
Verksamhetsberättelse 2013–2014

Gränslösa scoutkår år 2013
2013 var ett händelserikt år i Gränslösas historia, det 
var nämligen det år som Gränslösa scoutkår bildades. Den 
23 januari hölls det konstituerande mötet som bildade 
Gränslösa – och i april blev kåren äntligen godkänd på na-
tionell nivå och behörig att kalla sig scoutkår.

Under 2013 har Gränslösa gått från noll till närmare 60 
medlemmar. Vi har genomfört det stora äventyret Mafi-
oso, sytt halsdukar och haft en midvinterfest med hals-
duksutdelning. Styrelsen har haft 17 möten (utöver de 
möten som hölls inför Mafioso).

Nedan följer lite mer information om de större händels-
erna i den gränslösa världen 2013.

Byråkratisk kårstämma 
15 juni
Den 15 juni höll Gränslö-
sa sin första kårstäm-
ma. Temat var givetvis 
byråkrati med en även-
tyrlig touch. 20 personer 
närvarade och fick hop-
pa i dagordningen, möta 
paragrafryttare och skriva 
in sig i röstlängden. Un-
der mötet diskuterade 
vi hur Gränslösas halsduk 
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skulle se ut. Förmodligen är halsduken Sveriges mest 
demokratiska – de närvarande satt och valde bit för 
bit av halsduken, röstade för ett eller två band, 
röstade för karttyg eller annat tyg, dubbeltyg eller 
enkeltyg och så vidare.

Under mötet valdes även en styrelse som bestod av 
Nathalie C. Andersson (ordförande), Fredrik Hallberg 
(vice ordförande), Karin Blomgren, Amanda Nylund 
och Sofia Winroth.

Gränslös logga och hemsida
Under sommaren skaffade Gränslösa en ordentlig hem-

sida. Styrelsen tog även fram 
en logga som antogs den 10 
september. Loggan har des-
ignats av Elma Jakupovic och 
symboliserar med sin fina 
lösmustasch, agentglasögon och 
ögonfransar den äventyrlighet 
som Gränslösa vill stå för.



Mafioso – en gränslös historia
Redan när Gränslösa startades var det bestämt att vi 
skulle genomföra ett stort 20-talsäventyr under hösten. 
Äventyret fick namnet 
Mafioso. 

Stortag med stormöte 
17 augusti
I mitten av juli hade vi 
typ inga funktionärer till 
Mafioso. Efter en stor 
rundringning var intresset 
desto större och när vi 
anordnade ett informa-
tionsmöte den 17 augusti 
kom 30 personer!
Under mötet spånade vi 
fram massor med idéer till Mafioso och stämningen var 
på topp. Känslan var verkligen ”vi skapar det här även-
tyret tillsammans”.

En stad i skogen – 18–20 oktober
Mafioso blev verkligen ett episkt äventyr och gav över 
200 äventyrarscouter och ledare samt 108 funktionärer 
minnen för livet.

I skogen nedanför Gåseborgs fornborg byggde vi upp den 
fantastiska byn Notown. I byn fanns jazzklubben The 
Vortex som hade en flygel och ett eget jazzband. På The 
Vortex hölls en talangshow där scouterna fick uppträda 
med egna scenliga konster. I Notown fanns även en bar-
berare, en biosalong, en polisstation, en bilverkstad, en 
musikaffär (som också var en vapenhandel), ett bageri, 
en pantbank och en tidningsredaktion. På redaktionen 
kunde scouterna skriva artiklar till tidningen The Mackinac 

Herald som kom ut flera gånger under arrangemanget. I 
utkanten av staden fanns även svartklubben Moonshine 
Bar där skumma affärer pågick. Transporter till och från 
baren skedde vid ett flertal tillfällen i en terränggående 
fullt fungerande T-ford.

Under helgen fick scouterna vara med om flera olika typ-
er av äventyr och de lyckades sätta dit polischefen som 
ville förhindra giftermålet mellan Bianca Santori och Aldo 
Costa. Till slut bjöds alla scouter och funktionärer på 
bröllopstårta och vi kunde äntligen säga: ”Åh, så trevligt! 
Har ni gift er?”.



Funktionärernas och scouternas fantastiska gränslösa en-
gagemang hjälpte till att skapa decenniets bästa helgäven-
tyr (hittills).

Midvinterfest
Den 21 december ordnade Gränslösa en midvinterfest. 25 
personer var vi som lagade äventyrlig mat tillsammans, 
lekte lekar och hade halsduksceremoni. Sedan vidtog 
vidare lek och äventyrligt spelande ända in på småtim-
marna.

Gränslösa scoutkår år 2014
Äventyrligheterna fortsätter även in i 2014. I juni 2014 
hade Gränslösa 73 medlemmar. Hittills under 2014 har 
kåren haft tre visionsmöten, två symöten och flera även-
tyrsmöten.

Den 16–18 maj begav sig Gränslösa ut på de sju haven 
och hade segelhajk. Åtta personer var med.
Den populäraste aktiviteten under våren var även-
tyrsmötet i KTH:s reaktorhall den 15 april. 25 personer 
spånade äventyrliga idéer inför agentäventyret som kom-
mer hållas under hösten.

Under senvåren, den 26 maj, hölls även ett gränslöst 
scoutmöte. Mötet var som en introduktion till 
gränslösheten med information om hur gränslösa arbetar, 
äventyrliga inslag och koppling till scoutprogrammet.

Arbetssätt
Under verksamhetsåret har vi fokuserat på att utveckla 
det gränslösa arbetssättet. Vi har jobbat utifrån våra tre 
huvudpunkter: att vi engagerar oss för att det är roligt, 
att vi tror att saker är möjliga och att vi jobbar tillsam-
mans. En viktig del i arbetssättet har varit att vi kör 
rundor i början och slutet av våra möten, samt att vi 

kör namnpresentationer eftersom det ofta är olika per-
soner som kommer på mötena.

Målet med arbetssättet har varit att inkludera och en-
gagera våra medlemmar. Vi upplever att vi har uppnått 
det målet. Arbetssättet har skapat en öppen, positiv 
och kreativ miljö där fantasin är gränslös, och där många 
börjar och fortsätter vara engagerade.

Övrigt
Under verksamhetsåret har 
Gränslösa varit med och 
anordnat ett Schweizäven-
tyr för Explorer belt-delt-
agare (maj 2013), närvarat 
på Scoutforum (september 
2013) och varit funk-
tionärer på Vargarnas Även-
tyrskurs (februari 2014). 
Vi har haft många möten 
och har hela tiden blivit 
fler medlemmar.

Sammanfattning
2013–2014 har varit ett fantastiskt gränslöst år och 
har visat att gränslösheten är grejen. Gränslösa är scout-
kåren där äventyret börjar. Tillsammans har vi skapat ett 
forum där vi kan utveckla varandra och uppnå våra ge-
mensamma drömmar.

Gränslösa scoutkårs styrelse
Stockholm, 2014-06-04 

Nathalie C. Andersson, Karin Blomgren, 
Christoffer Hagren, Fredrik Hallberg, Amanda Nylund.


