
Verksamhetsplan 2017-2018

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 engage-
mang 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 invig-
da 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 granslosheten - och vidare!
.. ..


