
Gränslösas treårsplan
– Så blir gränslösheten verklighet
Bakgrund
I den verksamhetsplan som antogs av kårstämman 2014 stod att vi under 
året skulle ”skapa en gränslös treårsplan för hur vi konkret kan omsätta våra 
visioner till verklighet”. Det är bakgrund till den treårsplan som nu ligger till 
förslag för stämman att anta. Under 2015 har medlemmar kunnat komma med 
inspel, idéer och förslag till treårsplanen. Dessa är nu sammanställda till det 
förslag till plan som vi ser nedan.

Treårsplanens syfte är att ge en riktning för kårens arbete fram till 2018. 
Den ska utvärderas till kårstämman 2018.

Visionen: Genomföra äventyr
Gränslösa scoutkår vill sprida äventyrets anda genom att skapa fler äventyr 
inom Scouterna, Sverige och världen. 

– Våra äventyr är gränslösa och episka, oavsett storlek.

Så når vi visionen: Genomföra äventyr
För att nå vår vision om fler genomförda äventyr inom scout-världen så tror vi 
att Gränslösa de närmaste tre åren gör följande saker:

– Vi verkar för att äventyr ska vara en återkommande programaktivitet på 
olika lägerområden i Sverige, exempelvis Vässarö. Gränslös scoutkår är en 
del av detta tillsammans med funktionärer och andra frivilliga.

– Vi gör återkommande äventyr, äventyr som genomförs två–tre gånger. 
På det viset kan vi förbättra oss, återanvända bra idéer och rida på vår 
egen framgångsvåg.

– Vi göra mindre äventyr för scoutavdelningar och scoutkårer. Vi har 
färdigplanerade äventyr som vi tar med ut till kårerna och genomför tillsam-
mans med avdelningarnas ledare. Äventyren inkluderar även reflektioner med 
ledare efteråt, så att ledarna får verktyg för att efteråt fortsätta göra äventyr 
själva.

Visionen: Sprida den gränslösa andan
Gränslösa vill vara ett nätverk där äventyrliga människor möts och lär av 
varandra.

– Utbyte är ett viktigt ledord, vi tror att vi kan lära oss av varandra.
– Vi driver projekt och skapar träffpunkter för engagerade personer.
– Vi samarbetar med andra scoutkårer och med andra organisationer.

Så når vi visionen: Sprida den gränslösa andan
För att nå vår vision om att fler ska få ta del av vår gränslösa anda så tror vi 
att Gränslösa de närmaste tre åren gör följande saker:



– Vi utvecklar Gränslösa Scoutkår med mål om att skapa en folkbildnings-
kurs om äventyr som kan hållas som ett veckolångt läger på sommaren på 
exempelvis Vässarö. På kursen får scouter och ledare från hela landet möjlig-
het att förkovra sig inom och lära varandra om äventyr.

– Vi återkopplar till svunna tiders fantastiska äventyr genom att damma 
av gamla äventyr, hitta guldkornen och blicka framåt. Detta kan exempelvis 
göras genom att prata med människor som gjort äventyr tidigare, kartlägga 
äventyrligheten inom Scouterna och så vidare. Kanske genom att skriva en 
bok eller arrangera äventyr som hållits tidigare eller liknande.

– Vi eftersträvar folkbildande workshops i äventyrliga ämnen. Workshop-
parna hålls regelbundet, kanske en gång i månaden, och anordnas av olika 
Gränslösa medlemmar.

– Vi närvarar på Scouternas Demokratijamboree, distriktsstämmor, Scout-
forum och andra platser där scouter på alla nivåer möts. Allt för att sprida 
äventyr och bidra till möten och idéutbyten.

- Vi håller nätverksträffar på andra platser än Stockholm och i andra län-
der än Sverige.

Vision: Skapa en bättre värld
Gränslösa vill använda äventyr för att skapa en bättre värld.

– Gränslösa scoutkår jobbar aktivt för att inkludera människor och vara ett 
forum där alla känner sig välkomna oavsett etnicitet, sexuell läggning, könstill-
hörighet, funktionsnedsättning etc.

– Genom äventyr försöker vi skapa alternativa världar där vi kan utmana 
normer och förutfattade meningarna om hur människor ska vara.

– Vi vill sprida gränslösheten till fler och arbetar för att öka mångfalden 
bland våra medlemmar. Vi är olika men skapar förändring tillsammans.

– Vi vill att alla ska få göra sin röst hörd och jobbar aktivt med demokrati- 
och jämställdhetsfrågor. Genom vårt arbetssätt hoppas vi vara en förebild 
inom Scouterna.

Så når vi visionen: Skapa en bättre värld
För att nå vår vision om att göra världen bättre så tror vi att Gränslösa de 
närmaste tre åren gör följande saker:

– Vi fortsätter leva som vi lär och diskuterar jämställdhet och jämlikhet 
kontinuerligt när vi skapar våra äventyr med ett normkritiskt förhållningssätt. 
Vi arbetar aktivt för att jämställdhet, jämlikhet och normkritik genomsyrar vår 
verksamhet när vi planerar äventyr: i tanke, ord och handling. 

– Vi utvecklar metoder för att skapa äventyr på ett sätt som bidrar till en 
hållbar utveckling.


