
Årsmöte – Gränslösa - Scoutkår

10. Val av kårordförande och
vice kårordförande

7. Beslut i anledning av
kårens vinst eller förlust

13. Val av scoutkårens delegat(er)
till Scouternas stämma 

14. Val av delegater till distriktsstämman

5. Föredragning av kårstyrelsens 
verksamhetsberättelse, resultaträkningen, 
balansräkningen samt revisionsberättelsen

TÅGTIDTABELL DEN 7/9-19

1. Val av mötesordförande

2. Justering av röstlängden

3. Val av två protokolljusterare

4.Fråga om kårstämman behörigen 
sammankallats

6. Fråga om fastställande avbalans- och 
resultaträkningen samt om beviljande av 
ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter

9. Fastställande av medlemsavgift,
verksamhetsplan samt budget

11. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen

12. Val av revisorer
och revisorssuppleanter

8. Behandling av motioner till kårstämman

16. Övriga frågor

http://www.granslosascoutkar.se/stamma19

15. Val av valberedning



Intäkter

... Medlemsavgifter 11 000 kr

... Studiecirklar 1 000 kr

...     | |      

x Total 12 000 kr

Kostnader

... Kårstämma 4 000 kr

... Styrelse 6 500 kr

... Bank 500 kr

... Medlemsaktiviteter 1 000 kr

... Material 1 000 kr

... Distriktsstämma 1 000 kr

...     | |      

x Total 14 000 kr

Resultat

Slutstation Resultat -2 000 kr

Gränslösa - Scoutkår
Styrelsens förslag till budget 2019-2020



Verksamhetsplan för det gränslösa verksamhetsåret 2019–2020
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.
Gränslösa strävar efter att vara representerat på 
Distriktsstämman och Scoutforum och sprida Gränslösas 
värderingar.
Styrelsen ska sammanträda när medlemmar vill göra äventyr, för 
att kunna ta beslut om ekonomin och tillgängliggöra kårens 
kommunikationskanaler. Utöver detta anordnar styrelsen en 
kårstämma för medlemmarna, samt har minst två styrelsemöten 
under året.
Gränslösa strävar efter att göra ett episk tågäventyr under hösten 
2020.
Styrelsen bör hålla en aktiv kommunikation till medlemmarna.
Gränslösa anordnar ett tillfälle för att tillverka kårhalsdukar.
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 
drömmar.
Styrelsen föreslår stämman
att anta verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2019-2020



Proposition
Policy för budget på stora arrangemang

Motivation: När Gränslösa Scoutkår bildades var det för att kunna 
vara en plattform och mötesplats för scouter som vill planera 
episka äventyr. Kåren har i dag över 100 medlemmar från många 
olika scoutkårer, som alla delar samma passion. Dessa människor 
skulle ha svårt att hitta varandra om kåren inte fanns. Kåren fyller 
också en funktion genom att vara ingångsplats för nya 
äventyrsmakare, som söker andra att planera äventyr med. Det är 
därför viktigt att Gränslösa Scoutkår finns kvar, så där alltid finns 
en mötesplats och utgångspunkt för att planera äventyrliga 
arrangemang. 
Att driva en kår innebär ett vist minimum av driftskostnader. I 
Gränslösas Scoutkårs fall är det inte stora pengar utan det är 
kostnader för Kårstämman, Styrelsearbetet, Medlemsmöten, Bank, 
Materiel och deltagande i Scouternas demokratiska stämmor. 
I de 5 år kåren har funnits har det blivit allt tydligare att 
engagemanget främst blommar i samband med planering av stora 
äventyr med hundratals deltagare. En del arrangemang har 
genererat relativt stora överskott som i större eller mindre grad har 
gått in kårens drift. Särskilt vårt första äventyr (Mafioso) var med 
att skapa den buffert som i dag finns på kårens bankkonto. 
Efter ”Kodord SPY:a” skapades Äventyrsfonden, dit merparten av 
överskottet från det Äventyret fördes in. Det samma hände med 
överskottet från Snåriga Skäggen och majoriteten av överskottet på 
NoTown Hill.



Samtidigt kan vi konstatera att de intäkter vi har av 
medlemsavgiften inte täcker de kostnader som kåren har. På kort 
sikt är det inte ett problem eftersom den buffert som finns på 
kontot kan täcka att vi har underskott i ett antal år innan kassan är 
tom. 
Långsiktigt är det dock inte hållbart att kåren inte har en 
balanserad ekonomi och eftersom det inte går att kapa mer på 
kostnaderna, får vi titta på intäktsmöjligheterna. Styrelsen känner 
att den kåravgift vi har i dag är rimlig utifrån att vi främst är en 
mötesplats med varierande aktivitetsnivå. Majoriteten av våra 
medlemmar är redan aktiva och engagerade i andra scoutkårer 
och deras medlemskap har därför främst karaktär av 
stödmedlemskap. Risken är därför stor att många skulle gå ut av 
kåren om vi höjer kåravgiften med de 40–50% som krävs för att få 
balans i ekonomin. 
Däremot tycker Styrelsen att det är rimligt att det engagemang och 
ideell tid som läggs i planering och avveckling av stora äventyr är 
med i att generera en intäkt till kårens fortsatta verksamhet. På det 
vis är överskotten från stora äventyr med i att säkra kårens 
existens, samtidigt som kårens fortsatta existens säkrar att framtida 
äventyr kommer att bli av. Och tvärtom försvinner det ekonomiska 
fundamentet från kåren om man inte med en jämn frekvens ser till 
att planera stora äventyr.  
Förslag: Styrelsen föreslår att det framöver blir kårens policy att ha 
det som mål att 10% av den samlade intäkten på större 
arrangemang skall gå till kårens framtida verksamhet. I praxis 
innebär detta att en viss del av ett eventuellt överskott är 
öronmärkt till kårens drift medan allt därutöver går till 
Äventyrsfonden. Blir överskottet mindre än 10% när alla kostnader 
är betalt, får kåren det som blir över. Ger arrangemanget samlat 
sett underskott täcks detta av Äventyrsfonden. 



Medlemsavgift för Gränslösa scoutkår året 
2019-2020 föreslås ligga kvar på 100 kr 
vilket ger en terminsavgift på 50 kr. 
Kostnader från distrikt och 
riksorganisation tillkommer och är inte 
något som Gränslösa beslutar om.

BILJETTPRISER 2019-2020
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