
Party plan
Dagordning för kårstämma 2015
1. Kårstämmans öppnande
2. Formalia
 a) Val av mötesordförande
 b) Val av mötessekreterare
 c) Val av två justerare tillika rösträknare
3. Justering av röstlängden
4. Fastställande av dagordning
5. Kårstämmans behöriga utlysande
6. Fastställande av 
 a) verksamhetsberättelse 2014–2015
 b) balans- och resultaträkning  2014–2015
 c) beslut i anledning av kårens vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen
 d) revisonsberättelsen 2014–2015
7. Frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsens 
 ledamöter för verksamhetsåret 2014–2015.
8. Antagande av Gränslösas treårsplan
9. Fastställande av 
 a) verksamhetsplan
 b) kåravgift 
 c) budget
10. Behandling av motioner
11. Val av kårordförande
12. Val av vice kårordförande
13. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
14. Val av valberedning
15. Val av revisor och revisorssuppleant
16. Val av scoutkårens representanter till 
distrikts stämman den 25 oktober i Stockholm
 a) fyra delegater
 b) fyra suppleanter
17. Övriga frågor
18. Stämmans avslutande



Minnen från årets 
festliga händelser

also known as  
Verksamhetsberättelse  
2014–2015

s

Under verksamhetsåret har 
styrelsen haft 12 styrelsemöten 
inklusive två styrelsehelger och 
arrangerat ett antal aktiviteter 
för kårens medlemmar. Utmanar
äventyret Kodord SPY:a plan       
erades och genomfördes utav 
några av kårens medlemmar. 

Här följer lite mer information 
om de större händelserna i den 
gränslösa världen 2014–2015.

Äventyrlig kårstämma 30 augustiDen 30 augusti 2014 var det dags för Gränslösa 
scoutkårs andra kårstämma. Givetvis var den i form av 
ett äventyr, denna gång med tema Charterresa mot 
den gränslösa framtiden. 19 förväntansfulla gränslö
singar fick träffa monsterklubben, motionera tillsammans 
med en hurtig motionsledare, besöka en vegetarisk 
grisfest och gå på val(berednings)jakt.

Hetast debatt blev det under diskussionen av alko
holpolicy. Policyn antogs dock efter införande av en 
extra bisats och några kommatecken. Vi antog också 
en matpolicy som ger mer vegetariskt och ekologiskt åt 
folket.

Under mötet valdes även den nya styrelsen som 
bestod av Nathalie C. Andersson (ordförande), Lina 
Ottoson (vice ordförande), Christoffer Hagren, Erik 
Carlsson och Tova Gustavson.



Amerikaäventyr på  
Vässarö 18 oktober
På Vässarö var det 
stämma för Stockholms 
scoutdistrikt den 17–19 
oktober 2014. Tre 
Gränslösa scouter 
(Nathalie C. Andersson, 
Patrik Brising och Erik 
Carlsson) deltog som 
ombud samt höll ett 
mini äventyr med temat ”Vem upptäckte 
Amerika” för 21 entusiastiska deltagare från olika 
scoutkårer. Äventyret handlade om erövringen av 
Amerika och fajten mellan indianer, vikingar och con
quistadorer som genom små uppdrag försökte bevisa 
sin rätt till kontinenten. 

Kodord SPY:a 7–9 november 2014
Helgen den 7–9 November 2014 intogs Stockholm av spi
oner och agenter. 80 äventyrslystna utmanarscouter (14–
18 år) och lika många funktionärer var med och skapade 
”Kodord SPYa – skakad ej störd”, ett äventyr som utspelade 
sig på flera platser i ett nutida Stockholm. Scouterna bjöds 
in till agentorganisationen SPY:as grundutbildning för att 
kunna bli framtida agenter. Fredagens lektioner i skuggning 
och internkommunikation följdes enligt planen, men under 
natten kom larmet som ändrade allt för agenteleverna. Ett 
potentiellt jättefarligt, känslokontrollerande vapen hade 
spridits till Asien, och äventyret tog en ny vändning. SPY:a 
behövde alla agenter de kunde få tag på, framför allt de 
som fortfarande var i utbildning eftersom de är svåra för 
fiender att spåra till organisationen. 

Äventyret gick under lördagen ut på att ta reda på vem ur 
den lilla vapenutvecklingsgruppen ”Hearts and Minds” som 
hade läckt informationen. Scouterna fick göra lägenhets
inbrott, delta i anställningsintervju för skumma verksamheter, 
skugga ledningspersoner över stan, göra intrång i hemliga 



labb och mycket mer för att söka reda på mer infor
mation. 

De sista pusselbitarna till lösningen fick scouterna 
under Miljönärgalan som gick av stapeln i Spångas 
scoutlokal under kvällen. Galamiddagen var första 
tillfället för scouterna att träffa alla andra deltagare 
på en och samma gång. Galan bjöd på god mat, 
fartfylld dans och spel och alkoholfria drinkar i kasinot.  

I slutet höll SPY:a ett toppagentmöte där det fram
kom att en gisslan överlämning skulle ske dagen efter.  
Äventyret tog nu ny riktning och scouterna fick ägna 
en rafflande söndag åt att hitta information om var 
överlämningen skulle ske. Alltihop avslutades med 
god sopplunch och utvärdering i reaktorhallen vid 
KTH.

Fortsättning om Kodord SPY:a

Demokratijamboree och workshop 
om gränslös scouting 20–22 november
Den 20 november 2014 reste styrelse
medlemmarna Nathalie C. Andersson och 
Christoffer Hagren till Skåne för att repre
sentera Gränslösa scoutkår på Scouternas 
stämma: Demokratijamoreen.

Nathalie och Christoffer deltog i diskussio
nerna och passade även på att hålla i en 
workshop som handlade om vad Gränslö
sa scoutkår gör, hur vi arbetar samt lite tips 
på hur man kan få in lekfullhet och äventyr 
i vanliga scoutmöten. Responsen efteråt 
var mycket god, vilket framkom i den obli
gatoriska gränslösa avslutningsrundan.



Lägerbålskväll  
27 november 2014
En mörk torsdagskväll 
möttes ett tiotal gräns
lösa medlemmar på 
scoutkansliet för att lära 
sig nya rop, sketcher, 
sånger och ha trevligt. 
Den tråkiga vardags
belysningen släcktes 
ned, lyktorna tändes 
och vi samlades  
i en ring på våra liggunderlag. Lokalen 
fylldes med sång och lukten av grillade marsh
mallows medan vi drömde oss bort till lägerbål 
under vackra sensommarkvällar på scoutläger.

Halsduksträff 1 februari 2015
I Gränslösa scoutkår syr vi våra äventyr

liga halsdukar alldeles själva! Söndag

en den första februari träffades elva 

Gränslösa medlemmar för att prata, äta 

god vegetarisk chili och sy hela tretton 

kårhalsdukar. Under dagen hann vi av

handla allt från hur man stryker tygband 

till hur ett SM i Äventyr skulle kunna te sig.

Glöggmingel 8 december 2014
Denna decemberkväll bjöd på dans 
kring granen, en jultomte med julklappar, 
flera sorters fika och så självklart glögg! 
Medan vi fikade så passade vi även 
på att ha en visionsrunda kring hur vi vill 
sprida äventyrligheten i framtiden.



Kladdkaks-, kudd- och kojka-
las 21 februari 2015 
Efter viss omplanering 
förvandlades ett kinesiskt 
nyår till ett mysigt kladd
kaks, kudd och kojkalas. 
Tillsammans bakade vi 
pizza, kladdkaka och 
bärpaj parallellt och 
njöt sedan av detta 
i kojan vi byggt. Därefter 
gick vi ner till Mälaren för en stämnings
full halsduksceremoni och avrundade 
sedan kvällen med en omgång av 
sällskapsspelet Alias.

Äventyrsplanering inför 
Arcanum 2015
Under året var ett femton
tal Gränslösa medlemmar 
med och planerade 
1800talsäventyr till Stock
holms distriktsläger Arca
num. Planeringen bjöd på 
många galna idéer och 
stor entusiasm. Även själva lägret 
blev episkt (men detta infaller 
under ett annat verksamhetsår 
och är därmed en historia 
för en framtida verksamhets
berättelse).



Gränslösas treårsplan
– Så blir gränslösheten verklighet
Bakgrund
I den verksamhetsplan som antogs av kårstämman 2014 stod att vi under 
året skulle ”skapa en gränslös treårsplan för hur vi konkret kan omsätta våra 
visioner till verklighet”. Det är bakgrund till den treårsplan som nu ligger till 
förslag för stämman att anta. Under 2015 har medlemmar kunnat komma med 
inspel, idéer och förslag till treårsplanen. Dessa är nu sammanställda till det 
förslag till plan som vi ser nedan.

Visionen: Genomföra äventyr
Gränslösa scoutkår vill sprida äventyrets anda genom att skapa fler äventyr 
inom Scouterna, Sverige och världen. 

– Våra äventyr är gränslösa och episka, oavsett storlek.

Så når vi visionen: Genomföra äventyr
För att nå vår vision om fler genomförda äventyr inom scout-världen så tror vi 
att Gränslösa de närmaste tre åren gör följande saker:

– Vi verkar för att äventyr ska vara en återkommande programaktivitet på 
olika lägerområden i Sverige, exempelvis Vässarö. Gränslös scoutkår är en 
del av detta tillsammans med funktionärer och andra frivilliga.

– Vi gör återkommande äventyr, äventyr som genomförs två–tre gånger. 
På det viset kan vi förbättra oss, återanvända bra idéer och rida på vår 
egen framgångsvåg.

– Vi gör en gränslös folkbildningskurs om äventyr som kan hållas som ett 
veckolångt läger på sommaren på exempelvis Vässarö. På kursen får scouter 
och ledare från hela landet möjlighet att förkovra sig inom och lära varandra 
om äventyr.

– Vi göra mindre äventyr för scoutavdelningar och scoutkårer. Vi har 
färdigplanerade äventyr som vi tar med ut till kårerna och genomför tillsam-
mans med avdelningarnas ledare. Äventyren inkluderar även reflektioner med 
ledare efteråt, så att ledarna får verktyg för att efteråt fortsätta göra äventyr 
själva.

Visionen: Sprida den gränslösa andan
Gränslösa vill vara ett nätverk där äventyrliga människor möts och lär av 
varandra.

– Utbyte är ett viktigt ledord, vi tror att vi kan lära oss av varandra.
– Vi driver projekt och skapar träffpunkter för engagerade personer.
– Vi samarbetar med andra scoutkårer och med andra organisationer.



Så når vi visionen: Sprida den gränslösa andan
För att nå vår vision om att fler ska få ta del av vår gränslösa anda så tror vi 
att Gränslösa de närmaste tre åren gör följande saker:

– Vi återkopplar till svunna tiders fantastiska äventyr genom att damma 
av gamla äventyr, hitta guldkornen och blicka framåt. Detta kan exempelvis 
göras genom att prata med människor som gjort äventyr tidigare, kartlägga 
äventyrligheten inom Scouterna och så vidare. Kanske genom att skriva en 
bok eller arrangera äventyr som hållits tidigare eller liknande.

– Vi eftersträvar folkbildande workshops i äventyrliga ämnen. Workshop-
parna hålls regelbundet, kanske en gång i månaden, och anordnas av olika 
Gränslösa medlemmar.

– Vi närvarar på Scouternas Demokratijamboree, distriktsstämmor, Scout-
forum och andra platser där scouter på alla nivåer möts. Allt för att sprida 
äventyr och bidra till möten och idéutbyten.

Vision: Skapa en bättre värld
Gränslösa vill använda äventyr för att skapa en bättre värld.

– Gränslösa scoutkår jobbar aktivt för att inkludera människor och vara ett 
forum där alla känner sig välkomna oavsett etnicitet, sexuell läggning, könstill-
hörighet, funktionsnedsättning etc.

– Genom äventyr försöker vi skapa alternativa världar där vi kan utmana 
normer och förutfattade meningarna om hur människor ska vara.

– Vi vill sprida gränslösheten till fler och arbetar för att öka mångfalden 
bland våra medlemmar. Vi är olika men skapar förändring tillsammans.

– Vi vill att alla ska få göra sin röst hörd och jobbar aktivt med demokrati- 
och jämställdhetsfrågor. Genom vårt arbetssätt hoppas vi vara en förebild 
inom Scouterna.

Så når vi visionen: Skapa en bättre värld
För att nå vår vision om att göra världen bättre så tror vi att Gränslösa de 
närmaste tre åren gör följande saker:

– Vi fortsätter leva som vi lär och diskuterar jämställdhet kontinuerligt när 
vi skapar våra äventyr. Vi arbetar aktivt för att jämställdhet genomsyrar vår 
verksamhet när vi planerar äventyr, i tanke, ord och handling. 



Verksamhetsplan 2015–2016
För att nå vår gränslösa vision om mer äventyr inom Scouterna 
så arbetar vi under det kommande året med att sprida äventyr 
i nya forum och väcka engagemang för äventyrets innersta 
väsen.

Sprida äventyrlighet
Vi vill fortsätta sprida äventyrligheten i scout-Sverige och 
 världen. Därför vill vi:

– Verka för att äventyr ska bli en del av programmet på 
olika lägeranläggningar i scout-Sverige.

– Närvara på Stockholms distriktsstämma för att sprida vår 
gränslösa anda.

– Hålla äventyrliga workshops för att folkbilda varandra.

Skapa engagemang
Vi tror att regelbunden verksamhet och gemensam pepp 
 skapar driv och engagemang. Därför vill vi:

– Möjliggöra för intresserade medlemmar att skapa patruller 
som kan arbeta med olika äventyrsprojekt.

Fortsätta gränslösheten
Vi vill 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.



Fastställande av kåravgift

Kåravgiften ska framförallt täcka kostnaden för halsduk, 
medlemsmärke och aktiviteter. Scouternas nationella 
avgift är för närvarande 90 kronor per termin och Stock-
holms scoutdistrikts avgift är 38 kronor per termin. 

Gränslösa scoutkårs kåravgift 2014–2015 var 32 kronor 
per termin. Detta gav en total terminsavgift på 160 
kronor. 

Medlemmar i fler än en scoutkår betalar endast nationell 
avgift och distriktsavgift en gång. 

Styrelsen föreslår stämman:

att fastställa Gränslösa scoutkårs kåravgift till 32 
kronor per termin.



Budget 2015–2016
Intäkter Utfall 2014–2015 Budget 

2014–2015
Budget 

2015–2016
Äventyrsfonden – extern intäkt 0,00 2000,00 0,00
Försäljning, märken etc. 30,00 100,00 30,00
Kårarrangemang 0,00  4000 1800,00
Äventyr 39980,60 45000,00 15000,00
Medlemsavgifter 6380,00 4480,00 5440,00
Bidrag 3140,00 4000,00 0,00
Summa 49530,6 55580 22270,00

Kostnader Utfall 2014–2015
Budget 

2014–2015
Budget 

2015–2016
Fika/mat på möten och workshops 2014,36  2000 2000,00
Halsdukar 0,00 1000,00 1300,00
Märken 0,00 490,00 0,00
Kårarrangemang 2757,75  4000 3000,00
Äventyr 30303,42 45000,00 15000,00
Scoutforum (Demokratijamboree) 3125,40 2800,00 0,00
Distriktsstämma 900,00  1200 0,00
Kontorsmateriel 0,00 100,00 200,00
Webbkostnader 0,00 400,00 400,00
Bankkostnader 100,00 100,00 100,00
Porto 0,00  100 200,00
Övrigt 0,00 2390,00 70,00
Summa 39200,93 52280,00 22270,00

Resultat 2014–2015 10329,67 3300,00 0,00

Interna kommentarer 

Pengar som skänks till kåren, fonderas med möjlighet för arr/medlem att söka bidrag.
Gränslösas kårmärke.
Kårarrangemang, hajker eller fester för kårens medlemmar.
Kårens externa arr 2015–2016, endast mindre under hösten och våren.
79 per i dag, tillkommande 6 st, 64 kronor per år. 85*64.
Ex Sensus, kostnadsreduceringar för kårens deltagande i arr (DJ15).

Fika och mat på Workshops, Sytelsemöte och dyl interna arrangemang.
Tillverkning av fler gränslösa halsdukar.

Arrangemang inom kåren, där kåren står för kostnaden.
Inget stor arr 2015–2016, endast mindre under hösten och våren.
Ingen officiell representation på Scoutforum. Nästa Demokratijamboree är 2016.
Årets distriktsstämma hålls 25 oktober i Stockholm och bör ej kosta något.
Kostnader för kopiering, papper etc.
Webbhotell för www.granslosa.se.

Portokostnader för utskick och post.
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