
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 9 styrelsemöten  
inklusive en styrelsehelg. Gränslösa har vunnit Snåriga 
 skäggen och ordnat ett bejublat halsduksäventyr. Bland annat. Vid verksamhetsårets 
slut hade Gränslösa 102 medlemmar. 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 ge-
nom 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 delta-
garna 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 gräns-
lösa televisionen, att sända sitt första avsnitt för de 17 gränslösa 
medlemmar som var på plats. Temat på kårstämman var alltså televi-
sion, och alla dagordningspunkter redovisades i olika programformat 
och sändes enligt tablå. Sändningstiden var givetvis gränslös (och 
flytande) och styrdes av sändningsklockans lättflyttade visare. Bud-
geten 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 faststäl-
landet av Förordning för Äfventyrsfonden, som beskriver hur man kan 
söka pengar från Gränslösa för att skapa äventyr och sprida Gräns-
lösas vision och arbetssätt.

 Under mötet valdes även den nya styrelsen som bestod av  
Erland Nylund (ord förande), Nathalie C. Andersson  (vice ordföran-

de), Åsa Andersson, Daniel Berthelsen, Johan Emanuelsson och Daniel Martling.  
I början av 2017 valde Johan Emanuelsson att avsäga sig sitt styrelseuppdrag.
 

Verksamhetsberättelse 2016–2017



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 även-
tyrliga 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-
ar kaksäventyr, 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 peppar-
kakshus 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 
underlåtenhets synder och ge hågade medlemmar en chans att 
adoptera de projekt som väckte deras engagemang. Mötet resul-
terade 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 medel-
tidsbyn 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.


