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Under verksamhetsåret har 
styrelsen haft 12 styrelsemöten 
inklusive två styrelsehelger och 
arrangerat ett antal aktiviteter 
för kårens medlemmar. Utmanar
äventyret Kodord SPY:a plan       
erades och genomfördes utav 
några av kårens medlemmar. 

Här följer lite mer information 
om de större händelserna i den 
gränslösa världen 2014–2015.

Äventyrlig kårstämma 30 augustiDen 30 augusti 2014 var det dags för Gränslösa 
scoutkårs andra kårstämma. Givetvis var den i form av 
ett äventyr, denna gång med tema Charterresa mot 
den gränslösa framtiden. 19 förväntansfulla gränslö
singar fick träffa monsterklubben, motionera tillsammans 
med en hurtig motionsledare, besöka en vegetarisk 
grisfest och gå på val(berednings)jakt.

Hetast debatt blev det under diskussionen av alko
holpolicy. Policyn antogs dock efter införande av en 
extra bisats och några kommatecken. Vi antog också 
en matpolicy som ger mer vegetariskt och ekologiskt åt 
folket.

Under mötet valdes även den nya styrelsen som 
bestod av Nathalie C. Andersson (ordförande), Lina 
Ottoson (vice ordförande), Christoffer Hagren, Erik 
Carlsson och Tova Gustavson.



Amerikaäventyr på  
Vässarö 18 oktober
På Vässarö var det 
stämma för Stockholms 
scoutdistrikt den 17–19 
oktober 2014. Tre 
Gränslösa scouter 
(Nathalie C. Andersson, 
Patrik Brising och Erik 
Carlsson) deltog som 
ombud samt höll ett 
mini äventyr med temat ”Vem upptäckte 
Amerika” för 21 entusiastiska deltagare från olika 
scoutkårer. Äventyret handlade om erövringen av 
Amerika och fajten mellan indianer, vikingar och con
quistadorer som genom små uppdrag försökte bevisa 
sin rätt till kontinenten. 

Kodord SPY:a 7–9 november 2014
Helgen den 7–9 November 2014 intogs Stockholm av spi
oner och agenter. 80 äventyrslystna utmanarscouter (14–
18 år) och lika många funktionärer var med och skapade 
”Kodord SPYa – skakad ej störd”, ett äventyr som utspelade 
sig på flera platser i ett nutida Stockholm. Scouterna bjöds 
in till agentorganisationen SPY:as grundutbildning för att 
kunna bli framtida agenter. Fredagens lektioner i skuggning 
och internkommunikation följdes enligt planen, men under 
natten kom larmet som ändrade allt för agenteleverna. Ett 
potentiellt jättefarligt, känslokontrollerande vapen hade 
spridits till Asien, och äventyret tog en ny vändning. SPY:a 
behövde alla agenter de kunde få tag på, framför allt de 
som fortfarande var i utbildning eftersom de är svåra för 
fiender att spåra till organisationen. 

Äventyret gick under lördagen ut på att ta reda på vem ur 
den lilla vapenutvecklingsgruppen ”Hearts and Minds” som 
hade läckt informationen. Scouterna fick göra lägenhets
inbrott, delta i anställningsintervju för skumma verksamheter, 
skugga ledningspersoner över stan, göra intrång i hemliga 



labb och mycket mer för att söka reda på mer infor
mation. 

De sista pusselbitarna till lösningen fick scouterna 
under Miljönärgalan som gick av stapeln i Spångas 
scoutlokal under kvällen. Galamiddagen var första 
tillfället för scouterna att träffa alla andra deltagare 
på en och samma gång. Galan bjöd på god mat, 
fartfylld dans och spel och alkoholfria drinkar i kasinot.  

I slutet höll SPY:a ett toppagentmöte där det fram
kom att en gisslan överlämning skulle ske dagen efter.  
Äventyret tog nu ny riktning och scouterna fick ägna 
en rafflande söndag åt att hitta information om var 
överlämningen skulle ske. Alltihop avslutades med 
god sopplunch och utvärdering i reaktorhallen vid 
KTH.

Fortsättning om Kodord SPY:a

Demokratijamboree och workshop 
om gränslös scouting 20–22 november
Den 20 november 2014 reste styrelse
medlemmarna Nathalie C. Andersson och 
Christoffer Hagren till Skåne för att repre
sentera Gränslösa scoutkår på Scouternas 
stämma: Demokratijamoreen.

Nathalie och Christoffer deltog i diskussio
nerna och passade även på att hålla i en 
workshop som handlade om vad Gränslö
sa scoutkår gör, hur vi arbetar samt lite tips 
på hur man kan få in lekfullhet och äventyr 
i vanliga scoutmöten. Responsen efteråt 
var mycket god, vilket framkom i den obli
gatoriska gränslösa avslutningsrundan.



Lägerbålskväll  
27 november 2014
En mörk torsdagskväll 
möttes ett tiotal gräns
lösa medlemmar på 
scoutkansliet för att lära 
sig nya rop, sketcher, 
sånger och ha trevligt. 
Den tråkiga vardags
belysningen släcktes 
ned, lyktorna tändes 
och vi samlades  
i en ring på våra liggunderlag. Lokalen 
fylldes med sång och lukten av grillade marsh
mallows medan vi drömde oss bort till lägerbål 
under vackra sensommarkvällar på scoutläger.

Halsduksträff 1 februari 2015
I Gränslösa scoutkår syr vi våra äventyr

liga halsdukar alldeles själva! Söndag

en den första februari träffades elva 

Gränslösa medlemmar för att prata, äta 

god vegetarisk chili och sy hela tretton 

kårhalsdukar. Under dagen hann vi av

handla allt från hur man stryker tygband 

till hur ett SM i Äventyr skulle kunna te sig.

Glöggmingel 8 december 2014
Denna decemberkväll bjöd på dans 
kring granen, en jultomte med julklappar, 
flera sorters fika och så självklart glögg! 
Medan vi fikade så passade vi även 
på att ha en visionsrunda kring hur vi vill 
sprida äventyrligheten i framtiden.



Kladdkaks-, kudd- och kojka-
las 21 februari 2015 
Efter viss omplanering 
förvandlades ett kinesiskt 
nyår till ett mysigt kladd
kaks, kudd och kojkalas. 
Tillsammans bakade vi 
pizza, kladdkaka och 
bärpaj parallellt och 
njöt sedan av detta 
i kojan vi byggt. Därefter 
gick vi ner till Mälaren för en stämnings
full halsduksceremoni och avrundade 
sedan kvällen med en omgång av 
sällskapsspelet Alias.

Äventyrsplanering inför 
Arcanum 2015
Under året var ett femton
tal Gränslösa medlemmar 
med och planerade 
1800talsäventyr till Stock
holms distriktsläger Arca
num. Planeringen bjöd på 
många galna idéer och 
stor entusiasm. Även själva lägret 
blev episkt (men detta infaller 
under ett annat verksamhetsår 
och är därmed en historia 
för en framtida verksamhets
berättelse).


