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Dagordningspunkter
1

Inledning

Anders Lundin hälsade deltagarna välkomna. Alla presenterade sig och fläkten startades.
Dagordningen godkändes.
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TOIS medlemmar

Nya medlemmar i TOIS är Jan Sivertsson och Karin Ståhl,
medlemmar sedan tidigare är Alf Karlsson, Anders Lundin och Ulf Isander.
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Återblick 2017


Snåriga Skäggen gick 5 februari i Vällingby, vinnare var Under i Gränslandet från
Gränslösa.



Scouternas Dag genomfördes 6 maj på Årstafältet.



Scouternas Natt genomfördes 23-24 september från Brantbrinks IP till Lida.



Scouternas Höstdag genomfördes 7 oktober på Farstanäset.



Stormötet genomförs idag.

En kommentar till Scouternas Höstdag påpekades att kartan behöver vara tydligare med tydligt
utmärkta tunnelbane- och busshållplatser. Skriv i inbjudan hur långa banorna är, så att man vet vad
man ska förvänta sig, korta banor kan säkert locka ovana orienterare. Det är bra att ha tillgång till
duschar. Är det bra att alternera mellan ett område norr om och ett söder om staden?
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Tävlingarna 2018

4.1

Snåriga Skäggen

Genomförs 28 januari med Gränslösa som arrangör. De har genomfört ett första planeringsmöte.

4.2

Scouternas Dag

Genomförs 21 april på Stora Skuggan, vid Universitetet. Det är 90-årsjubileum för Älghornet och
Regionsälghorn genomförs. Planeringen har kommit igång.

4.3

Scouternas Natt

Beslutades att genomföra Scouternas Natt 22-23 september.
Arrangerande kårer är Södertörnsdistrikt (förslag Huddinge), Roslagens distrikt (förslag
Waxholm), Birkadistriktet (förslag Solna), Örnsberg, Mälarhöjden, Nockeby (Nattorientering),
Älvsjö, GVB, Hedvid Eleonora, Vällingby och Hässelby.

4.4

Scouternas Höstdag

Beslutades att genomföra Scouternas Höstdag 6 oktober vid Kaananbadet.
Livlina: Sekretariat Vällingby, BK Vällingby, kontrollanter
Orientering: sekretariat Enskede, BK , kontrollanter
Naturspår: GVB
Skola: Nockeby
Start: Wallinum Väpnarna
Mål:

4.5

TOIS stormöte

Genomförs 2018-11-15

4.6

Scouternas Dag 2019

Förslag från TOIS är lördag den 11 maj 2019.
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TOIS Tävlingsregler

Reglerna är genomgångna och färdiga för godkännande av styrelsen. Så snart de har godkänts
kommer vi att sprida reglerna. TOIS intention är att Scouternas Dag ska följa de nya reglerna.
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Statistik från tidigare år

6.1

Scouternas Dag

Myrstigen

Björnklon

Älghornet

På Myrstigen och Björnklon kan man se en minskande trend som dock bryts på Björnklon i år, på
Älghornet snarare en ökande trend. TOIS känsla är dock att det är ungefär lika många deltagare,
men det har blivit färre men större avdelningar.
Det vore intressant att utvärdera vilka kårer som deltar för att se om det ”bara” är samma kårer
som deltar. Det är också angeläget att nå övriga kårer, bland annat de nystartade och de som
tidigare tillhört andra förbund. T ex kan TOIS tala med konsulenterna som är ute hos kårerna.
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6.2

Scouternas Natt

6.3

Scouternas Höstdag

Statistiken för Scouternas höstdag är svårare att skapa eftersom naturspåret och orienteringsskolan
inte håller reda på hur många som deltar och många deltar i dagen utan att delta i någon tävling.
Siffrorna är baserade på deltagandet i orienteringstävlingen och/eller livlinetävlingen, men
omfattar en god uppskattning av deltagarantalet.
Mötesdeltagarna uppskattade att höstdagen gick på södra sidan av staden i år och är positiva till att
tävlingen alternerar mellan norra och södra sidan. Det är samtidigt bra att använda samma plats
som tidigare eftersom det underlättar för att hitta. Tävlingen 2018 bör genomföras vid Kaanan
(Vällingby).
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Distriktssamarbete

Det pågår diskussioner med övriga distrikt i Stockholmsregionen. Förslag är att genomföra
Regionstävling Älghornet var tredje år så att alla Äventyrare har möjlighet att vara med på
regiontävling. Det har också diskuterats att genomföra Regionstävling Myrstigen och
Regionstävling Björnklon, men detta behöver diskuteras och noga analyseras. Kan tidigast vara
aktuellt till 2021.
Diskussion: Hur ställer sig de andra distrikten till förslaget? Är de intresserade? Vid mötet var de
intresserade. Det är fyra distrikt med fyra olika traditioner och det är viktigt att hitta en gemensam
form av arbetsmetodik.
Återkom gärna med synpunkter på idén och hur ni ställer er till detta. Beslut kommer att behöva
fattas på Distriktsstyrelsenivå, men de behöver input från kårerna. Mötets grundinställning är
försiktigt positiv.
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Övriga frågor

Hur många kårer är engagerade i tävlingarna och hur många ”bryr sig” inte.
Enligt Scoutnet har vi 39 aktiva kårer i Stockholms Scoutdistrikt. Hur fångar vi upp de kårer som
härrör från de andra förbunden och hur engagerar vi de nya kårerna? Det här behöver
Distriktsstyrelsen och TOIS diskutera.
Det är också viktigt att se till att reglerna är tydliga och kommunicerade.
Är det något som mötet vill att TOIS ska göra under året? Ja sprid glädje och informera ”alla” om
hur roligt det är att vara med och arrangera och delta i tävlingar.
Om nu ledare i tävlingsvana kårer inte klarar av att läsa PM, hur ska då nya kårer klara av det? Det
kan behövas att någon besöker kåren. Man kan använda utvecklingskonsulenterna som besöker
kårerna.
Vi behöver också förtydliga informationen på TOIS hemsida så att det är lätt att hitta tydlig
information.
Det är viktigt att även ta med de tävlande i utvärderingen av tävlingarna. Vi behöver också
förbereda utvärderingen så att varje BK har med sig ett frågeformulär att dela ut till funktionärerna
så att vi fångar synpunkterna. Vi kan även dela ut enkäter till de tävlande under väntan mellan
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tävlingen och prisutdelningen. Har vi råd att bjuda på middag efter utvärderingen som tack för
hjälpen? Kansliet är inte den ideala platsen för möten.
De som har varit mest negativa till möten är ofta de som inte är klara med sina kontroller i tid. De
gånger man lyckas är då man följt processen.
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Mötets avslutande

Alf tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid pennan
Jan Sivertsson
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