
#1 
 2020-05-27 

 
Anteckningar kårträff                                                                                               
Plats: Digitalt 
 
                                                                                                                                                               
 
Närvarande 
Bengt Nitz, Tungelsta scoutkår 
Boo Sjöberg, S:t Botvids scoutkår 
Ilse Borgström, Norra Botkyrka Sjöscoutkår 
Andreas Johansson, Huddinge, ny kårordförande 
Jonas Sköld, Saltsjö-Boo Scoutkår 
Julia Kenning, Saltsjöbadens Sjöscoutkår 
Martin Braxell, Saltsjöbadens Sjöscoutkår, DS 
Niclas Areteg, Peter Momma scoutkår 
Niklas Blomqvist, Mariekäll scoutkår, DS 
Lotta Öström, Krusboda, DS 
Stefan Nilsson, Visby scoutkår 
Viktoria Anglebjer, Vårby Gårds Scoutkår, DS 
Anders Tholsson, Peter Momma scoutkår, DO 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Anders förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Val av sekreterare för mötet 

 
Mötet beslöt: 
- att välja Niklas Blomqvist till sekreterare. 
 
§ 3 Presentation av deltagarna 
Deltagarna presenterade sig och vilken kår de representerade. Vi var särskilt glada över att Visby 
scoutkår kunde delta tack vare att mötet hölls digitalt.  
 

§ 4 Hur mår kåren? 

Vissa kårer är mer drabbade än andra, Norra Botkyrka verkar hårt drabbat då Corona 

situationen lokalt varit svår. De flesta kårer har kunnat bibehålla vanlig veckoverksamhet med 

modifieringar för att få den Corona-säker.  

 

Tungelsta 

Allt är färgat av Corona. Sårbart skede i kåren med många nya och många ledare. Det har varit 

svårt att bedriva scouting under våren. 

 

S:t Botvids scoutkår  

De flesta avdelningar är igång. De kör ute.  

 

Norra Botkyrka 

De befann sig i ett sårbart läge då de rekryterade precis innan Corona. Området har varit kraftigt 

drabbat av Covid19 och barnen har inte ens varit i skolan så det har varit ett väldigt manfall. De 

nya spårarna kom inte. Upptäckare och Äventyrarna har kört på. De har några anmälda till 

segelskolan och hoppas på det. De har ledare som är i riskgruppen. Kämpar på.  

 

Huddinge  

Håller igång verksamheten. Kör verksamhet utomhus. Övernattningar har varit inställda. 

Verksamheter för att dra in pengar har fått ställas in men ekonomin är okej, 
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Lite mindre antal scouter på mötena.  

 

 

Saltsjö-Boo  

Kör verksamhet utomhus. Scouterna kommer ungefär som vanligt men kårlägret har blivit 

inställt. De har planer på en daglägerverksamhet där de planerar att låta Utmanare vara ledare 

på dagarna. Saltsjö-Boo / Nacka är inte så hårt drabbade av Covid19. 

 

Saltsjöbaden  

Hade tur med timingen och har jobbat med båtarna utomhus. S:t George och kåravslutning är 

inställda.  

 

Peter Momma  

Hade en dipp i början men de är tillbaka som normalt nu. Ställt in gemensamma aktiviteter. 

Ekonomiskt sett drabbas de inte än då julgranar är deras huvudsakliga inkomst. Behöver få in 

nya ledare när scouterna blir gamla och deras föräldrar som följt med upp inte kan/vill vara 

ledare längre. Vill ha hjälp med att komma igång. Har gott om scouter. 

 

Mariekäll 

Kör på med avdelningsmöten och så mycket utomhus som möjligt. Kårläger och sommarläger är 

inställda förutom för Utmanarna som planerar en resa till Gotland. Kort diskussion med 

Visbykåren om fastlandsbor var välkomna på Gotland där Stefan menade att det var få som 

motsatte sig det men att Gotland mycket väl kunde ha sin Corona-peak under industrisemestern.  

 

Krusboda 

Alla avdelningar igång och är ute hela tiden. Dagsutflykter. Avdelningsvisa avslutningar. Inget 

sommarläger. Tar nya tag till hösten 

 

Visby 

Kul att Visby är med. Bra med digital anslutning. Visby scoutkår är både en land- och sjöscoutkår 

som är en ihopslagning av två kårer. Verksamheten låg nere några år. För fem år sedan drog de 

igång en spårargrupp. Nu är de spårare, upptäckare, äventyrare. Många av ledarna är nya som 

scouter (1-2 år). Det har gått snabbt att komma igång. De kör familjescouting för att få med 

föräldrar tidigt och ledarscouting för att få in föräldrar i verksamheten. De syns i Visby. De 

behöver inte rekrytera.  

 

Vårby Gård 

Ingen större skillnad. Lite färre barn.  

 

 

§ 5 Kårens Ekonomi 

De flesta kårers ekonomi har inte påverkats i någon större utsträckning. Även om inkomster fallit 

bort i några fall så har aktiviteterna minskat och utgifterna likaså.  

 

Tungelsta  

Tappat Valborg – kanske finns något under hösten 
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Behöver inte betala hyra i år! Pausat så många utgifter som möjligt.  

 

S:t Botvid  

Huvud intäkt på vintern. Pausar vissa kostnadsdrivande aktiviteter. Botkyrka kommun ger 

samma aktivitetsbidrag som förra året. 

 

Norra Botkyrka 

Bidragen räknas som för förra året. Två hyror tillbaka av kommunen. Mindre antal medlemmar 

än de trodde.  

 

Huddinge  

Huddinge är med på loppmarknader i maj och sepember så det har fallit bort lite inkomster men 

ekonomin är god.  

 

Saltjö-Boo  

Har låga utgifter. Ekonomin som vanligt.  

 

Saltsjöbaden  

Har haft större båtugifter och uthyrning av loken har fallit bort. Kommer dock att gå bra. 

 

Peter Momma  

Samma som för S:t Botvids (inkomst från julgranar) 

 

Mariekäll 

Ingen större förändring av ekonomin.  

 

Krusboda 

Ingen större förändring av ekonomin.  

 

Visby 

Saknar egen lokal, har en lokal på en campingplats vintertid. Vet ni någon på Gotland som har en 

lokal?  

 

Vårby Gård 

Ej påverkade ekonomiskt. 

 

 

§ 6 Vad har kåren på kassan, och hur ser planerna ut framöver? Har ni lägerplaner?  

 

Alla kårer hade tillräckligt i kassan för att klara sig 1-3 år även om deras inkomster minskar / 

försvinner.  

 

Tungelsta 

Har sparat pengar för att kunna renovera för att bygga lokalen.  

Kommer ha läger där deltagarna går om lott.  
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S:t Botvids  

Läger på Vässarö. Kommunen vill att de ska ha en veckodagsverksamhet under sommaren för de 

som är hemma.  

Hösten ser bra ut. Barn på kö. Jobba ihop ledarkollektivet. Börjar bli många.  

Kassa – ett år utan andra intäkter än medlemsinkomster. 0,5 MSEK. 

 

Norra Botkyrka 

Behöver hjälp att komma igång till hösten. Med ledare i riskgruppen så behöver de stöd.  

 

Huddinge 

Kommer att köra ett läger. Kö till hösten. Ledare saknas.  

 

Saltsjö-Boo 

Ska ha dagläger verksamhet vecka 32. Övernattning med scouterna olika dagar låter intressant 

och han tar med sig den idén. Inget problem med ekonomin.  

 

Saltsjöbaden 

Ca 300 000 på kontot. Sommarens plan var distriktslägret. Spårare utmanare är på läger 

hemmavid.  

 

Peter Momma 

Gemensam övernattning i aug-sept. Ca 0,5 M på banken.  

 

Mariekäll 

Har normalt knappt 150 000 på banken och det räcker i mer än ett år även om inkomsterna 

skulle utebli. Inga sommarläger planerade för annat än Utmanarna. Upp avdelningarna att ordna 

egna aktiviteter.  

 

Visby 

Corona ligger senare än Sth, det är jämförbart med glesbyggd. Toppen räknar de med kommer att 

infalla på sommaren så det är dystert för de som livnär sig på turistnäringen. Det låter som om 

allmänheten ”hatar Stockholmare” men det är en liten klick handfull äldre arga män..  

 

Inget kårläger utan dagaktiviteter. De har fått igång lite segling och de tänker att de ska kunna 

köra segelaktiviteter under sommaren. Under sommaren har de planer på att bjuda in alla 

familjer som är uppsatta på familjescoutingen. Ekomin är bra (kåren har en grundplåt från 60-

talet i en fond på över en miljon men det ska vara till fastighet). De lånar en konferensanläggning 

vintertid gratis idag. Det är billigt men begränsat.  

 

Vårby gård 

Ingen sommaraktivtet planerad men en större hajk till hösten. Ca 300 000 kr på kontot. Klarar ca 

5 år.  
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§7 Information om Distriktslägret 

 

Bosse informerade om Distriktslägret 2020 som lagts ned/skjutits på framtiden. Bosse 

kommenterade att det känns som rätt beslut. Det finns idag inget beslut om när nästa 

distriktslägerläger / samma läger ska köras igen. Det är en fråga för nästa stämma. 

 

De andra läger flesta skjuts till 2022 (p g a nationell Jamboree 2021).  

 

Stefan kommenterade att det var klokt agerat. Visby har sneglat på Gdansklägret och undrade om 

någon annan kår funderat på det men ingen visste om så var fallet.  

 

Andra läger 2021:  

Gdansklägret ligger nu mot 2021.  

Bomerang 2021 på Vässarö, men runt midsommar. 

Dalarcamp flyttas till 2021.  

 

Ska vi köra samma läger så är det oklart om vi kan ha samma lägermark.  

 

 

§ 7 Frågor / Information från DS 

 

Distriktsavgifter 

Tungelsta undrade om mailet om distriktsavgifterna. Martin förklarade att det var ett misstag 

och att ett nytt mail gått ut med en förklaring.  

 

Region DO 

Regionen vill få in uppgifter på hur kommunernas bidrag ser ut för att kunna sammanställa det. 

DS kommer att skicka ut frågor till kårerna.  

 

De fyra distrikten ska bli en mer ihopsvetsad region, gemensamma utskick från Flemminggatan 

med sådant som berör alla. 

 

Ska det bli ett distrikt framöver är en fråga att fundera över.  

 

Digitala möten 

Bosse kommenterade att det var bra om vi framöver kan ha digitala möten så att t ex Visby kan 

vara med.  En kommentar var att det kan vara dumt att blanda med vissa på plats och vissa 

digitala möten men alla höll inte med om det.  

 

 

Visby 

Åsa, Gitten och Zäta har haft ledarutbildningar på Gotland och det har varit bra. De kommer att 

läggas ut för att bjuda in andra. Leda avdelning med en del på Gotland och en på fastlandet. Bra 

idé men de har för nya ledare nu.  
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§ 8 Mötet avslutas 
Anders tackade för visat intresse och avslutade mötet.  
 
 
 
 
 
 
Niklas Blomqvist,   Anders Tholsson,    
Sekreterare    Ordförande   
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