blir alldeles för sjösjuk för att syssla med segling. 

 

Jag är morgonpigg, utåtriktad och gillar att få saker gjorda. Lagar mycket mat, älskar smarriga 

frukostar och gourmethajker. 

 

Scouting, körsång, böcker och lite annat ideellt engagemang är mina fritidssysselsättningar. Jag älskar 

att vara ute, och det får jag vara hur ofta jag vill eftersom jag är trädgårdsmästare med eget företag. 
 

 

 

KÅRLEDNINGSTRÄFF 
Den 25 mars är det dags för kårledningsträff. Tiderna är 19-21 
Den kommer att vara digital och vi kommer att ha mötet både i 

storgrupp och i sk breakoutroom. För att vi ska kunna förbereda 

dessa vill vi ha in din anmälan och vilken grupp du vill vara med 

i senast den 20 mars. Fyll i följande formulärl: 

https://forms.gle/Y9zPME3jKH5LFuiCA 

Följande områden kommer det att finnas breakoutroom för: 

fastigheter, verksamhetsberättelse, barnrätt, arrangemang, 

ekonomi, kårstöd, riskarbete, utmanar & roververksamhet och 

utbildning 

Breakout rooms är en funktion som används vid sidan av det 

huvudsakliga digitala mötet för att kunna diskutera i mindre 

grupper de områden man anmält intresse för. 
 

VÅRSTÄMMAN 11 april-torsdag 15 april 
Kallelse har gått ut till alla kårer den 11 februari 
Distriktsstämman genomförs helt digital under kvällstid och 

beslut tas söndag och torsdag.  

Tider och verktyg återkommer vi med inom kort  

Motioner till stämman ska vara inkommit till styrelsen senast 14 mars 2021 Motioner skickas till: 

Södra Skånes Scoutdistrikt Studentgatan 4 211 38 Malmö eller skickas per e-post till 

styrelsen@sodraskane.se 
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FRILUFTSLIVETS ÅR - Friluftskompis 
Att välkomna nya scouter i pandemitider 
Under pandemin har många upptäckt tjusningen med naturen och hur vi 

kan använda den som ett vardagsrum för att umgås med andra.  

Detta har också på vissa ställen lett till ett ökat intresse för scouting och 

att kårer får in fler intresseanmälningar under terminen.  
 
Hur hanterar vi att det börjar nya scouter under hela året och hur 

uppmuntrar vi ännu fler att prova på friluftsliv just nu? 

Det är klokt att involvera avdelningens scouter i introduktionen för den nya scouten. Berätta för 

scouterna att det är allas ansvar att personen känner sig välkommen!  

Kanske kan du som ledare para ihop den nya scouten med en "mentorscout" - någon som du som 

ledare känner väl sedan tidigare och som du tror kan ta lite extra ansvar i välkomnandet.  

 

I år är det Friluftslivets år och vi scouter vill ju gärna dela med oss av det vi kan.  

I mars är temat ”friluftskompis”. Om man har plats för fler scouter på avdelningen och kan ordna ett 

coronasäkert prova på-möte kan avdelningens scouter få i uppdrag att berätta för en eller flera 

kompisar om Scouterna och bjuda med dem på ett möte. Om det inte kan göras smittsäkert just nu 

kanske kåren kan låta scouter och deras familjer låna utrustning, till exempel stormkök, om de vill ta 

med vänner ut i naturen? Kanske har kåren fasta vindskydd eller eldstäder medlemmar och andra kan 

utnyttja?  

 

 

 

 

TIPS FRÅN TOFS -  
Aktivitetstips kopplat till Friluftslivets år 

Skåneleden går igenom bland annat centrala Helsingborg, 

Malmö, Kristianstad och Hässleholm? 

Du behöver inte ha någon särskilt utrustning för att vandra. Ett 

par bekväma gympaskor på fötterna och en flaska vatten, lite 

snacks och en fulladdad mobil i ryggsäcken så är du redo! Följ 

Skåneledens orangea skyltar och markeringar från centrum ut på 

nya äventyr! När du är ute på tur ta en selfie på dig och en ledmarkering och lägg upp på 

sociala medier. 

 

Tagga bilden med #scoutiskåne #skåneleden #luftenärfri #Friluftlivetsår2021 så är du med 

i utlottningen av en lunch att ha med på vandringen 

 

Här hittar du en lista på stadsnära vandringar mellan 3-11 kilometer som börjar i några av 

Skåne största städer. 

7 tips på stadsnära vandringar i Skåne hittar du på skaneleden.se 

 

Vill du hålla koll på vilka etapper du gått och vilka du har kvar att vandra? Då har 

Skåneleden tagit fram en krysslista som man kan ladda ner. Den hittar du här: 

https://visitskane.com/sites/default/files/skaneleden/checklista_etapper_2021_v2.pdf 
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SKICKA VIDARE..... 
Från Sjöbo och vidare till Vollsjö och vi fortsätter att befinna 

oss bland Österlenkretsens scoutkårer. 

Vi vill börja med att tacka Sjöbo Scoutkår för stafettpinnen.  

 

Nu ska vi berätta lite om vår scoutkår. Vollsjöscoutkår bildades 

1936, alltså snart 90 år sedan. Vi är i dagsläget 14 ledare, varav 

10 aktiva i verksamheten. De olika avdelningarna vi har är; 

Familjescouter, Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Rover. Vi 

har cirka 60 medlemmar i dagsläget. 

 

Vårt 2020 bestod bland annat av att planera om från att åka på läger i Hultet till att skapa 

ett eget veckoläger för våra scouter, vilket blev en stor succé. En vecka i juli höll vi läger 

med ett gäng glada scouter, från familjescouter upp till rover. Tack vare att vi var på 

hemmaplan hade vi fler som vågade vara med. Då det ej var långt till deras trygga hem 

om det skulle behövas.  

 

Veckan bjöd på många olika aktiviteter och ett blandat väder som sig bör på ett läger.  

Vi bjöd även in lokaltidningar, tv och radio för att marknadsföra oss. Vi ville visa att vi ej 

tänker ge upp, utan tänker om, när Covid- 19 ställer till det. Vi fick ett bra gensvar och de 

besökte oss på olika dagar. Vi bjöd även in Kungen men han var lite upptagen, så han 

avböjde med ett brev. 
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2020 innebar en del ekonomiska förluster då många av de aktiviteter vi är med i blev 

inställda, tex korvgrillningar och marknader. Även vår populära loppis, som är en stor 

inkomstkälla, fick ställas in. 

 

Vi fick iallafall sålt många av våra pumpor ändå, som vi vanligtvis står och säljer på 

Mikaelimarknaden i Sjöbo. Detta tack vare många kreativa ledare och föräldrar som sålde 

pumpor i bilar och längs med vägar utanför sina hus. 

 

Ett härligt gäng var även iväg på Myskio i Sjöbo, vilket var ett tag sedan vår kår var med 

på. Det kommer säker bli fler framöver! 

Så nu blickar vi framåt och hoppas på att 2021 blir bättre, våra planer är att hålla oss 

hemma i sommar igen och genomföra ett nytt läger, där planerna och planering är i full 

gång. Nu skickar vi stafettpinnen vidare till Skivarp scoutkår för att dyka ner i deras 

verksamhet! 

 

Varma Scouthälsningar och var rädda om varandra  

Ordförande med Ledare, Vollsjö Scoutkår  
 

 

 

 

 

Tisdag 2 mars 18:30-20:00 

Digital ledarfika 
Välkommen att träffa scoutledare från södra och östra regionen och 

diskutera läget! Du får höra hur andra kårer löser de knutar du har långt 

upp på dagordningen och dela med dig av din kårs kloka lösningar och 

traditioner. Ni styr diskussionen och era behov och samtalsönskemål är i 

fokus. Här finns möjlighet att även gå in i egna digitala rum och 

diskutera specifika frågor. Ta med något gott att dricka och äta så ses vi 

där!  
 

Torsdag 18 mars 18:30-20:00 
Stödjande och lyssnande ledarskap i praktiken 

För att alla - barn, unga och vuxna - ska trivas i vår rörelse behöver vi ständigt träna på hur vi är 

stödjande och lyssnande ledare. Den lilla handlingen som görs av en ledare blir ringar på vattnet som 

förflyttar berg för de man leder. Den här kvällen kommer vi prata om hur stödjande och lyssnande 

ledarskap kan appliceras i kårstyrelsen, mellan ledare, mellan ledare och scouter och i patrullen.  

 

 

 

  

 

Södra Skånes Scoutdistrikt, Studentgatan 4, Malmö, Skåne 21138, Sweden  

Du kan avregistrera eller ändra dina kontaktuppgifter när som helst.  

 

 

 

Drivs av: 
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