
Gränslösa scoutkår välkomnar dig till

Kårstämma 2014
– en resa in i framtiden 

Gränslösa aviation
– tar dig till nya höjder

Grattis! För dig som är medlem i Gränslösa 
scoutkår erbjuder Gränslösa aviation nu special-
priser på resor till den gränslösa framtiden. Den 
30 augusti erbjuder vi charterresan ”Kårstämma 
2014 – en resa in i framtiden” helt gratis! Tag 
chansen att ta en semester bort från allt det 
vardagliga. Vi lovar att du inte blir besviken. 

Precis som alltid bjuder Gränslösa aviation på 
hög kvalitet och du kommer att bli guidad genom 
resmålen av våra erfarna reseledare. Under 
resan kommer vi att titta på det förflutna året 
(2013–2014) innan vi tar oss vidare till framtiden, 
efter att tillsammans ha beslutat vilken framtid vi 
vill komma till.

Vi erbjuder en flexibel resa där du är med 
och utformar slutmålet. I priset ingår 

givetvis förströelse i monsterklub-
ben samt trevligt resesällskap. 

Anmälnings info finns 
på nästa uppslag.

Avresedatum: lördagen den 30 augusti 2014



Så här går resan till:
1. Anmäl dig på: korta.nu/karstamma2014
2. Notera avresetiden: lördagen den 30 
aug usti klockan 13.00 (resan beräknas vara  
av slutad senast 18.00).
3. Har du idéer? Skriv en motion. Info om hur finns 
på nästa uppslag.
4. Ladda upp inför din resa. Lär dig mer och 
läs in dig på resmålet.Vårt lästips:  handlingarna 
till kårstämman.
5. Ta på dig dina bästa charterkläder. Möt 
sedan upp din reseledare på flygplatsen 
på Görwellsgatan 29, Stockholm (S:t Görans 
scoutlokal, busshållsplats: Fyrverkarbacken), det 
 aktuella datumet.
6. Tagga!

http://korta.nu/karstamma2014


Så kan du förbättra resans slutmål
Vill du bidra till den gränslösa resans inriktning? 
Har du en tanke om hur något kan bli  bättre? 
Då kan du som gränslös medlem lämna in ett 
förbättringsförslag, en så kallad motion, till 
kårstämman. En motion kan vara av två olika 
slag: den kan vara en allmän motion med 
generella förslag för kåren. Det kan också 
vara en motion med förslag på änd ringar 
i de  handlingar vi kommer prata om under 
 resan. Där kan du föreslå att exempelvis lägga 
till form uleringar i verksamhetsplanen, höja 
medlems avgiften eller sänka summan i en viss 
budgetpost.

Exempel: allmän motion

Jordgubbar till gränslösheten!
Jag tycker att jordgubbar är det 
bästa som finns och att de skapar 
en gränslös känsla i magen. Därför 
tycker jag att vi ska äta jordgubbar 
på alla våra möten.

Jag föreslår:
att det på alla Gränslösas  
möten ska serveras jordgubbar.

Kalle Blomqvist

Exempel: motion om verksamhetsplanen

HÖJ våra gränslösa röster!
Jag tycker att vi borde höras mer och 
därför borde skrika mer i vår verk
samhetsplan.

Jag föreslår:
att i sista stycket, under rub
riken ”Arbetssätt”, ändra sista 
meningen ”Vi jobbar tillsammans 
… våra gemensamma drömmar” till 
versaler.

Pippi Långstrump

Mot gränslösheten – och vidare!
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