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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 

s
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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.



Framtida resmål

Verksamhetsplan  
verksamhetsåret 2014–2015
Under det kommande året fortsätter vi bygga gränslösa scoutkår till en öppen och välkomnande 
organisation där engagemanget leder oss genom nya utmaningar. Vi ser kåren som en plattform 
där vi genom demokratiska, inkluderande och äventyrliga metoder kan åstadkomma stordåd på 
arrangemangs- så väl som individuell nivå. 

Sprida gränslösheten
Det är viktigt att Gränslösa scoutkår är aktiv i scoutsverige och dess demokratiska fora. Det ger 
oss möjligheter att nå ut och prata med andra om det gränslösa arbetssättet. Därför ska vi:

– Närvara på Scouternas demokratijamboree.
– Närvara på Stockholms distriktsstämma.
– Hålla workshops för andra om hur vi jobbar med äventyr och skapar engagemang.
– Skapa en gränslös treårsplan för hur vi konkret kan omsätta våra visioner till verklighet.

Sprida äventyret
Under året vill vi fortsätta sprida äventyret som ett sätt att göra scouting. Därför vill vi:

– Genomföra ett utmanaräventyr med agenttema i höst.
– Fortsätta vara ett nätverk och förmedla kontakt mellan äventyrsintresserade i alla åldrar.
– Närvara på Stockholms distriktsläger 2015 för att bidra till äventyrlighet.

Öka sammanhållningen
Vi vill arbeta för att förbättra vår gränslösa samhörighet i kåren. Därför vill vi:

– Utveckla arbetet i våra gränslösa patruller genom att ha möten, stödja patrullmedlemmar 
och hitta på lämpliga projekt.
– Ha flera symöten där vi lär oss att tillverka gränslösas kårhalsdukar.
– Hålla workshops för varandra och folkbilda varandra i ämnen vi vill lära oss mer om.
– Genomföra kåraktiviteter av valfri art, så som midvinterfest, segelhajk, skidhajk och så 
vidare. Initiativet till dessa saker bör komma från gränslösas medlemmar och skapas av 
medlemsengagemang.

Arbetssätt
Vårt viktigaste mål är att fortsätta leva som vi lär. 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.





Budget Gränslösa scoutkår 2014 -2015 

     

Intäkter 
Budget 
2013-2014 

Budget 
2014-2015 

 
komentarer  

Äventyrsfonden 1600 2000 
  Försäljning, märken etc.   50 
  Kårarrangemang   4000 
 

Ex. hajker eller fester för kårens medlämmar 

Äventyr 37500 30000 
  Medlemsavgifter 1500 4480 
  Bidrag 1000 4000 
  Summa 41600 44530 
  

     Kostnader     
  Fika   2000 
 

 

Halsdukar 1000 1000 
  Märken 360 490 
  Kårarrangemang   4000 
  Äventyr 37500 30000 
  Demokratijamboree   2800 
 

En delegat, en suppleant + reseersättning 

Distriktsstämma    1200 
 

Fyra delegater 

Kontorsmateriel 200 100 
  Webbkostnader 300 400 
  Bankkostnader 100 100 
  Porto   100 
  Övrigt 2140 2340 
  Summa 41600 44530 
   



Förslag på stadgeändring angående brutet verksamhetsår

Gränslösa scoutkår bedriver mycket av sin 
verksamhet i enlighet med skolåret snarare än 
kalenderåret. Styrelsen föreslår därför en  
ändring av  stadgan för att verksamhetsåret 
bättre ska stämma överens med kårens verk-
samhet.

Med ett verksamhetsår från den 1 juli–31 juni 
och en kårstämma i början av höstterminen är 
fördröjningen liten och hågkomsten god av 
vad som ägt rum både ekonomiskt och verk-
samhetsmässigt. Det ger bra förutsättning för 
att diskussioner om verksamheten känns rel-
evanta och aktuella på kårstämman.

Styrelsen föreslår 
att  ersätta andra meningen i Gränslösa 
scoutkårs stadga paragraf 5 § Val av 
kårstyrelse och mandatperiod: ”Kårens 
verksamhetsår är kalenderår, om inte 
kårstämman beslutar annat”, med ”Kårens 
verksamhetsår tillika räkenskapsår är brutet 
och löper från 1 juli till 31 juni.”



 

 

 

 

 

Förslag till alkoholpolicy 
 

Bakgrund till alkoholpolicyn 

Gränslösa scoutkår är en del av Scouterna, vars alkoholpolicy för närvarande är att alkohol ej får 

förtäras i sammanhang där någon under 18 år är närvarande. Då vi ofta har personer under 18 

närvarande på våra möten tycker vi att det är viktigt att vi skapar en alkoholfri miljö för alla att vistas 

i. Fantasin är som bäst när den är gränslös och oförvanskad. För att bevara och skapa denna fina 

miljö vill vi anta en alkoholpolicy. 

 

Förslag till alkoholpolicyn 

På Gränslösa scoutkårs arrangemang och möten förtär vi ej alkohol. Det gäller även om alla deltagare 

är över 18 år. Enligt svensk lag går gränsen för alkoholfylld dryck vid 2,25 volymprocent. 

Alkoholpolicyn gäller även om alkoholen fördunstas, som exempelvis vid matlagning. 

Vi har policyn för att visa alkohol inte hör hemma i scoutsammanhang och gränslösheten kommer ur 

fantasin och inte på grund av yttre berusning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förslag till matpolicy 
 

Bakgrund till matpolicy 

För att vara den demokratiska och solidariska scoutkår vi vill vara behöver vi i Gränslösa tänka på 

miljön. En av de viktigaste åtgärder som vi kan göra för att minska klimatpåverkan är att välja 

miljövänlig mat i så lång utsträckning som möjligt. 

 

Förslag till matpolicy 

I Gränslösa scoutkår väljer vi mat med hänsyn till miljön. Därför ska vi i möjligaste mån handla 

ekologiska varor när vi handlar mat, fika och dryck till kårens möten och arrangemang. 

Vi strävar också efter att i största möjliga mån servera vegetarisk mat som huvudmål, för att minska 

Gränslösas klimatpåverkan. 
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