
Kära vänner!

Nu har det äntligen hänt. Jag, Gränslösa, har fyllt fem år! Jag är stolt 
över att jag blivit så gammal, och jag har fått vara med om så fina saker 
och så härliga stunder. Det vill jag gärna fira! Därför bjuder jag in er, 
mina fina kompisar, till ett härligt kalas.

Vi kommer prata om framtiden och så kommer vi att leka. Och äta tår-
ta och korv och allt sånt där. Tänk, det kommer bli så fantastiskt som 
bara ett RIKTIGT femårskalas kan bli!!! Vi kommer ha en så kallas kår-
stämma, som kommer bli en fest i sig, och sedan så maxar vi med ett 
superduper kalas. (Ja, efteråt alltså.)

Alla femåringar är välkomna! För att få rösta under festen så måste 
man vara medlem i Gränslösa scoutkår.

Utrustningslista:
• Ett (äfventyrligt) paket (kostnad 10–30 kr).
• Reflexväst och kläder efter väder.
• Kåsa och matsaker.
• Något att sitta på (för utomhusbruk).
• Lekfullt sinne (kan annars fås på plats).

Tidsplan
12.30–13.00: Incheckning
13.00–18.00: Kårstämmofest
18.00–20.00: MAXAT superduperkalas med lek, korv, disco,  
bildvisning, paketutdelning och spontana upptåg (eller nertåg).
20.00: Läggdags och avslut för alla femåringar, hemgång.

Plats: Vi kommer ha kalaset vid torpet Lilla Lugnet, som ligger i Judarns 
naturreservat mittemot Ängby camping, t-bana Ängbyplan, Stockholm. 
Vägbeskrivning mejlas ut samma vecka som kårstämman är.

Anmälan: Anmäl dig här så vi vet hur mycket godis och fika och mat vi 
ska fixa och sånt där: https://goo.gl/forms/CqPvh2HtszTyt9Eb2

Gränslösa
bjuder in

till femårs-

kalas

https://goo.gl/forms/CqPvh2HtszTyt9Eb2


Vår framtid avgörs nu. 
Varmt välkommen till 2018 års 
Gränslösa kårstämma!
I detta dokument finns alla handlingar till årets 
mest äfventyrliga årsmöte. Nu återstår bara att leta 
rätt på barnasinnet (om du mot för-
modan skulle ha förlagt det eller 
kanske glömt det på något gräns-
löst event), ta fram barnkläder-
na och reflexvästen och ta dig till 
Gränslösas stor slagna femårskalas 
lördagen den 15  september 2018. Väl mött!
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Organisationsnummer 802472-0016

GRÄNSLÖSA SCOUTKÅR

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2017-07-01–2018-06-30

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen har från Representantskapet 2017-07-01–2018-06-30 bestått av: 

Nathalie C. Andersson, kårordförande Sofia Korpar Malmström, vice kårordförande
Daniel Berthelsen, kassör och ledamot Åsa Andersson, ledamot
Daniel Martling, ledamot

Målet med Gränslösa är att skapa en äventyrlig scoutkår där människor kan ha trevligt 
tillsammans, anordna äventyr och engagera sig i valfri utsträckning.

Gränslösas styrelse har haft tio sammanträden under verksamhetsåret 2017–2018.

Under 2017–2018 har följande aktiviteter arrangerats: 
Kårstämma 2017 (ålderdomshemmet ”Den näst sista vilan”) i september, episka Notown Hill med
över 200 scouter och 88 funktionärer i oktober. Hjuläventyr för kårens medlemmar
i december. Snåriga Skäggen i januari med 100 deltagare och 10 funktionärer. 
Domedagsmöte i maj, då kårens framtid diskuterades. 

Styrelsen föreslår stämman besluta:

att fastställa resultat- och balansräkning för 2017–2018.

att årets överskott kronor 22 999 överförs i ny räkning varefter balanserade resultat
uppgår till kronor 53 306.

att den del av överskottet som kommer från arrangemangen Notown Hill och 
Snåriga Skäggen 2018 – totalt 18 014 kr – överförs till Äventyrsfonden.

Beatriz Mendoza har varit ordinarie förtroendevald revisor med Elisabeth Larsson 
som suppleant.
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GRÄNSLÖSA SCOUTKÅR
Organisationsnummer 802472-0016

RESULTATRÄKNING (SEK) Årets resultat Resultat
Budget 2017-07-01  2016-07-01

Intäkter 2017–2018 2018-06-30 2017-06-30

Medlemsavgifter Not 2 10 816 11 180 6 688
Intäkter från aktiviteter Not 3 60 000 49 980 955
Intäkter från studiecirklar 4 000 1 000 0
Övriga intäkter Not 4 0 1 277 274

Summa intäkter 74 816 63 437 7 917

Kostnader
Föreningsaktiviteter Not 5 67 500 35 842 8 622
Kåradministration 6 500 2 935 6 285
Inköp av material 1 300 1 305 2 718
Studiecirklar 4 000 0 0
Övriga kostnader 0 356 691

Summa kostnader 79 300 40 438 18 317

Verksamhetsresultat -4 484 22 999 -10 400

Upplösning av ändamålsbestämda medel - - 562
Avsättning av ändamålsbestämda medel - - -2 000

Årets resultat -4 484 22 999 -11 838

BALANSRÄKNING per 2018-06-30 2017-06-30

Tillgångar

Bank 53 306 30 307

Summa tillgångar 53 306 30 307

Eget kapital och skulder

Eget kapital Not 6
Balanserad resultat 22 001 33 839
Ändmålsbestämda medel Not 7 8 306 8 306
Kvarvarande belopp för året 22 999 -11 838
Summa eget kapital 53 306 30 307

Skulder 0 0

Summa eget kapital och skulder 53 306 30 307
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GRÄNSLÖSA SCOUTKÅR
Organisationsnummer 802472-0016

Not 1    Redovisningsprinciper

Förenklat årsbokslut har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens
allmänna råd, enligt BFNAR 2010:1 (K1).

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Intäkter i form av gåvor intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd.
Intäkter i form av bidrag intäktsförs när villkoren av bidraget är uppfyllda. Om bidraget avser
en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period.

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i förening. Medlemsavgifter intäktsförs
under aktuell tidsperiod.

Not 2    Medlemsavgifter

Medlen avser medlemsavgifter från 107 medlemmar.

Not 3    Intäkter från aktiviteter

Detta avser deltagerinbetalningar från två arrangemang: Notown Hill (46 200 kr) och 
Snåriga Skäggen (3 780 kr).

Not 4    Övriga intäkter

Vi har fått ett bidrag på 1000 kr från Stockholms scoutdistrikt för att vi deltog på Scouternas 
Demokratijamboree 2016. Vi har dessutom fått 276,75 kr i återbäring från Scoutshop.se.

Not 5    Föreningsaktiviteter

Posten avser främst kostnader för tre arrangemang: Notown Hill, Hjuläventyret och
Snåriga Skäggen 2018.
Det finns ingen fullständig ekonomisk redovisning från Notown Hill,
kostnaden uppges därför till de 30 000 kr som utbetalades till ekonomiansvarig innan arrangemanget.
(Notown Hill hade intäkter i form av deltagaravgifter på totalt 46 200 kr).

Not 6    Eget kapital
Ändamåls- Balanserat Kvarvarande
bestämda resultatbelopp för året

medel
Belopp vid årets ingång 8 306 33 839 -11 838
Resultatdisposition enligt beslut -11 838 11 838
Årets resultat 22 999
Reservering av Eget kapital - -
för särskilda ändamål
Upplösning av Eget kapital - -
för särskilda ändamål
Belopp vid årets utgång 8 306 22 001 22 999
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GRÄNSLÖSA SCOUTKÅR
Organisationsnummer 802472-0016

Not 7    Ändamålsbestämda medel

Äfventyrsfonden är en ekonomisk fond upprättad av Gränslösa scoutkår i syfte är att ge 
ekonomiskt stöd till spridandet och vidareutvecklandet av äfventyr (alternativ stavning:
äventyr) samt det gränslösa arbetssättet.

Inga stipendier och anslag har beslutats under 2017–2018.

Stockholm augusti 2018

Nathalie C. Andersson Sofia Korpar Malmström Daniel Berthelsen
Kårordförande Vice kårordförande Kassör och ledamot

Åsa Andersson Daniel Martling
Ledamot Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits 2018-

Beatriz Mendoza
Förtroendevald revisor



Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 styrelsemöten  
inklusive tre heldagsmöten. 

Gränslösa har hållit lägerbål på Scouternas jamboree i Skåne, 
arrangerat vilda västern-äfventyret Notown Hill, hållit i tävling-
en Snåriga skäggen och planerat ett äfventyrligt tema till Stock-
holms distriktsläger Palladium 2018. Bland annat. Vi närvarade 
också på Stockholms distriktsstämma.     

Vid verksamhetsårets slut hade Gränslösa 113 medlemmar.
 
Gränslöst lägerbål på Jamboree17 
När Scouterna hade sin nationella jam-
boree i Skåne så bjöd programmet den 
7–9 augusti 2018 på Gränslöst lägerbål. 
Genom att utforska Det Gränslöst Stora 
Lägerbålsarkivet har Gränslösas läger-
bålsledare tillsammans med uppemot 
3 000 deltagare per kväll sjungit, tok-
dansat och ropat fram en otroligt härlig 
gemenskap. Och visst blev det en  
lyckad jakt på det mest episkt 
 gränslösa lägerbålet någonsin!
 
Kårstämma på ålderns höst
Lördagen den 2 september 2017 hade 

Gränslösa sin femte kårstämma. 
Denna gång genom att ålderdoms-
hemmet ”Den näst sista vilan” 
öppnade sina portar för blivande gränslösa åldringar. De 
närvarande fick bland annat uppleva speeddejting med 
den något demensdrabbade pastorn, rullatorrace i jakt 
på budgetposter, en gränslös tipspromenad som gick ige-
nom verksamhetsberättelsen och en alldeles fantastiskt 
ostämd men glädjefylld allsång. Totalt var 19 personer 
med under delar av dagen, och röstlängden uppgick till 
15 personer.

 Under mötet valdes även den nya styrelsen som 
bestod av Nathalie C. Andersson (ord förande), Sofia 
Korpar Malmström  (vice ordförande), Åsa Andersson, 

Daniel Berthelsen och Daniel Martling.
 

Verksamhetsberättelse 2017–2018



Vilda västern-äfventyr i Notown Hill
I den yttersta utkanten av lugna västern ligger byn Notown 

Hill. Den 13–15 oktober 1877 (2017) fick byn besök av 200 äventy-
rarscouter som ville gräva guld. Tillsammans med Gordon Gold Mining 
utforskade scouterna området, lärde känna byborna och upplevde hur 
det är att leva i en vilda västern-by. 

Notown Hill var Gränslösas andra stora äventyrar-äventyr. Över 
200 äventyrarscouter (12–15 år), ett 30-tal ledare och 88 funktionä-
rer var på plats under helgen. Vi höll till i lajvbyn Moriaberg  
i Vårsta utanför Tumba.



Hjuläfventyr 9 december 2017
I december var det dags för den andra 
upplagan av Gränslösas hjul- och pepp-
arkaksäfventyr. I år fick de 15 delta-
garna gestalta olika farsoter i peppar-
kaksdeg. Det var god stämning och 
många nya idéer föddes. Eller vad 
sägs om drömmen om ett svartvitt 
stumfilmsäfventyr, svävande grekiska gudar (på rik-
tigt) eller ett äfventyr i en luftballong? Lägg därtill på mysig stäm-
ning, kreativa pepparkaksbyggen och fantastiskt mycket skratt, och 
du har en ganska god bild av hur 2017 års gränslösa hjuläfventyr 
gick till.
 
Snåriga Skäggen 2018
Den 28 januari anordnade Gränslösa tävling-
en Snåriga Skäggen 2018. I år hade de grekis-
ka gudarna tröttnat på att ta ansvar och ville 
gå i pension. Därför samlade de ihop de mest 
lovande ersättarna i Stockholmsområdet 
och höll tävlingar för att se vilka som skul-
le få ta över styret. Deltagare från 13 olika 
lag fick visa prov på logik, drama, historia, 
hjältedåd och matlagningens ädla konst, för 
att visa sig värdiga uppdraget. I slutändan 
fick de tre bästa lagen övertyga de övriga om att just 
de skulle få ta över styret av riket. Vinnaren korades sedan genom 
ett demokratiskt val.

Planering av distriktslägret Palladium
Under året planerade Gränslösa temat till Stockholms distriktsläger 
Palladium, som anordnades på Vässarö i augusti 2018. Drygt femton 
personer var med i planerandet, som inkluderade skapandet av äf-
ventyrliga skyltar, utforskande av diverse roller på en teater, målan-
det av två portaldörrar och funderandet kring hur man kan bygga 
upp ett äfventyr utifrån en idé om att byta från svartvitt till färg 
efter halva lägret. Och så vidare. 

(Själva lägret gick dock av sta-
peln utanför Gränslösas ordinarie 
verksamhetsår, så historien om 
detta episka får i sin helhet be-
rättas först på nästa kårstämma. 
Men vi kan avslöja redan nu att 
berättelsen så klart inkluderar 
folkets jubel ...).



Proposition:  
Om Gränslösas kårhalsduk
För att uppmuntra engagemang och äfventyrlighet före-
slår styrelsen att Gränslösas kårhalsduk bara delas ut till 
medlemmar som är delaktiga i skapandet och planerandet 
av äventyr, och/eller upprätthållandet och utvecklingen 
av Gränslösa som kår. När en kårmedlem med halsduk ser 
någon annan med Gränslösas halsduk ska den veta att ”här 
är en äventyrlig person som jag kan hitta på något storsla-
get tillsammans med!” 

Vi ser att Gränslösas halsduk är en viktig symbol för även-
tyrlighet och engagemang – något som visar att bäraren av 
halsduken vet vad Gränslösa är och står för.

Gränslösas halsduk är ett bekräftande av ett engagemang 
inom Gränslösa. Halsduken är en ärad symbol för äfventyr-
lighet och episkhet, och dess bärare är en del av äfventyrs-
makarnas storslagna historia. Vi anser att alla som bär en 
Gränslös halsduk bör dela våra värderingar och vilja arbe-
ta enligt vårt arbetssätt. Vi har ett gott renommé som det 
är viktigt att bibehålla.

Riktlinjer för Gränslösas halsduk
Gränslösas halsduk är ett bevis på att medlemmen är 
gränslösheten personifierad och har koll på vad Gränslösa 
är och står för.

• Styrelsen beslutar vem som tilldelas halsduk samt när. 
Grunden för beslutet ska vara att medlemmen varit ak-
tiv i att skapa äfventyr eller bidra till äfventyrlighet inom 
Gränslösa, samt att personen känner till Gränslösas arbets-
sätt och visioner.

• Halsduksutdelningen/ceremonin utförs under ett pågå-
ende äfventyrligt evenemang eller vid annat lämpligt  
tillfälle.

• Engagerade medlemmar kan givetvis uppmärksamma 
styrelsen på att de borde få en halsduk, ifall styrelsen  
missat detta.

Styrelsen föreslår stämman
Att   Anta de nya riktlinjerna för Gränslösas halsduk.



Proposition: Riktlinjer för  
arrangemang i Gränslösa scoutkår
Då det ibland blir diskussioner om vad som är eller inte 
är ett gränslöst arrangemang eller ett gränslöst projekt vill styrelsen 
fastställa lite riktlinjer för arrangemang i Gränslösas namn. Därför 
lägger vi här fram ett förslag som utgår ifrån Gränslösa scoutkårs 
värderingar och måldokument (som antogs vid Gränslösas första 
kårstämma 2013).

Riktlinjer för arrangemang i Gränslösa
Gränslösa scoutkår genomför aktiviteter med syfte att antingen spri-
da äventyrlighet, eller sprida det gränslösa arbetssättet.

Eftersom vi i vårt arbetssätt uttrycker att vi arbetar tillsammans så 
måste ett arrangemangsteam bestå av minst två personer som på 
något sätt är delaktiga i projektet. (Gränslösa tror att det är svårt att 
sprida äventyrlighet och det gränslösa arbetssättet till sig själv.) Ett 
arrangemang bör planeras för att pågå i mer än fem (5)  minuter.

Ett gränslöst arrangemang behöver vara förankrat hos styrelsen, 
och någon av de huvudansvariga för arrangemanget behöver vara 
medlemmar i Gränslösa scoutkår. 

I ett gränslöst arrangemang arbetar arrangörerna enligt  Gränslösa 
scoutkårs arbetssätt. Arrangörerna behöver kommunicera med 
styrelsen då och då för att stämma av att allt flyter på och känns bra. 
Ibland utser styrelsen en kontaktperson i kåren som inte själv är 
med i styrelsen för att hålla kontakten och ge stöd.

För att få ekonomisk hjälp behöver majoriteten i ledningen vara 
medlemmar i Gränslösa. Arrangemangsteamet behöver också göra 
en budget och presentera den för styrelsen och redovisa hur pengar-
na faktiskt användes. Kraven på dokumentation är självklart pro-
portionerligt mot beloppet som önskas av kåren. (Om det är några 
hundralappar till material för ett kvällsäventyr kan det räcka med 
en kort mejl och sedan bilder på kvitton. Är det däremot ett större 
äventyr med en ekonomi på tusentals kronor behöver styrelsen en 
detaljerat budget för att träffa beslut och en väldokumenterad redo-
visning efteråt.)



Gränslösa vill stötta alla projekt – stora som små. Det 
finns inget krav på att alla i kåren måste involveras 
eller att alla medlemmar måste bjudas in till varje 
projekt. Vi tror att begränsningar i vilka som får arbe-
ta tillsammans snarare hämmar uppkomsten av fler 
äventyr än främjar dem. Därför är det fritt för de som vill arrangera 
att göra det ihop, och bjuda in de personer som de tror passar till 
uppdragen. Gränslösa scoutkår uppmuntrar dock arrangörer att 
våga jobba med nya personer, särskilt inför större projekt, då detta 
bidrar till mer äfventyrlighet och ett större gränslöst nätverk.

Samarbete med andra ger nya kunskaper och erfarenheter. 
Arrangemangs teamet för ett gränslöst arrangemang uppmuntras 
att samarbeta med personer, organisationer och företag som inte har 
åsikter som går emot Gränslösas värderingar, till exempel rasistiska 
eller homofoba organisationer.

Alla gränslösa arrangemang strävar efter episkhet och legendarisk-
het – både i det stora och i det lilla.

Styrelsen föreslår stämman:
att  Anta dokumentet ”Riktlinjer för arrangemang i Gränslösa 
scoutkår”



Proposition: 
Gränslösas framtida organisering
I år är det fem år sedan Gränslösa startade och vi har 
åstadkommit stordåd tillsammans! Vi har arrangerat 
flera stora äventyr, medvetet arbetat för att gynna dialog och aktiv 
inkludering när vi leder projekt, och vi har tagit tillvara på många 
människors engagemang. Vi har skapat episkhet, om och om igen. 
Det är vackert!

De senaste åren upplever dock vi som drivit Gränslösa att det har 
varit svårt att få våra medlemmar (och presumtiva medlemmar) 
att vilja driva saker, så som äventyr och kåraktiviteter, i Gränslösas 
regi. Vi upplever att många människor vill vara med och göra roliga 
saker på äventyr, men att färre vill vara ansvariga för aktiviteter, 
äventyr, och projekt. Vi upplever också att det är svårt att hitta 
människor som vill sitta i Gränslösa styrelse av rätt anledning (för 
att de vill engagera sig och driva kåren framåt, och inte av plikt för 
att kåren ska finnas kvar).

Vi vill vara en förening för människor som VILL göra äventyr 
och sprida lek inom Scouterna och världen. Om vi inte kan vara den 
förening vi vill vara, så behöver vi antingen ändra våra ambitioner, 
steppa upp gamet eller lägga ner.

Som det är nu ser vi att flera av våra mest engagerade gränslösa 
ambassadörer får ägna mycket tid åt administrativa uppgifter (som 
inte alltid ger energi) i stället för att driva projekt. (Orken och ener-
gin och livssituationen räcker helt enkelt inte till båda).

Så ser nuvarande styrelse på situationen
Vi i styrelsen har diskuterat engagemangsfrågan och olika lösningar 
fram och tillbaka. Vi ser hittills följande möjliga lösningar för Gräns-
lösas organisering och struktur.

• Alternativ 1 – DRIVANDE STYRELSE 
Gränslösa har en drivande styrelse (precis om nu). Styrelsen anord-
nar kårstämma och några möten och stöttar engagemang och pro-
jekt. Detta alternativ kräver att det finns personer 
som vill vara med i den nya styrelsen 
efter kårstämman i höst.

Om vi vill satsa på detta alternativ 
tror vi att det kan vara bra att ha regelbundna mö-
ten i Gränslösa, exempelvis varje månad, där människor  
i kåren kan ses och lära varandra saker och planera äventyr. Regel-
bundenhet gör att saker blir av. Detta kräver dock att det finns med-



lemmar som vill arrangera sådana möten, vi tror inte 
att den drivande styrelsen skall stå för det, utan i så 
fall kanske en arbetsgrupp.

• Alternativ 2 – ADMINISTRATIV STYRELSE
Gränslösa har en minimalistisk administrativ styrelse, som har 
möten vid behov. Styrelsen tar hand om inkomna mejl, ekonomi och 
medlemsadministration. Styrelsen är en passiv styrelse som inte 
driver några aktivitet utöver årsmötet och de få styrelsemöten som 
krävs enligt stadgarna. Vi blir en kår på pappret, men som man kan 
verka inom. Att vara en scoutkår möjliggör att vi får tillgång till ex-
empelvis Stockholms scoutdistrikts lokal och att nya människor kan 
hitta en formell väg in i vårt äfventyrliga nätverk.

Om vi vill köra på enligt detta alternativ behöver vi fastställa en 
arbetsbeskrivning för vad en administrativ styrelse måste göra samt 
hur man hanterar ekonomin.

• Alternativ 3 – INGEN STYRELSE
Vi lägger ner scoutkåren och blir ett informellt nätverk. Människor 
kan då inte längre bli medlemmar i Scouterna via oss, och vi blir inte 
en demokratisk förening, utan blir bara ett namn och ett nätverk 
med människor som känner varandra och ibland vill ses och göra 
saker.

Sammanfattning: Så tycker styrelsen
För att Gränslösa ska vara den plattform för engagemang som vi vill 
så är det viktigt att energin hos medlemmar och styrelse går åt till 
att skapa äfventyr och verksamhet, inte till att projektkoordinera 
och försöka väcka engagemang där det inte finns. Vi tror att mer en-
gagemang kommer att uppstå om vi minskar kraven på vad vi måste 
göra. Även en administrativ styrelse kan välja att driva projekt och 
anordna aktiviteter, om ledamöterna så skulle önska, men framför 
allt måste projekt drivas och initieras av Gränslösas medlemmar. 
Därför för ordar vi stämman att rösta igenom alternativ 2 för hur 
Gränslösa ska jobba framöver.

Styrelsen föreslår stämman:
att  Anta inriktningsbeslutet för Gränslösas styrelses kommande 
arbete enligt ”Alternativ 2 – administrativ styrelse”.



Proposition: Stadgeändring gällande  
antal ledamöter i Gränslösas styrelse
Eftersom vi planerar att ändra sättet Gränslösa organi-
serar sig på vill vi också uppdatera våra stadgar gällande 
kårstyrelsens sammansättning. Stadgarna säger följande  
i nuläget:

4 § Kårstyrelsens sammansättning
Kårstyrelsen består av kårordförande, vice kårordföran-
de samt minst tre övriga ledamöter. Av ledamöterna ska 
minst hälften, däribland kårordförande och den som har 
hand om kårens ekonomi, vara myndiga.

Vi föreslår att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen änd-
ras från 5 till 3, att det väljs en ordförande, vice ordförande 
samt kassör, och därutöver två suppleanter. 

Styrelsen föreslår alltså stämman att uppdatera stad-
garna enligt följande:

4 § Kårstyrelsens sammansättning
Kårstyrelsen består som minimum av kårordförande, vice 
kårordförande samt kassör. Därutöver väljs minst två 
suppleanter. Av ledamöterna ska minst hälften, däribland 
kårordförande och kassör, vara myndiga.

Styrelsen föreslår stämman
Att  Anta det nya förslaget till stadgar för paragraf 4, 
enligt ovan.



Proposition: Styrelsens uppgifter
Vid ett skifte till en mer administrativ styrelse ska styrel-
sens uppgifter begränsas till det mest nödvändiga. Vi vill 
gärna fastställa dessa uppgifter för att göra det tydligt vad 
som behöver göras.

Ansvarsuppgifter för Gränslösa scoutkårs styrelse
Gränslösas styrelse väljs av kårstämman, som hålls en 
gång om året. Följande är styrelsens uppgifter:

• Anordna kårstämma en gång om året.
• Hålla två ordinarie styrelsemöten.
• Registrera medlemmar.
• Avregistrera medlemmar som inte betalar medlemsavgif-
ten.
• Uppdatera kårens Facebooksida samt hemsida vid behov.
• Kolla kårmejlen och svara på mejl vid behov.
• Sköta administrering och avrapportering av eventuella 
studiecirklar, samt ha kontakt med Sensus gällande dessa.
• Betala räkningar och utlägg, bokföra samt sköta 
Gränslös as ekonomi enligt god bokföringspraxis.
• Behandla inkommande ansökningar gällande önskan om 
halsdukar, pengar från Äfventyrsfond och dylikt.
• Godkänna eller avslå önskningar om att göra projekt  
i Gränslösas namn, samt ta beslut om ekonomiskt bidrag 
till Gränslösa projekt.

Styrelsen föreslår stämman
att  Anta dokumentet ”Ansvarsuppgifter för Gränslösa 
scoutkårs styrelse”



Verksamhetsplan 2018–2019

Verksamhetsplan för det gränslösa verksamhetsåret 2018–2019 

Gränslösa scoutkår ska vara en plattform för medlemmar som vill 
göra äventyr och sprida den gränslösa andan. 

Medlemmar som känner sig manade kan genomföra äventyrsprojekt 
i Gränslösas namn. 

Styrelsen ska sammanträda när medlemmar vill göra äventyr, för 
att kunna ta beslut om ekonomin och tillgängliggöra kårens kommu-
nikationskanaler. Utöver detta anordnar styrelsen en kårstämma för 
medlemmarna, samt har minst två styrelsemöten under året.

I allt gränslöst arbete kommer vi givetvis att 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 dröm-

mar.

Styrelsen föreslår stämman
att  anta verksamhetsplanen för 
verksamhetsåret 2018–2019.



Kåravgiften ska framförallt täcka kostna
den för halsduk, medlemsmärke, styrelse
arbete och aktiviteter. Vid vår senaste kår
stämma höjdes kåravgiften med 20 kronor 
till 52 kronor per termin. Motiveringen 
var då att intäkterna inte var tillräckliga 
för att täcka kårens driftskostnader. Som 
aktivitetsnivån var då gick vi back med 
cirka 5 000 kronor per år. 

Styrelsen tror att det är bra att fortsätta 
med nuvarande avgift för att stabilisera 
den ekonomiska situationen, däremot så 
vill vi gärna ha ett jämnt belopp. Eftersom 
Stockholms scoutdistrikt höjde sin avgift 
förra året föreslår vi att vi justerar vår 
avgift med 2 kronor för att få ett jämnt 
belopp. Vi föreslår en terminsavgift på 50 
kronor

Scouternas nationella avgift är för när
varande 90 kronor per termin och Stock
holms scoutdistrikts avgift är 40 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 
 distrikts avgift en gång.)

Styrelsen föreslår stämman:
att fastställa Gränslösa scoutkårs 
 kåravgift till 50 kronor per termin.

Fastställande av kåravgift



Budget 2018–2019
Nr Kategori Specifikation Intäkter Utgifter Nr

1 Administration/organisation Kårstämma 0 6200 1
2 Administration/organisation Styrelsearbete 0 2000 2
3 Medlemsavgift Medlemsavgifter 11000 3
4 Administration/organisation Bank/webb 0 500 4
5 Deltagande i Demokratijamboreen Representation 1500 5
6 Resor till och från Demokratijamboree 1200 6
7 Boende under DJ 2500 7
8 Ombud till distriktsstämman på Vässarö Representation 1750 8

Summa 11000 15650
Beräknat underskott/överskott -4650

Kommentar
1200 i lokalkostnad för Lugnet, 5000 för femårskalas-fest.
Mat på styrelsemöten, bensinkostnad och fika.
Vid 110 betalande medlemmar och en medlemsavgift på 50 kronor/termin.

750 kronor/ombud i avgift.
Beräknat på 600 kronor per person.
Boende på hotell, delat dubbelrum.
Beräknad kostnad 350 kronor/ombud, fem ombud.

Nr Kategori Specifikation Intäkter Utgifter Nr
1 Administration/organisation Kårstämma 0 6200 1
2 Administration/organisation Styrelsearbete 0 2000 2
3 Medlemsavgift Medlemsavgifter 11000 3
4 Administration/organisation Bank/webb 0 500 4
5 Deltagande i Demokratijamboreen Representation 1500 5
6 Resor till och från Demokratijamboree 1200 6
7 Boende under DJ 2500 7
8 Ombud till distriktsstämman på Vässarö Representation 1750 8

Summa 11000 15650
Beräknat underskott/överskott -4650
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