
Verksamhetsplan 2016–2017
Verksamhetsplan kopplat till treårsplan
På stämman 2015 antog Gränslösa en treårsplan, med tre huvudsakliga 
visioner: att sprida äventyrligheten, att skapa ett större engagemang och att 
skapa en bättre värld. Arbetsplanen nedan är uppdelad utefter dessa visio-
ner, med några konkreta aktiviteter kopplade till varje.

Sprida äventyrlighet
Vi vill fortsätta sprida äventyrligheten i scout-Sverige och världen. För att 
göra detta så arbetar vi under det kommande året med att sprida äventyr i 
nya forum och väcka engagemang för äventyrets innersta väsen. Därför vill vi:

– Verka för att äventyr ska bli en del av programmet på minst en scout-
anläggning i Sverige.

– Närvara på Stockholms distriktsstämma för att sprida vår gränslösa anda.
– Närvara på Scouternas Demokratijamboree för att sprida vår gränslösa 

anda.
– Underlätta för gränslösa medlemmar att åka på lajvkonventet Prolog 

under 2017.
– Planera en äventyrlig aktivitet till Scouternas nationella jamboree 2017.
– Genomföra arrangemanget Origo i samarbete med föreningen Granland.

Skapa engagemang
Vi tror att regelbunden verksamhet och gemensam pepp skapar driv och 
engagemang. Därför vill vi:

– Fortsatt underlätta för och motivera intresserade medlemmar att skapa 
patruller som kan arbeta med olika äventyrsprojekt.

– Ur kåren rekrytera minst två personer som samordnar kårens deltagande i 
tävlingen Snåriga Skäggen.

– Ur kåren rekrytera en patrull som arrangerar ett Halsduksäventyr som går 
av stapeln våren 2017.

Skapa en bättre värld
Vi har ännu inte nått den fulla potentialen för äventyr och gränslösheten som 
samhällsförbättrande krafter. Under året ska vi undersöka hur vi kan genomföra 
projekt som exempelvis:

– Fortsatt underlätta för och motivera intresserade medlemmar att skapa 
patruller som kan arbeta med olika äventyrsprojekt.

– Äventyr för nya grupper så som nysvenskar, nyanlända och asylsökande.
– Äventyr på teman om samhällsfrågor, miljö och solidaritet.

Fortsätta gränslösheten
I allt detta ska vi fortsätta jobba enligt det gränslösa arbetssättet. 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.


