
 

Mötesanteckningar Kårträff 2021-02-09 

Närvarande: 

(DS) Tobias Hallerby, Trollbäcken 
(DS) Alfred Berglund, St Botvid 
(DS) Viveca Ring, Älta 
(DS) Frida Sandholm, Huddinge 
(DS) Disa Gran, Vendelsö 
(DS) Jenny Stålarm, Vendelsö 
(DS) Martin Braxell, Saltsjöbaden 
 

Roger Hellstrand, Krusboda 
Lotta Öström, Krusboda 
 
Niclas Areteg, Peter Momma 
 
Bosse Sjöberg, St Botvid 
 
Gunnel Frost Danielsen, Trollbäcken 
 
Gabbe Hast Samils, Fisksätra 
 
Elin Gårdman, Hölö 
Jennifer Peterback, Hölö 
 
 

Tomas Erlandsson, Norra Botkyrka 
Ilse Borgström, Norra Botkyrka 
 
Susanne Åkerberg, Västerhaninge 
 
Andreas Johansson, Huddinge 
 
Jenny Sandström, Segeltorp 
 
Joakim Fors, Nacka Sjö 
Gunnar Sundby, Nacka Sjö 
Cilla Hansson, Nacka Sjö 
 
Per Sjödén, Nynäshamn 
 
Roger Aronsson, Vårby gård 
 
Sofia Wahlén, Saltsjö-Boo 
 
Stefan Nilsson, Visby 
 

 

Inledning 
Tobias hälsar alla välkomna och därefter kör vi en kort presentationsrunda.  

Status hos kårerna 
Vi kör en runda med frågeställningen:  

● Hur mår din kår just nu?  
● Vilka utmaningar har ni?  
● Och hur har ni anpassat er utifrån COVID?  

Peter Momma: Försöker få till digitala ledarsamlingar, all verksamhet ute, kö som är svår att hantera 
pga inga lokaler eller ledare, Sammanhållningen i ledarlaget svår  

Krusboda: ute, planerar få möten, rekommenderar snömärket 

Trollbäcken: Mår bra, har växt mycket senaste åren. Mobila strålkastare, ledarsamling där man är ute o 
rör på sig i små grupper, ekonomisk utmaning pga inställd valborg 

Fisksätra: Har det tufft. Framförallt ledarbrist. Har i dagsläget bara familjescouter. Har försökt få hjälp 
av konsulenten för att rekrytera i skolor.  

Saltsjöbaden: stort intäktsbortfall för uthyrning av lokal 



 

Älta: Kåren mår bra generellt. Kör familjescouting utan vuxna. Har vuxit mycket 
senaste åren, har en del interna utmaningar med t.ex. it-frågor. Försöker köpa loss 
sin tomt från kommunen. Valborg var digitalt.  

Hölö: mår inte så bra ska starta upp efter lovet, har knappt några ledare för Äventyrarna. 

Norra Botkyrka: Mår sådär som kår. Behöver jobba med rekrytering  

Västerhaninge: har krympt, kunde inte rekrytera som de ville då de blev av med lokalen och blev 
tvungna att flytta, Valborg bortfall. Fått ekonomisk stöttning från kommunen. 

Huddinge: Kåren mår bra! Styrelsen har gjort riskanalys för smitta, kan dela med er andra. Har fått ett 
zoomkonto av sensus, används på kårstämman. 

Segeltorp: många på kö, lyckad rekrytering av ledare, utmaning är lokal då de hyr in sig i kyrkolokal. 

Vendelsö: fått ekonomiskt stöd, gjorde lyckad digital julmarknad, utmaning kårstämman.  

Nacka sjö: kölista väldigt lång behöver fler ledare. 

Nynäshamn: utmaning kårstämman, utmaning se fram emot övernattningar o läger. Kan ensamhajk för 
utmanare vara en idé? 

Vårby Gård: lyckad rekrytering, vuxit mycket, Valborg bortfall vill gärna ha tips på digitalt alternativ, 
LED-lampor med USB laddning. 

Saltsjö boo: Mår bra generellt, ej beroende av valborg. utmaning att få igång utmanarna, hade dagläger 
i somras. 

Visby: gammal kår som har legat nere, lång kö, öppnade familjescouting för att lättare rekrytera 
ledare, utmaning hur man får till utbildningar till ledarna. Finns utbildning för utbildare digitalt? Plan 
på att starta upp utmanare-rover grupp med engelska.  

Strategiarbete inom distriktet 
Viveca berättar kort om det strategiuppdrag DS har fått av stämman. Kontentan är att DS kommer att 
återkomma till kårstyrelserna med ett antal frågor om vad just er kår vill att distriktet ska fokusera på.  

Samarbete med Stockholms, Birka och Roslagens 
scoutdistrikt  
Tobias berättar kort om att DS har beslutat att undersöka möjligheten till att ingå ett närmare 
samarbete med de tre andra scoutdistrikten i regionen. I dagsläget har de tre andra distrikten ett 
gemensamt kansli och samarbetar, medan Södertörn valt att inte vara med i det samarbetet. I dagsläget 
har dock alla ordföranden från de fyra distrikten regelbundna möten tillsammans med scoutkansliet 
och Scouternas utvecklingschef.  

Övriga frågor 

- Det är möjligt för alla kårer att få ett gratis föreningskonto på googlemeet. 
- Majblommor, går att sälja digitalt - bra tillskott till kårens kassa 
- Börja fundera på när vi ska ha distriktsläger? Uppmaning för kårerna att tänka på detta och att 

vi på nästa kårträff diskuterar detta mer ingående 



 

Nästa möte 
Beslut att nästa möte blir vecka 11. DS återkommer med exakt datum och tid.  

 

Avslutning 
Tobias tackade för en inspirerande och välbesökt kårträff och avslutade mötet.  

 

 

 


