
Framtida resmål

Verksamhetsplan  
verksamhetsåret 2014–2015
Under det kommande året fortsätter vi bygga gränslösa scoutkår till en öppen och välkomnande 
organisation där engagemanget leder oss genom nya utmaningar. Vi ser kåren som en plattform 
där vi genom demokratiska, inkluderande och äventyrliga metoder kan åstadkomma stordåd på 
arrangemangs- så väl som individuell nivå. 

Sprida gränslösheten
Det är viktigt att Gränslösa scoutkår är aktiv i scoutsverige och dess demokratiska fora. Det ger 
oss möjligheter att nå ut och prata med andra om det gränslösa arbetssättet. Därför ska vi:

– Närvara på Scouternas demokratijamboree.
– Närvara på Stockholms distriktsstämma.
– Hålla workshops för andra om hur vi jobbar med äventyr och skapar engagemang.
– Skapa en gränslös treårsplan för hur vi konkret kan omsätta våra visioner till verklighet.

Sprida äventyret
Under året vill vi fortsätta sprida äventyret som ett sätt att göra scouting. Därför vill vi:

– Genomföra ett utmanaräventyr med agenttema i höst.
– Fortsätta vara ett nätverk och förmedla kontakt mellan äventyrsintresserade i alla åldrar.
– Närvara på Stockholms distriktsläger 2015 för att bidra till äventyrlighet.

Öka sammanhållningen
Vi vill arbeta för att förbättra vår gränslösa samhörighet i kåren. Därför vill vi:

– Utveckla arbetet i våra gränslösa patruller genom att ha möten, stödja patrullmedlemmar 
och hitta på lämpliga projekt.
– Ha flera symöten där vi lär oss att tillverka gränslösas kårhalsdukar.
– Hålla workshops för varandra och folkbilda varandra i ämnen vi vill lära oss mer om.
– Genomföra kåraktiviteter av valfri art, så som midvinterfest, segelhajk, skidhajk och så 
vidare. Initiativet till dessa saker bör komma från gränslösas medlemmar och skapas av 
medlemsengagemang.

Arbetssätt
Vårt viktigaste mål är att fortsätta leva som vi lär. Det vill säga att:

– Vi engagerar oss för att vi tycker att det är meningsfullt och roligt. 
– Vi tror att saker är möjliga och jobbar utifrån det.
– Vi jobbar tillsammans för att uppnå våra gemensamma drömmar.


