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Gränslösa scoutkår – där äventyret börjar 
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Kort sammanfattning 
Vi vill starta ett roverlag som kan bli en kärntrupp i vårt förverkligande av äventyrliga (och andra) 

visioner. För att underlätta för vilsna och rotlösa scouter som vill engagera sig, men som inte har en 

scoutkår, så vill vi också starta en scoutkår. Denna scoutkår ska inte ha någon kontinuerlig 

verksamhet för barn och ungdomar, utan ska genomföra punktinsatser så som läger, projekt, 

äventyrliga inhopp under scoutmöten eller liknande. 

 

Introduktion 
Människor vill engagera sig, de vill göra skillnad – och de vill ha kul. De vill vara med i ett 

sammanhang. Men alla kan inte engagera sig heltid som scoutledare eller kursledare. 

Det är här Gränslösa scoutkår kommer in. Gränslösa scoutkår blir föreningen som alla får vara 

med i, alla som vill något. För att vara med måste man vilja bidra och förändra, på sina villkor. 

Öppenhet, ansvar. Vi engagerar oss för att vi vill, för att vi tycker att det är meningsfullt och kul. 

Oavsett om det är ett stort äventyrsläger i kvartalet eller en äventyrskontroll på en tävling vart fjärde 

år. 

Genom att skapa en förening som samlar engagerade människor som vill lägga lite tid om det bara 

är rätt projekt, så skapar vi ett nätverk av folk som kan få en arena att engagera sig i äventyrligheter. 

Utan gnäll, utan tvång – och med ett trevligt socialt sammanhang. Vi ger människor en arena att leka 

och vara engagerade i. 

Det finns ett otroligt engagemang där ute, och människor vill ofta mer än gärna hjälpa till och 

engagera sig, så länge de inte måste, så länge det är kul, så länge det är på deras villkor och så länge 

de får syssla med sådant de själv tycker är roligt och är bra på. 
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Målsättning 
Målet är att skapa en äventyrlig scoutkår där människor kan ha trevligt tillsammans, anordna äventyr 

och engagera sig i valfri utsträckning. 

Föreningen blir som ett roverlag, ett gäng, för de som vill. Vi har kul tillsammans, vi träffas och har 

roligt, har möten, kommer på idéer, skapar projekt. 

 

Medlemmar/målgrupp 
– Alla trevliga och härliga människor som vill syssla med äventyr och vara med i Scouterna. Oavsett 

om de redan är med i en kår, står utan scoutkår eller aldrig har varit scouter tidigare. 

 

Aktiviteter 
Vi skapar äventyr i projektform för andra och för oss själva. Vi har också andra aktiviteter: möten, 

alkoholfria pubkvällar, äventyr, danser, tillverka-gravstenar-och-mamelucker-verkstad och what so 

ever, för att få en egen sammanhållning och ha kul tillsammans. 

 

Arbetssätt 
Vi engagerar oss för att vi tycker att det är meningsfullt och roligt. För att vi tror på något, oavsett om 

det är att betala tillbaka eller att ”när jag har roligt så har andra också roligt”. 

Vi tror att saker är möjliga och jobbar utifrån det. Inget är omöjligt. Saker kan vara jobbiga för att 

det är mycket arbete, men det ska vara värt det i slutändan. Annars så kommer man inte engagera 

sig. 

Vi jobbar tillsammans. I dialog. Vi är öppna och behöver inte gilla alla i gruppen, men vi 

respekterar och bryr oss om varandra. Vi är aldrig ensamma och utelämnade, vi hjälper varandra. 

 

Föreningen fyller följande behov 
 

Skapar engagemang 

Föreningen tar tillvara på engagemang som inte tas tillvara i nuläget – och skapar engagemang där 

det kanske inte har funnits förut. Allt engagemang är bra, även en timme om året. För på många år 

blir det många timmar och om många personer gör det blir det ännu mer timmar … 

 

Bidrar med fler medlemmar  

Föreningen får in ännu mer människor i scoutrörelsen, genom att människor som kanske har flyttat, 

slutat i sin scoutkår eller aldrig har varit med i Scouterna tidigare kan gå med i vår scoutkår. 

Gränslösa scoutkår blir en ny väg in i scoutrörelsen. 

 

Främjar äventyrsandan 

Vi älskar äventyr och vill skapa fler äventyr inom Scouterna och Sverige. Genom projekt, aktiviteter 

och idéutbyten. 

 

Om namnet Gränslösa scoutkår – scoutkåren där äventyret börjar 
Där äventyret börjar syftar på att Scouterna är ett fortgående äventyr. Vi behöver bli bättre på att 

engagera människor i alla åldrar. Äventyret kan börja och fortsätta oavsett vem man är och vad man 
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kan bidra med. Därför är där äventyret börjar en syftning på att här får alla vara med, äventyret är 

inte slut, det har bara börjat och det kommer att fortsätta så länge som medlemmarna i kåren vill. 
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