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Discoljus, soulmusik och glittrande byxor ... Drömmer du också 
tillbaka till de 70-tal som flytt? Årtiondena där musiken, dansen och 
lyriken präglade tillvaron? Seså, förtrösta inte – vi har lösningen!

Gränslösa scoutkår inbjuder dig härmed att röja loss på decen-
niernas bästa 70-talsfest! Våra kunniga partyledare kommer att 
ta dig genom flera århundrandens 70-tal, där vi hittar de bästa 
stämningarna, de funkigaste movsen och det bästa fikat.

Den 30 augusti står vår traditionsenliga tidsmaskin på plats 
för att ta dig till alla tiders 70-tal (och ja, vi menar verkligen 
ALLA tiders sjuttiotal). Så förbered dina bästa romerska dans-
kläder, dina utsvängda 70-talsbyxor eller din mest färggranna 
1870-tals tornyr för snart smäller det.

Under festen kommer vi förutom dans, lek och äventyr få upp-
leva spännande diskussioner om den gränslösa framtiden (och 
dåtiden). Vi kommer även att välja en ny gränslös styrelse.

Vi hoppas att få se dig, kära gränslösa medlem, på årets (och 
kanske århundradets) fest. Liksom alltid bjuder vi på äventyr-
lighet i vardagen och trevlig sällskap. Så kom, kom!

Tid: Söndagen den 30 augusti 2015 klockan 13.00–17.30.
PlaTs: Avresa från Sakt Görans scoutlokal, Görwellsgatan 29, 
Stockholm. Busshållsplats: Fyrverkarbacken.
anmälan: Görs via korta.nu/karstamma2015  
(anmäl även ifall du inte kan komma).

http://korta.nu/karstamma2015


Gränslösas 
partytricks
En bra fest kräver gedigna förberedelser – och den som vill 
dansa loss kan må gott av lite motion. Därför följer nedan 
info om hur du gör för att skicka in en motion, det vill säga ett 
 förbättringsförslag, till Gränslösas kårstämma.

Alla motioner ska enligt stadgarna vara kårstyrelsen till handa 
senast en vecka innan kårstämman, det vill säga söndagen den 
23 augusti. Mejla till info@granslosascoutkar.se.

En motion kan vara av två olika slag: den kan vara allmän med 
generella förslag för kåren; den kan också innehålla förslag på 
änd ringar i de  handlingar vi kommer  prata om under festen. Du 
kan exempelvis föreslå att vi bör  lägga till form uleringar  
i  verksamhets planen, höja medlems avgiften eller sänka summan 
i en viss budgetpost. Fantasin är gränslös.

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 
verksamhetsplan.

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

Pippi Långstrump


