
 
  

 

 

 

 

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 får nyhetsbrevet? 

här av er till john.soderdahl@scouterna.se 
 

 

 

 

 

STYRELSEARBETE JUST NU? 
Mycket av styrelsens tid går just nu åt att förbereda Vårstämman.  

Förutom att förbereda handlingar, svara på motioner, så är det speciellt att ha en stämma i covid-tider. 

Det är mycket tekniskt som ska falla på plats och där får vi gott stöd av en arbetsgrupp som bland annat 

innehåller Skånes bästa VoteIT-expert, mångårig kunskap att sitta som mötesordförande på stämmor, 

protokollskribenter mfl. 

Vi hoppas att vi kommer att ha många deltagare och så klart hoppas vi på att många utmanare och rover 

får möjligheten att representera sina kårer som ombud. 
 

Distriktsstämman genomförs helt digital under kvällstid och beslut tas söndag och torsdag. 

Vi kommer använda oss av Zoom och Vote-IT 

 

Alla beslutsärenden för punkterna presenteras i VoteIT, ombuden och övriga deltagare kan informera sig 

om samt diskutera de olika förslagen. De som har egna yrkanden kan lämna in dem direkt i VoteIT när 

som helst under påverkanstorgets öppettider från söndag till tisdag. Klockan 21:00 på tisdagen stängs 

VoteIT för sista gången för yrkanden och kommentarer. 

 

Ombudets roll är att informera sig om de olika motionerna och propositionerna, ställa frågor och 

diskutera med andra i VoteIT samt lägga egna förslag på ändringar eller tillägg i form av yrkanden. Det 

finns även möjlighet att diskutera i Zoom under vissa tider. 
 
https://sodraskane.scout.se/stamman/distriktsstamma-var-2021/ 
 
På stämman ska vi bland annat besluta om vi ska ha en ny logotype! 

Ta en titt på hemsidan ovan under proposition 1 där de tre förslagen hittas! 
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PRESENTATION av Styrelse/Personal. 
Näst på tur är Lottie Sköld 
Jag heter Lottie Sköld och är nygammal styrelseledamot sedan årsskiftet. Det är två år sedan jag senast 

var en del av styrelsen och nu är jag tillbaka men på ny post; Arrangemangsansvarig. 

 

Till vardags hör jag hemma i Burlövs Scoutkår även om jag varit mer aktiv på distriktsnivå än kårnivå 

de senaste åren. Har ni träffat mig nyligen så är det stor chans att det har skett ute på Sjöröd, antingen 

på arbetshelger eller på Kårlägerveckorna där jag varit ansvarig eller delansvarig i ett par år nu. 

 

Jag har aldrig varit en typisk "pappersscout" och min drivkraft i styrelsearbetet handlar inte om 

paragrafer och protokoll utan om verksamhet. Det där vi gör tillsammans, helst utomhus... Att se 

gnistan i någons ögon när de för första gången behärskar något de övat länge på. Att se människor ta 

sig an och övervinna utmaningar, oavsett om det är en spårarscout som ska tända en tändsticka eller en 

ledare som utmanar sitt ledarskap i en ny situation. 

 

Mitt mål med styrelsearbetet är att jobba för att vidareutveckla de fantastiska arrangemang vi har i 

distriktet och stötta utvecklande av nya. Jag är personligen väldigt förtjust i både olika pedagogiska 

vinklingar och normkreativa, inkluderande synsätt så gärna i den riktningen... 

 

I dessa tider känns det konstigt att säga att vi ses snart, men förhoppningvis kan vi snart träffas fysiskt 

igen! I väntan på det är ni varmt välkomna att maila. 

 

Scouthälsningar 

Lottie 
 

 

 

VALBEREDNINGEN informerar: 
Vad gör man om man arbetar ideellt i distriktsstyrelsen? Styrelsen ska 

tillsammans kunna hantera frågor kring kommunikation, arrangemang, 

personalansvar, utbildning, fastigheter, SUS & Luft, ekonomi, program 

och stöd till kårer och lite till. En behöver så klart inte kunnat allt utan 

tillsammans bildar styrelsen en patrull som löser uppgifterna tillsammans. 

Hela scoutpatrullen ska fungera väl tillsammans och ge oss kårer bästa 

möjliga förutsättningar för att bedriva vår verksamhet. 

 

Årligen på Distriktsstämman utser vi kårer den kombination av personer, 

som vi tror bäst kan sköta de gemensamma uppgifterna. För att förbereda dessa val jobbar 

valberedningen för er och har redan påbörjat uppdraget. Vi vill tillfråga flera personer, för att sedan 

kombinera den mest optimala scoutpatrullen för att leda scoutdistriktet. 

 

Nyfiken på att själv bli en del av distriktsstyrelsen eller har du några förslag på tänkbara personer? 

Kontakta då oss i Valberedningen 

 

Hanna, Anna, Filippa, Patrick, Thilda, Tua, Ulrica 

valberedningen@sodraskane.se 
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FRILUFTSLIVETS ÅR - Hela Sveriges friluftsdag 
Aprils tema när det gäller frilluftslivets år är Hela Sveriges friluftsdag. 

Vi scouter är bra på att vara ute, så kanske behöver vi inte en speciell 

friluftsdag, varje dag är väl vår friluftsdag.  
Den 29 april är faktiskt utnämnd till Hela Sveriges friluftsdag. Den 

dagen hoppas man på att alla skolor och arbetsplatser gör något litet 

extra. Ska ni ha en scoutaktivitet i april som ni vill berätta om?  

Hör av er till oss, så tar vi med det i nästa månads nyhetsbrev.  

Dela det ni gör och följ vad som händer under #luftenärfri och #scoutiskåne i sociala medier.  

 

 

 

 

TIPS FRÅN TOFS - aktivitetstips kopplat till 
Friluftslivets år 
Precis runt när Hela Sveriges friluftsdag infaller så har Södra Skåne två 

fina arrangemang som vänder sig för de yngre. Handslaget är den 24 april 

och Scouternas dag den 8 maj. Båda arrangemangen är covid-anpassade 

genom att de anmälda patrullerna får kontrollerna skickade till sig. Vi 

hoppas på att många anmäler sig till detta och att Södra Skåne bli full av 

tävlande patruller.  

 

Handslaget 24 april 

Handslaget är en lekfull dag och en ”tävling” med Spårare och 

Upptäckare och ibland även Bäverscouter, som tidigare har varit primärt 

för Lundakretsen, men som numera i princip är öppen för alla 

2021 är ett speciellt år och det inte går att ha en fysisk tävling.  

De anmälda kårerna kommer att få kontrollerna skickade till sig och får ta del av ett program som kan 

genomföras hemma på kåren. 

Årets tema är Astrid Lindgrens underbara värld!  

Vi hoppas att vi den 24 april kan få med oss bävrar, spårare och upptäckare in i delar av Astrids värd 

och att ni ledare hjälper till att klä kontrollerna med Astrids fantastiska magi! 

Är ni sugna på att delta på ett grymt kul arrangemang, så hör av er till handslaget@scoutkarenfinn.se 

 

 

 

   

 

 

ANPASSAT LEDARSKAP - lite tips  
Du är en saltvattensfisk i ett sötvattensakvarium. En saltvattensfisk dör efter bara några minuter i ett 

sötvattensakvarium. Den exploderar, på riktigt Har du ADHD så behöver du både syrgasmask, flytväst 

och skyddsutrustning (dvs anpassningar) för att klara av att leva i fel miljö. Det är inget fel på dig och 

du kan inte “vänja dig” eller “skärpa dig”. Du vill bara överleva, för att du så snart du kan, flytta över 

till din miljö där du mår bra och kan utvecklas.” 

Ovanstående citat kommer från boken: “Så funkar ADHD. För dig mellan 8-98 år. Både lugn och 

vild”. Boken förklarar på ett enkelt vis vad ADHD kan vara och innebära. ADHD är en variation och 

en personlighet som i helt fel miljö kan ge svåra och stora problem, men också som i helt rätt miljö kan 

ge underbara möjligheter. Hur kan du som ledare se till att scoutmötet inte blir ett 

“sötvattensakvarium”? 
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Ett sätt är att tillverka egna “fokusprylar” så som Fidgetspinner, stressboll eller kram-tub/småkompis. 

Det blir en bra aktivitet utifrån målspåren fantasi och kreativt uttryck och ta hand om sin kropp. 

 

Till Fidget spinner behöver du nyckelringar och pärlor. Trä på några pärlor på varje nyckelring och sätt 

sedan samman nyckelringarna. 

 

Till en stressboll går det åt: 1 st ballong (gärna en större modell i rejälare gummi) och 1-2 dl mjöl eller 

potatismjöl. 

Verktyg: tratt/flaska, sax, decilitermått 

Sätt tratten i flaskan, mät upp ca 2 dl mjöl. Häll ned det i flaskan. 

Blås upp ballongen (halvstor). Vrid den några varv för att den ska hålla sig uppblåst. Trä försiktigt över 

flaskans öppning. 

Låt ballongen vira ut sig, så att det är lätt att vända på flaskan och låta mjölet rinna ner i ballongen. 

När ballongen känns lagom full med mjöl. Tag försiktigt loss ballongen från flaskan, låt luften sippra 

ur sakta…så inte mjölet flyger omkring  

 

Känn på ”stressbollen” innan du knyter ihop den, så att den känns lagom kramvänlig. 

Knyt dubbelknut, klipp av överflödig ballongtopp. 

Till en kramtub behöver du tyg, gärna i något mjukt material som t ex plysch. Sy en tub eller i formen 

av en ärtpåse. Fyll tuben/påsen med t ex linfrö, platta glasstenar eller ris. Tänk på att inte göra den 

större än att den får plats i fickan.  

 

Låt gärna scouterna välja vilken fokuspryl de vill tillverka, så det blir en som passar ju dem. Tack 

Ingela Högborg för tipsen.  
 

 

 

 

 

 

IT-verkstad och frågestund 12 april 
Med gäster från Scouternas IT-avdelning erbjuder detta tillfälle 

hjälp och stöd med de IT-problem och utmaningar ni har i 

kåren. Det finns inga dumma frågor, utan alla era funderingar 

om Scoutnet och hur hemsidorna funkar är välkomna. I 

samband med anmälan får ni gärna skicka in era frågor så vi 

kan se till att rätt personer finns på plats för att svara.  

Har Scouternas nya hemsida hunnit komma på plats så kommer 

vi titta på den också. 12/4 kl 18.30-20.00 
 

 

 

  

 

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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