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En scoutkår utan lokal, utan gamla traditioner och utan
unga scouter – är det möjligt? Jodå, ifall scoutkåren heter
Gränslösa. Demed träffade Stockholms nyaste scoutkår.
Ett styrelsemöte i Gränslösa scoutkår är
sällan tråkigt. När det är möte någonstans i
Stockholm är äventyrlig utklädnad obligatorisk.
Som att vara utklädd till superhjälte, hippie eller
tårtmästare.
– Det som är bra med att klä ut sig på styrelsemötena är att vi direkt kommer in i en lekfull stämning. Vi har roligt, och det är okej att spåna iväg
med galna idéer. Och så lever vi som vi lär också,
det är viktigt. Vi vill ju sprida äventyrets anda inom
Scouterna, säger Nathalie C. Andersson, kårordförande i Gränslösa scoutkår.
Gränslösa scoutkår är Stockholms nyaste scoutkår. Sedan slutet av april i år har kåren funnits officiellt i Scouternas register, men idén om en kår som
sysslar med äventyr har funnits betydligt längre än
så.
– Jag och ett par andra har tänkt på det i flera år.
Men det var först efter distriktslägret 1719 förra året
som vi träffade rätt, och blev ett gäng som tycker att
sånt här är kul. Och då väcktes tanken på nytt. Och
vi tänkte: varför inte? Vi gör det, vi startar en scoutkår, säger Nathalie C. Andersson.
Gränslösa är inte en traditionell scoutkår i ordets
bemärkelse. Kåren har ingen verksamhet på veckobasis, i stället är verksamheten projektbaserad och
riktar sig till roverscouter och ledare. Alla som vill
får bli medlemmar, och Gränslösa gör äventyr och
andra projekt som medlemmarna initierar.
– Tanken är att det ska vara ett forum där man
kan förverkliga sina drömmar. En kår för de som
inte vill känna något krav, utan bara möjligheter,
säger Amanda Nylund, ledamot i styrelsen.
Eftersom det inte finns någon regelbunden
verksamhet engagerar sig kårmedlemmarna i de
projekt de vill.
– Vi tror att många vill engagera sig, men kanske
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inte blir tillfrågade. Vi vill ge människor en arena att
leka och vara engagerade i. Och genom att ge människor ett sammanhang där de kan engagera sig i
den utsträckning de vill, utan tvång, så tror vi att det
går att skapa mer engagemang inom Scouterna. Vi
vill ju engagera oss för att vi vill och för att vi tycker
att det är meningsfullt och kul, säger Nathalie C.
Andersson.
– Samtidigt så snor vi ju liksom inte någon annan scoutkårs barn eller ledare. Det går jättebra att
vara med i en annan scoutkår och utöver det vara
medlem i Gränslösa. Det är de flesta av våra medlemmar, säger Amanda Nylund.
Planerna är att Gränslösa scoutkår ska göra massor med äventyr i framtiden. Ett är redan på gång.
– Ja, den 18–20 oktober ska vi anordna ett stort
äventyr med 20-talstema. Äventyret heter Mafioso
och kommer vara ett maffiaäventyr med allt drama
och alla konflikter det innebär. Vi vill även ha ett
jazzband och rollspel och sånt, säger Fredrik Hallberg, ledamot i styrelsen.
Eftersom hälften av styrelsen bor utanför Stockholm så sker de flesta möten över nätet, via Google+ där det går att ha videokonferenser med roliga
hattar och ljud.
– Men det funkar rätt bra. Vi är geografiskt
Gränslösa. Och vi har blivit bra på att hålla nätmöten! säger Karin Blomgren, ledamot i styrelsen.
Närmast i tid är dock Gränslösas första kårstämma, den 15 juni. För att göra evenemanget lite roligare planeras ett byråkrattema med paragrafryttare,
fysiska kryphål och andra äventyrligheter.
– Vi har Gränslöst mycket idéer! Jag trodde
aldrig att styrelsearbete kunde vara så roligt. Jag
kommer tyvärr att vara i Laos när vi har kårstämma,
och jag trodde väl inte innan Gränslösa att jag skulle
känna mig så ledsen över att missa en kårstämma,
säger styrelsemedlemmen Sofia Winroth.
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