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Protokoll för Gränslösa Scoutkårs 
kårstämma år 2016 
1. Kårstämmans öppnande 

Kårordförande Erland Nylund förklarade kårstämman öppnad klockan 12:17 och hälsade alla 
välkomna. 

2. Val av mötesordförande 

Stämman beslutade att välja Amanda Nylund till mötesordförande. 

3. Val av mötessekreterare 

Stämman beslutade att välja Erland Nylund till mötessekreterare 

4. Val av justerare tillika rösträknare 

Mötet beslutade att välja Robert Magnusson och Patrik Brising till protokolljusterare tillika  

rösträknare 

5. Justering av röstlängden 

Stämman beslutade att justera röstlängden till 17 röstberättigade enligt bifogat dokument. 

6. Fastställande av dagordning 

Kårstämman beslutade att fastställa dagordningen i enlighet med handlingarna 

7. Kårstämmans behöriga utlysande 

Kårstämman fann kårstämman behörigt kallad.  

8. Fastställande av verksamhetsberättelse 2015–2016 

Kårstämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

9. Balans- och resultaträkning 2015–2016 

Mötet beslutade att lägga balans- och resultaträkning till handlingarna. 

10. Revisonsberättelsen 2015–2016 

Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  

11. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Kårstämman beslutade att fastställa resultatet för verksamhetsåret 2015-2016 till en vinst på 
2987,80 kronor.  
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12. Frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2015–2016. 

Kårstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för kårstyrelsen och dess medlemmar för 
verksamhetsåret 2015 – 2016.  

13. Verksamhetsåret 2016-2017 

a) verksamhetsplan 

Kårstämman beslutade att anta verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2016-2017 enligt nedan. 

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 visioner, 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 scoutanläggning i Sverige. 
 
– Närvara på Stockholms distriktsstämma för att sprida vår gränslösa anda. 
 
– Närvaro 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: 
 
– Äventyr för nya grupper så som nysvenskar, nyanlända och asylsökande. 
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– 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. 
 

b) kåravgift 

Kårstämman bestämde medlemsavgiften i Gränslösa Scoutkår för verksamhetsåret till 32 kronor per 
termin. 

c) budget 

Den föreslagna budgeten antogs med följande förändringar: 

- Ökning posten Demokratijamboree till 3000 kronor. 

- Ny budgetpost: avsättning till Äfventyrsfonden, 2000 kronor. 

Behandling av motioner 

a) Förordning för Äfventyrsfonden 

Kårstämman beslutade att anta en förordning för Äfventyrsfonden enligt bilaga. 

Val av kårordförande 

Kårstämman beslutade att välja Erland Nylund till kårordförande verksamhetsåret 2016-2017. 

Val av vice kårordförande 

Kårstämman beslutade att välja Nathalie C. Andersson till vice kårordförande verksamhetsåret 2016-
2017. 

Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen 

Kårstämman beslutade att välja Daniel Berthelssen, Daniel Martling, Johan Emanuelsson och Åsa 
Andersson till övriga ledamöter  verksamhetsåret 2016-2017. 

Val av valberedning 

Kårstämman beslutade att välja Erica Sandell till valberedare verksamhetsåret 2016-2017. Övriga 
platser i valberedningen vakanssätts, och styrelsen ges mandat att tillsätta dessa poster. 

Val av revisor och revisorssuppleant 
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Kårstämman beslutade att välja Charina Hallberg till förtroendevald revisor, och Elisabeth Larsson till 
revisorssuppleant verksamhetsåret 2016-2017. 

Val av scoutkårens representanter till distriktsstämman 

a) fyra delegater 

Vakanssätts. Styrelsen ges mandat att tillsätta dessa. 

b) fyra suppleanter 

Vakanssätts. Styrelsen ges mandat att tillsätta dessa. 

Val av scoutkårens representanter till Demokratijamboreen i Västerås 2016 

a) en delegat 

Nathalie C. Andersson 

b) en suppleant 

Åsa Andersson 

c) en deltagare 

Vakanssätts. Styrelsen har mandat att tillsätta denna post. 

Övriga frågor 

Äventyr i låda 

Erica Sandell redogjorde för hur projektet Äventyr i Låda avlöpt under verksamhetsåret 2015-2016. 

Nästa årsmöte 

Sofia Wiberg uppmanar den nyvalda kårstyrelsen att planera så att nästkommande kårstämma 
arrangeras på lördag för att underlätta för tillresande, samt att mat bör serveras. 

Stämmans avslutande 

Mötesordförande Amanda Nylund avslutade kårstämman klockan 16:40. 

Signaturer 

       

Amanda Nylund, mötesordförande  Erland Nylund, mötessekreterare 

 

       

Robert Magnusson, justerare  Patrik Brising, justerare 
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Bilaga 1: Förordning för AÄ fventyrsfonden 
§1 Äfventyrsfonden är en ekonomisk fond upprättad av Gränslösa Scoutkår i syfte är att ge 
ekonomiskt stöd till spridandet och vidareutvecklandet av äfventyr (alternativ stavning: äventyr) 
samt det gränslösa arbetssättet.   

§2 Äfventyrsfonden (nedan kallad ”Fonden”) förvaltas av Gränslösa Scoutkår (nedan kallad 
Gränslösa). Fonden ska redovisas separat på kårstämman med en egen verksamhetsberättelse och 
ekonomisk berättelse.   

§3 Fondens förordningar kan enbart ändras genom en bifallen motion på Gränslösas kårstämma. 

§4 Fonden får ta emot donationer från alla källor, men dessa ska granskas och godkännas av 
Gränslösa Scoutkårs styrelse (nedan kallad Styrelsen).  

§5 Fonden skall dela ut bidrag till ändamål som uppfyller ett eller båda av följande: 

A) Att sprida eller utveckla det gränslösa arbetssättet 
B) Att sprida eller utveckla Äfventyr 

§6 Styrelsen har rätt att betala ut monetära bidrag ur fonden till individer, grupper eller 
organisationer som uppfyller följande kriterier: 

A) Har lämnat in en skriftlig bidragsansökan till Gränslösa.  
B) Arbetar i enlighet med Gränslösas arbetssätt. 
C) Har motiverat hur de uppfyller syftena i §5 
D) Är medlemmar i Gränslösa Scoutkår eller utgör en ideell förening vars värdegrund 

överensstämmer med Gränslösas.   
E) Har upprättat ett skriftligt avtal med Gränslösa avseende bidragets syfte och storlek. Avtalet 

skall även ange hur bidraget skall redovisas efter användande, samt hur ägandeskap av 
eventuella inköpta inventarier skall fördelas. 

§7 Bidragsansökningar skall behandlas löpande under verksamhetsåret. 

§8 Kårstämman, men ej styrelsen, har rätt att fondera Gränslösas ekonomiska medel till Fonden.  

§9 Ändamål som bidrag ur fonden kan gå till inkluderar, men är inte begränsat till: 

A) Projektmedel för att genomföra äventyr eller utvecklingsprojekt 
B) Ekonomiskt understöd för att hjälpa en grupp eller en enskild att fortbilda sig eller fortbilda 

andra. Gränslösas 
C) Hel- eller delsubventionering av deltagargift i arrangemang. 
D) Hel- eller delsubventionering av deltagaravgift i utomstående arrangemang. 
E) Ersättning för oväntade omkostnader som uppstått i samband med arrangemang 

genomförda inom Gränslösa, som går utöver arrangemangets budget. 


