Hemmet – Den näst sista vilan

Din ålderdom avgörs nu.
Varmt välkommen till 2017
års Gränslösas kårstämma!
I detta dokument finns alla handlingar till
årets mest äfventyrliga årsmöte. Nu återstår bara att ta med sig käppen och checka
in på ålderdomshemmet ”Den näst sista
vilan” den 2 september 2017. Väl mött!

Dagordning för kårstämma 2017

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) balans- och resultaträkning 2016–2017
b) revisionsberättelse 2016–2017
c) beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
d) verksamhetsberättelse 2016–2017
7. Frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter
för verksamhetsåret 2016–2017.
8. Fastställande av
a) verksamhetsplan
b) kåravgift
c) budget
9. Behandling av motioner
a) motion om stadgeändring av §4
10. Val av kårordförande
11. Val av vice kårordförande
12. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
13. Val av valberedning
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av scoutkårens representanter till distrikts
stämman söndagen den 22 oktober i Stockholm
a) fyra delegater
b) fyra suppleanter
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

Balans- och resultaträkning
Intäkter
Medlemsavg
Aktiviteter
Övriga intäkter
Summa
Kostnader
Aktiviteter
Kåradministration
Inköp av material
Övriga kostnader
Summa

Budget 2016–2017 Resultat 2016–2017
6 464,00
6 688,00
9 200,00
955,00
0,00
273,95
15 664,00
7 916,95

14 000,00
4 500,00
1 300,00
0,00
19 800,00

Resultat 2016–2017

8 622,11
6 285,41
2 718,48
691,00
18 317,00
-10 400,05

Balansräkning
Tillgångar
Kassa
Bank
Totala tillgångar

Ingående balans
129,00
40 578,25
40 707,25

Utgående balans
0,00
30 307,20
30 307,20

Skulder
Balanserat resultat
Fg års resultat 15–16
Årets resultat
Äventyrsfonden
Summa eget kapital
Övriga skulder
Totala skulder

Ingående balans
30 851,45
2 987,80

Utgående balans
31 839,25

6 868,00
40 707,25

-10 400,05
8 868,00
30 307,20
30 307,20

Verksamhetsberättelse 2016–2017
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 9 styrelsemöten
inklusive en styrelsehelg. Gränslösa har vunnit Snåriga
skäggen och ordnat ett bejublat halsduksäventyr. Bland annat. Nedan följer lite mer
information om det som hänt i den gränslösa världen 2016–2017.
Äfventyr på Boomerang 2016
Under utmanar- och roverlägret Boomerang
i augusti 2016 fick deltagarna chansen att genom en tidsportal besöka en by på Wessarön
anno 1926 för att lista ut vem som mördade
den salige Patron Hans von Zweik. Äventyret
gjordes i form av ett programpass där deltagarna genom att klä ut sig och ta anställning
i de olika butikerna fick infiltrera temabyn och
försöka lösa mysteriet.
Totalt deltog 182 personer i Gränslösas
äventyr, och feedbacken var grymt positiv. Eller
som en deltagare sa: ”Jag hade höga förväntningar, men ni har överträffat dem alla.”
Äventyrlig kårstämma 2016
Söndagen den 11 september 2016 var det dags för GTV, den
gränslösa televisionen, att sända sitt första avsnitt för de 17 gränslösa medlemmar som var på plats. Temat på kårstämman var alltså
television, och alla dagordningspunkter redovisades i olika programformat och sändes enligt tablå. Sändningstiden var givetvis gränslös
(och flytande) och styrdes av sändningsklockans lättflyttade visare.
Budgeten redovisades av Lyxfällans programledare, styrelsen valdes
av Expedition Robinsons ö-råd och hela stämman avslutades med
leken myrornas krig.
En av de mer diskuterade punkterna under stämman var fastställandet av Förordning för Äfventyrsfonden, som beskriver hur man kan
söka pengar från Gränslösa för att skapa äventyr och sprida Gränslösas vision och arbetssätt.
Under mötet valdes även den nya styrelsen som bestod av
Erland Nylund (ordförande), Nathalie C. Andersson (vice ordförande), Åsa Andersson, Daniel Berthelsen, Johan Emanuelsson och Daniel Martling.
I början av 2017 valde Johan Emanuelsson att avsäga sig sitt styrelseuppdrag.

Gränslöshet på Demokratijamboreen 2016
Scouternas Demokratijamboree är det högsta beslut
ande organet inom rörelsen. Givetvis var Gränslösa
på plats under mötet den
18–20 november i Västerås för att diskutera scoutings framtid
och bidra med gränslöshet.
Gränslösas representanter Nathalie C. Andersson och Åsa
Andersson höll i två välbesökta workshops. Med hjälp av äventyrliga metoder visade de vad Gränslösa är, hur vi jobbar och
vad vi har gjort under de tre år vi har funnits.
Totalt var 21 personer på de två passen och responsen var
väldigt positiv! Efteråt stannade flera deltagare kvar och ville
diskutera. De sa att de tog med sig tips, inspiration och idéer
på hur man kan jobba dels med äventyr, dels med olika delar
av Gränslösas arbetssätt för att skapa engagemang. Rundor,
och galna idéer, till exempel.
.

PEPParkaksäventyr 2016
Den 17 december 2016 var det dags för Gränslösas PEPP
arkaksäventyr, och ett tiotal gränslösingar samlades för att
rädda julefriden i en liten by långt bort i en avlägsen del av världen ... Med
fingerfärdighet och kreativitet fick gränslösingarna bygga upp alla möjliga slags pepparkakshus för att sagan skulle få ett lyckligt slut. De närvarande hade en mysig lördag som
bjöd på många diskussioner om framtida äventyr, och givetvis en del skratt.
Snåriga skäggen – 5 februari 2017
För andra året i rad deltog Gränslösa i tävlingen Snåriga skägget. Tävlingen hölls den 5
februari 2017 och temat var Alice i underlandet. Ambitionen var tydlig: att vinna och få

arrangera nästa års tävling. Gränslösa vann inte smörpriset, trots
den portabla tebjudningen med tekannor och kakfat, men den
stora tävlingen kammade laget hem med råge (även utan de
poäng som donerades av andra lag).
Underlåtenhetssynderna – äfventyren som aldrig blev av
Genom åren har Gränslösa och dess medlemmar samlat på
sig många äventyrliga idéer som aldrig har genomförts. Den
21 februari 2017 hölls ett möte för att uppmärksamma dessa
underlåtenhetssynder och ge hågade medlemmar en chans att
adoptera de projekt som väckte deras engagemang. Mötet resulterade i en uttömmande lista över alla kårens Galna Idéer (än så
länge …) och visioner om ett äventyr baserat på ett historiskt tåg.
Hafvsäventyr i Göteborg – 18–19 mars 2017
Hur kan vi arbeta tillsammans med andra organisationer för att sprida
äventyrets anda och påverka världen till det bättre? Den frågan
försökte Gränslösa besvara genom att göra
ett äventyr på Göteborgs Naturhistoriska
museum tillsammans med Havsnätverket Väst (Naturskydds
föreningen). Drygt hundra barn deltog och fick lära sig vad som
händer på havsbotten vid fiske med bottentrål. De fick hjälpa
Kräftan och Räkan att avgöra ett vad, lyssna på dåliga ord
vitsar och hjälpa Torsken att få nya vänner. Efter äventyret kunde
vi konstatera, precis som alltid, att äventyr skapar entusiasm och
engagemang, samt att det fungerar utmärkt att använda sig av
äventyr och scouting även i nya sammanhang!
Halsduksäfventyret – anno 2017
Det är något magiskt med de gränslösa halsdukarna, och de
ännu outdelade hade den 22 april tröttnat på den oäventyrliga
tillvaron och rymt! Men det fanns ingen anledning att misströsta, för
15 tappra själar tog på sig att återbörda halsdukarna. Under en
rafflande lördag i vårvädret (ja, det vill säga ALLA väder: solsken,
blåst, regn, hagel) fick de närvarande ta sig en tur genom den
gränslösa historien för att leta rätt på de försvunna halsdukarna
och binda dem till sig. Äventyret hölls i medeltidsbyn Moriaberg utanför Tumba och totalt var
vi 25 personer som deltog i äfventyrligheterna.
Planering av Notown Hill
Under försommaren började några gränslösingar planera för nästa
äventyrsstordåd – vilda västern-äventyret Notown Hill. Plats, tema,
rekning och ett noterande av rekordstort deltagarintresse hanns med
innan planeringen pausade för sommaruppehåll.
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Verksamhetsplanen kopplad till Gränslösas treårsplan
Under kårstämman 2015 antog Gränslösa en treårsplan som beskriver hur gränslösheten
ska bli verklighet. Under 2017–2018 går vi in på det sista året av planen. Treårsplanen
har tre huvudsakliga visioner: att sprida äventyrligheten, att skapa ett större engagemang och att skapa en bättre värld. Arbetsplanen nedan är uppdelad utifrån dessa
visionspunkter.
Genomföra äventyr
Vi vill fortsätta sprida äventyrligheten i scout-Sverige och världen. För att göra detta så
arbetar vi under det kommande året med att skapa äventyr 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.
– Arrangera helgäventyret Notown Hill för äventyrarscouter hösten 2017.
– Arrangera tävlingen Snåriga skäggen i gränslös tappning i början av 2018.
– Planera tema och äventyr till Stockholms distriktsläger 2018 och därmed omvandla
våra äfventyrliga visioner till verklighet.
Sprida den gränslösa andan
Gränslösa vill vara ett nätverk där äventyrliga människor träffas och lär av varandra.
Delad entusiasm skapar engagemang, och när vi möts så uppstår magi. Därför vill vi:
– Närvara på Stockholms distriktsstämma för att sprida vår gränslösa anda.
– Göra ett juläventyr som i varm mysig atmosfär samlar kårens medlemmar för att dela
upplevelser och äventyrligheter.
– Arrangera ett halsduksäventyr, om det finns tillräckligt många medlemmar som inte
har varit med om halsduksceremonin. Halsduksäventyret är en personlig upplevelse och
en viktig del i gränslösheten, och ska föregås av en personlig inbjudan. Vi vill i äventyret
förmedla syftet med Gränslösa, vår historia, vårt arbetssätt och vår äventyrliga
lekfullhet. Genom halsduksäventyret får även invigda medlemmar chansen att arrangera ett mindre
äventyr med stöd från erfarna äventyrare.
– Hålla symöten och producera nya halsdukar till
framtida utdelningsceremonier.
– Skapa en studiecirkel där medlemmarna gör mindre äventyr för scoutavdelningar
enligt Gränslösas arbetssätt. De planerade äventyren kan sedan genomföras för olika
scoutavdelningar tillsammans med avdelningarnas ledare.

Skapa en bättre värld
Gränslösa vill använda äventyr för att skapa en bättre värld. Vi har ännu inte nått den
fulla potentialen för äventyr och gränslösheten som samhällsförbättrande krafter. Därför vill
vi under året:
– Medvetet bjuda in nya människor och grupper att delta i våra äventyr. På så sätt
hoppas vi kunna nå grupper och deltagare som inte har upplevt äventyr tidigare.
– Arbeta aktivt för att väva in viktiga samhällsfrågor och värderingar i de äventyr vi
skapar. Vi vill att våra gränslösa äventyr skapar möjlighet till reflektion.
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.

Mot gra..nslo..sheten - och vidare!

Fastställande av kåravgift
Kåravgiften ska framförallt täcka kost
naden för halsduk, medlemsmärke,
styrelsearbete och aktiviteter.
Gränslösa scoutkårs kåravgift har
sedan starten varit 32 kronor per termin,
men då vi de senaste åren bland annat
har gjort mer avancerade halsduks
äventyr så har inte avgiften täckt den
årliga verksamheten. Med vår nuvarande
aktivitetsnivå kommer kåren endast ha
råd att köra på samma sätt i två år till.
Därför föreslår styrelsen att medlems
avgiften höjs med 20 kronor per termin
till 52 kronor per termin.
Scouternas nationella avgift är för
närvarande 90 kronor per termin och
Stockholms scoutdistrikts avgift är 38
kronor per termin. Det innebär att det
skulle kosta 180 kronor att vara medlem
i Gränslösa scoutkår per termin.
(Medlemmar i fler än en scoutkår
betalar endast nationell avgift och
distriktsavgift en gång.)
Styrelsen föreslår stämman:
att
fastställa Gränslösa scoutkårs
kåravgift till 52 kronor per termin.

Budget 2017–2018
Vid oförändrad kåravgift

Intäkter
Aktiviteter

Notown Hill

Aktiviteter

Snåriga Skäggen

Aktiviteter

Utgifter

25000

25000

5000

5000

Medlemsaktiviteter (halsduksäventyr, fester, liknande)

0

7500

Kåradministration

Bank/webb

0

500

Kåradministration

Distriktsstämma – Stockholm

0

1000

Kåradministration

Styrelse

0

5000

Inköp av material

Halsduksmaterial

0

1300

Medlemsavgift

Medlemsavgifter

6656

0

Studiecirklar

Studiecirklar

3500

3500

40156

48800

Summa
Beräknat
underskott

8644

Vid höjd kåravgift (+20 kr per termin)
Intäkter
Aktiviteter

Notown Hill

Aktiviteter

Snåriga Skäggen

Aktiviteter

Utgifter

25000

25000

5000

5000

Medlemsaktiviteter (halsduksäventyr, fester, liknande)

0

7500

Kåradministration

Bank/webb

0

500

Kåradministration

Distriktsstämma – Stockholm

0

1000

Kåradministration

Styrelse

0

5000

Inköp av material

Halsduksmaterial

0

1300

Medlemsavgift

Medlemsavgifter

10816

0

Studiecirklar

Studiecirklar

4000

4000

44816

49300

Summa
Beräknat
underskott

4484

Motion om stadgeändring av §4
Jag föreslår en ändring av stadgan som reglerar kårstyrelsens storlek så att det minsta totala antalet ledamöter i styrelsen är fyra:
ordförande, vice ordförande och två ledamöter. Detta för att ge
valberedningen större flexibilitet i sitt förslag på styrelse, och för att
undvika att personer väljs in ”för att vi måste”.
Fyra personer räcker för att göra det grundläggande arbetet
som styrelsen måste göra, och ifall ytterligare personer väljs in ska det
vara för att de är drivna och för att styrelsen har ambitioner om mer
än bara det mest grundläggande.
Nuvarande lydelse:
”Kårstyrelsen består av kårordförande, vice kårordförande samt minst
tre övriga ledamöter. Av ledamöterna ska minst hälften, däribland
kårordförande och den som har hand om kårens ekonomi, vara
myndiga.”
Föreslagen ny lydelse:
”Kårstyrelsen består av kårordförande, vice kårordförande samt minst
två övriga ledamöter. Av ledamöterna ska minst hälften, däribland
kårordförande och den som har hand om kårens ekonomi, vara
myndiga.”
Motionären förslår stämman:
att
Ändra paragraf 4 i stadgarna så att det står ”minst två övriga ledamöter” enligt ovan.
Motionär
Erland Nylund

Valberedningens förslag
Kårordförande
Nathalie C. Andersson
Vice kårordförande
Sofia Korpar Malmström
Ledamöter
Åsa Andersson
Daniel Berthelsen
Daniel Martling
Valberedning
Amanda Nylund, sammankallande
Patrik Brising
Anders Hansson
Lina Ottosson
Revisor
Beatriz Mendoza
Vice revisor
Elisabeth Larsson

