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Protokoll hållet vid 1:sta representantmötet för Sveriges Flickors Scoutförbund den 26.3.1913.
Till ordförande valdes fröken Östrand, till sekreterare fröknarna Hertzman och Hessler, till
protokolljusterare fröknarna Fredén och Hammarstén.
§ 1.
Beslöts att bilda en förbundsstyrelse bestående af 11 medlemmar.
Till styrelsemedlemmar föreslogos fröknarna Broberg, Laurell, Hammarstén, Henning, Östrand, fru Gullberg, fröken Gerda Blomberg (Ludde), fru Heikenskjöld, fru Beronius (Umeå),
fru Ebba Sjögren, fröken Melin (Visby), fröken Bönnelycke (Malmö), fru Ekman (BjerkaSäby), fröken Odencrantz (Borås), fröken Eklund (Margaretaskolan), fröken Hertzman, fröken Ebba von Eckerman och fröken Beer (Köping).
Af dessa afsade sig fröknarna Laurell, Hammarstén, Östrand och Blomberg.
Till styrelsemedlemmar valdes fröknarna Broberg, Henning, fruarna Gullberg, Sjögren, Heikenskjöld, fröknarna Melin, Odencrantz, Bönnelycke, fru Beronius. 2 platser lämnades vakanta och beslöts att styrelsen skulle komplettera sig.
Till supleanter valdes fröknarna af Klintberg, Hertzman och Beer.
Af styrelseledamöterna väljas 6 på 2 år och 5 på 1 år.
Styrelsen är beslutsmässig när 5 ledamöter äro närvarande och af dem 2 från landsorten.
§ 2.
Styrelsen sammanträder till ordinarie sammanträde 1 gång om året och kan sammankallas till
extra sammanträde då så påfordras.
Representantmöte äger rum 1 gång om året under påsklofvet.
Hvarje kår representeras i förbundet af ombud försedt med fullmakt. Ett ombud kan representera högst 3 kårer, då fullmakt skall företes från hvarje kår. Representant har 1 röst för hvarje
påbörjat 50-tal medlemmar.
Extra representantmöte hålles, då minst ¼ af till förbundet anslutna kårer till högkvarteret
därom gjort skriftlig framställning, eller då högkvarteret finner omständigheterna så påfordra.
§ 3.
Prof. För att få rätt att aflägga de olika klassprofven måste scouter ha iakttagit ett godt uppförande och visat god flit.
§4
Flickorna förbjudas att deltaga i tiggeri äfven för välgörande ändamål.
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§ 5.
Dräkt. En gemensam dräkt är önskvärd. Blus till modellen lika och helst mörkblå. Kavaj och
kjol efter hvar förenings bestämmelse. Som märke antogs: för 3:e klass ett märke, af metall,
motiv facklan, bäres som brosch, för 2:a klass samma märke sytt och större, fästes på vänstra
ärmen och för 1:a klass 2:a klass märket och med vinkeln under, enligt vid mötet förevisade
modeller.
Scoutdräkten får ej bäras förr än 3:e klass profven aflagts.
§ 6.
Hvarje till organisationen ansluten kår betalar till förbundet för hvarje medlem minst 15 öre
om året.
§ 7.
Understödjande medlemmar blifva de, som betala 3 kr. om året eller 50 kr. på en gång. Häraf
går ⅓ till högkvarteret.
§ 8.
Förbundets officiella organ är tidningen ”Scouten”.
Stockholm som ofvan
Maria Hertzman.
(fortsättn. följande sida)
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Eftermiddagens förhandlingar (kl. 3 e.m.)
§ 1.
Valspråket ”Var redo” ansågs bra och antogs.
§ 2.
”Lagen” upplästes och lyder:
1. En scoutflicka talar alltid sanning och sviker aldrig sitt ord.
2. En scoutflicka besinnar alltid sin plikt mot Gud och fosterlandet.
3. En scoutflicka lyder villigt sina föräldrar, lärare och förmän.
4. En scoutflicka är vänlig, uppmärksam och höfvisk samt hjälper andra, särskildt de svaga.
5. En scoutflicka är god kamrat och vän med hvarje annan scoutflicka, hvilken samhällsklass
hon än må tillhöra.
6. En scoutflicka är djurvän.
7. En scoutflicka är rask och samvetsgrann i sitt arbete och vid godt humör, äfven om hon
har svårigheter att öfvervinna.
8. En scoutflickas lefnadssätt är enkelt och rent, hennes uppträdande är flärdfritt, hennes
dräkt enkel.
9. En scoutflicka är sparsam för att kunna reda sig själf och hjälpa andra.
10. En scoutflicka gör sin plikt utan tanke på belöning.
I huvudsak liknande scoutgossarnas lag – antogs enhälligt hela lagen.
§ 3.
De olika klassprofven, hvar klass särskildt uppläst, genomgingos. Till 3:e klass tillades n:o 6:
”att kunna scoutlagen. I allmänhet uttalades att profven voro svårare för flickor, än för gossar
till 3:e klass – men man hade gjort så med särskild afsikt. Öfver simprofvet n:o 2, förekom
flera uttalanden. En omnämnde, att på en del ställen, där man idkat scoutlif men ej haft tillgång till simning – likväl scoutflickor antagits till 3:e klass – sedan de öfriga profven inom
klassen blifvit godkända. Ett uttalande förekom, att å sådana platser, där simning ej fanns eller
sommartid tillgång till simning ej förekom – få utbyta detta prof n:o 2 mot något annat t.ex.
bädda sin säng en månad hvarje dag el dyl. Ett annat uttalande var, att nöja sig med intyg af
föräldrar eller annan person att flickan kunde simma.
För profven till 2:a klass var i n:o 3 tillagt efter Stockholms, "Malmös och Göteborgs" geografi – samt för städer öfver eller med 10.000 inv. staden och ½ mils radie samt för städer
under 10.000 inv. staden och ½ mils radie.
Prof n:o 4. Kunna koka ägg, gröt, potatis, fruktsoppa och chokolad.
Prof n:o 5 blef simprof. N:o 6 ändrades så att tillryggalägga 1.000 m. i scouttakt på 7 min.
Till 1:a klassens prof var här tillagt: ”sommaren inberäknad” i de 6 mån. tjänst som 2:a klassare. Vidare att kunna laga maträtter såsom: fläsk, fisk, klimp, bruna bönor, ärtsoppa, äppelris,
pannkaka och fattiga riddare.
En anmärkning var bifogad att läkarintyg eller annan giltig orsak kan befria från eller ändra
något af dessa prof.
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§ 4.
Framhölls vikten af att få goda värdefulla specialprof, som ju skulle medföra en kunskap för
framtiden, för lifvet. Det har anmärkts att flickornas scoutprof i regel voro för litet kvinnliga
men man har tänkt sig dessa specialprof mera kvinnligt lagda. De kunna lämpligast förläggas
till sjukvård, barnavård, husliga sysslor af olika slag, trädgårdsskötsel m.m. och uppmanades
de närvarande att tänka ut lämpliga sådana prof.
§ 5.
Uttalades att efter hvarje prof betyg icke skulle sättas, emedan det vore alltför skolmässigt och
framkallade afundsjuka. Endast godkänna eller icke godkänna profvet.
§ 6.
En mängd frågor af olika slag berördes och önskemål uttalades.
N:o 1. Att få namnet girlscout eller rättare girlguide utbytt mot lämpligt svenskt namn.
N:o 2. Huru anordna utflykter om söndagen i förhållande till gudstjänsten? I Sthlm hade utfärderna förekommit mellan 10 f.m. – 3 e.m. och då i samband med korum. I landsorten passade ej denna tid någonstädes, utan förlade man utfärden till eftermiddagen.
N:o 3. Om kontroll för närvaro vid öfningarna. Uttalades att det endast borde vara särskilda
villkor för tillåten frånvaro – och torde ledaren bäst själf uppställa dessa.
N:o 4. Någon bestämd ålder för att få börja som scout ansågs gå bra med flickskolans 3:e
klass, en ålder mellan 11 à 12 år.
§ 7.
Afhandlades huru man skulle få folkskolans flickor med och in bland de andra scoutflickorna.
I Sthlm hade det ännu ej lyckats – kanske var det för dyrbart lagt. I landsorten arbetade på en
del håll folkskole- och elementarskoleflickor tillsammans och det ginge bra. Frågan sammanställdes med ledarfrågan. En del ansågo att lärarinna borde vara ledare för att ge scoutflickorna d.s.k. skolstödet – i föräldrars ögon mycket viktigt. Andra ansågo att för mycken pedagogik komme med och att lärarinnor vore så överhopade med arbete att de tacksamt mottoge
andra till hjälp.
§ 8.
Förfrågan framställdes om samöfning mellan goss- och flickscouter förekom. Besvarades med
nejrop. Äfven samskolor hade i regel skilda scoutledare.
§ 9.
Namnet på förbundet föreslogs, efter någon tvekan och svårighet att finna svenskt namn till
Sveriges Flickors Scoutförbund och antogs.
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§ 10.
Fröken Laurell afslutade med några få ord mötet, i det hon tackade för godt samförstånd och
önskade åt alla framgång i det goda, nyss började arbetet. Det medför glädje åt såväl ledare
som ungdomen. Efter ett tack till ordföranden och sekreteraren upplöstes mötet.
Stockholm den 26 mars 1913
Alma Hässle
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Protokoll hållet vid konstituerande sammanträde af förbundsstyrelsen
för Sveriges flickscouter, pingstafton 1913 d. 10.5.
§ 1.
Förrättades följande val af förbundsstyrelse:
Ordförande : Fröken E. Grén-Broberg
Vice ”
: Fru E. Sjögren
Sekreterare : Fru M.Gullberg
Vice ”
: Fröken Sandstedt
Skattmästare : Fröken Eckermann
Vice ”
Revisorer
: Fröknarna Drake och Östrand
Redaktör
: Fröken Henning
Suppleanter :
§ 2. Sveriges Flickors Scoutförbund. Stadgar.
Antogs följande tjänstgöringsinstruktion för Sveriges Flickors Scoutförbund.
Förbundets uppgift är, att där så ske kan bland ungdomen verka enligt de grunder, som äro
angifna i nedanstående valspråk och lag.
Valspråk och lag.
Förbundets valspråk är: ”Var redo!”.
För förbundet gäller följande lag:
1. En scoutflicka talar alltid sanning och sviker aldrig sitt ord.
2. En scoutflicka besinnar alltid sin plikt mot Gud och fosterlandet.
3. En scoutflicka lyder villigt sina föräldrar, lärare och förmän.
4. En scoutflicka är vänlig, uppmärksam och hövisk samt hjälper andra, särskilt de svaga.
5. En scoutflicka är god kamrat och vän med hvarje annan scoutflicka, hvilken samhällsklass hon än må tillhöra.
6. En scoutflicka är djurvän.
7. En scoutflicka är rask och samvetsgrann i sitt arbete och vid godt humör, äfven om hon
har svårigheter att öfvervinna.
8. En scoutflickas lefnadssätt är enkelt och rent; hennes uppträdande är flärdfritt, hennes
dräkt enkel.
9. En scoutflicka är sparsam för att kunna reda sig själf och hjälpa andra.
10. En scoutflicka gör sin plikt utan tanke på belöning.
§ 3. Förbundets sammansättning.
Förbundet består af aktiva och understödjande medlemmar. De aktiva medlemmarna indelas i
olika kårer med namn efter de platser, där de äro förlagda.
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Nya kårer bildas efter anmälan till förbundet. Transport af medlem från en kår till en annan
får ej ske utan anmälan till förbundet.
Understödjande medlem är enhvar, som med en årsafgift af 3 kronor ekonomiskt stöder förbundets verksamhet.
§ 4. Allmänt sammanträde.
Ordinarie allmänt sammanträde med representanter för de olika kårerna äger rum en gång om
året vid påsk i Stockholm. Extra allmänt sammanträde hålles, när förbundsstyrelsen så anser
nödigt eller när ¼ af representanterna, dock minst fem stycken, på skriftligen uppgifvet skäl
därom hos förbundsstyrelsen göra framställning. Rösträtt utöfvas af representant med en röst
för hvarje påbörjat femtio-tal medlemmar inom kåren.
Vid ordinarie sammanträde skall förekomma:
a. justering af röstlängd.
b. sekreterarens redogörelse för kårens verksamhet föregående år.
c. revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
d. val af scoutchef och förbundsstyrelsens funktionärer.
e. behandling af inkomna förslag.
f. val af justeringsmän och revisorer.
Val ske genom sluten omröstning, om någon därom gör framställning.
Afgående ledamot af förbundet kan omväljas. Avgår ledamot under den tid, som valet omfattar, äger förbundsstyrelsen att komplettera sig för tiden till nästa allmänna sammanträde.
Förslag skola för att upptagas till behandling till förbundsstyrelsen inlämnas senast 14 dagar
före sammanträdet.
§ 5. Förbundsstyrelsens sammansättning, befogenhet o skyldighet.
Förbundsstyrelsen består af 11 medlemmar: 1 scoutchef, 1 vice, 1 sekreterare, 1 vice, 1 skattmästare, 1 vice, 2 revisorer, 1 redaktör, 2 suppleanter.
Förbundsstyrelsen sammanträder på ordförandes kallelse.
Förbundsstyrelsens medlemmar hafva hvardera en röst. Vid lika röstetal segrar den mening,
som biträdes af ordföranden. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då fem medlemmar äro närvarande af dessa minst två från landsorten.
Beslut som fattas af förbundsstyrelsen äro afgörande och lända de olika kårerna till efterrättelse.
________________________

