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När skall riksorganisationen anses bildad?
En intressant diskussion som borde kunna leda till fördjupade kunskaper om scouthistoria.
Trots att jag själv är författaren vågar jag föreslå intresserade att läsa Scoutmuseets vänners
årsskrifter nr 24-26 ”I begynnelsen var …”, i vilka jag med anledning av rörelsens
hundraårsjubileum gjorde ett försök att ”vända på alla stenar” och berätta om hur det gick till
när scoutrörelsen kom till Sverige (1908-1914). Här ges i vart fall detaljerade beskrivningar
av hur det gick till när ”Stockholmsförbundet” verkade 1910 samt när man bildade KFUM
1911, SS 1912 och SFS 1913. Se även Margareta Pukes bok Scoutings historia.
De första stegen mot en kårbildning togs 1908 i Söderhamn. Men 1909 får nog anses vara det
verkliga startåret för svensk scouting.
”Stockholmsförbundet” var definitivt en lokal företeelse, som man inte med bästa vilja i
världen kan beteckna som ett nationellt förbund.
På pojksidan var SS i början den ledande organisationen. KFUM fann det helt enkelt praktiskt
att låta SS göra grovjobbet när det gällde utformningen av programmet, i vart fall så länge de
religiösa synpunkterna tillgodosågs. Man nöjde sig därför med att under de första åren få ha
adjungerade ledamöter i flertalet scoutstyrelser. Programmet blev sålunda likartat inom de
båda förbunden. Adjunktionen innebar enligt SS första stadgar (§ 10) att ”den adjungerande
representanten av K.F.U.M. äger diskussionsrätt men ej rätt att i beslut deltaga”. Till och med
1918 betalade KFUM-kårerna därtill en i förhållande till SS-kårerna reducerad årsavgift till
SS.
På flicksidan var SFS till en början ensamma. Inom KFUK började man bedriva
scoutverksamhet 1914 men bildade förbund först 1921. Förbundet blev 1922 medlem av
Flickscouternas internationella råd, varefter Sveriges Flickscoutråd SFR bildades 1923. Detta
var då vårt lands första riksorganisation, även om det är sant att det dröjde till 1930 innan
SFR blev ett beslutande organ. För pojkarnas del dröjde det ända till 1930 innan deras första
riksorganisation bildades: Svenska Scoutunionen SSU med Svenska Scoutrådet som officiellt
samarbetsorgan.
Svenska Scoutförbundet bildades 1960 och följde därefter den inom den svenska
scoutrörelsen ganska väl etablerade seden att uppvisa en så lång och ärorik historia som
möjligt. Jubileer firades sålunda regelbundet med utgångspunkt från starten av SS 1912.
Hösten 2011 ändrade Svenska Scoutförbundet sitt namn till Scouterna med tillägget att
benämningen vid behov skulle vara ”Scouterna – riksorganisationen”. Ändringen
genomfördes inom ramen för ett projekt, som syftade till att lägga ned Svenska Scoutrådet
och skapa en gemensam riksorganisation för scouting i Sverige. Fram till förbundsstämman
2012 bestod denna s.k. riksorganisation enbart av de enheter, som ingått i Svenska
Scoutförbundet, under det att såväl Svenska Scoutrådet som de övriga svenska
scoutförbunden alltjämt bestod som självständiga enheter. Först vid förbundsstämman hösten
2012 togs sådana beslut att man kunde tala om en verklig riksorganisation.
Om vi nu till varje pris vill vidmakthålla seden att uppvisa en så lång och ärorik historia som
möjligt, så bör vi nog i ärlighetens namn medge att KFUM var det första, i riksorganisationen
nu ingående förbundet och sålunda räkna starten från 1911. Vill vi vara något blygsammare,
bör vi i stället utgå från när den första riksorganisationen bildades, dvs. 1923.

