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 Bilaga 1-3 till protokoll 1 & 2, Sveriges  Scoutförbund (den 3 - 4 jan. 1912) 
 

 Förslag till Stadgar för Sveriges Scoutförbund. 
 

§ 1 Uppgift 
 
Förbundets uppgift är att bland Sveriges ungdom verka för dess moraliska och 
fysiska fostran i scoutrörelsens anda. 
 

§ 2 Valspråk 
 
Förbundets valspråk är: ”Var Redo!”. 
 

§ 3 Riktlinje 
 
För förbundet gäller följande lag. 
 
1) En scout talar alltid sanning och sviker aldrig sitt ord 
2) En scout besinnar alltid sin plikt mot Gud och fosterlandet 
3) En scout lyder villigt sina föräldrar, lärare och förmän 
4) En scout är vänlig, uppmärksam och höFvisk samt hjälper andra, särskildt de 

svaga 
5) En scout är god kamrat och vän med hvarje annan scout, hvilken samhälls-

klass denne än må tillhöra 
6) En scout är djurvän 
7) En scout är rask och samvetsgrann i sitt arbete och hvid godt humör äfven om 

han har svårigheter att öfvervinna 
8) En scouts lefnadssätt är enkelt och rent; han använder icke svordomar och 

andra smutsiga uttryck 
9) En scout är sparsam för att kunna reda sig själf och hjälpa andra 
10) En scout gör sin plikt utan tanke på belöning 
 
 _________________________ 
 

 Beträffande erinran eller löfte öfverlämnas till respektive kårer att tillsvidare här-
om bestämma 
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§ 4 Prof 

 
Prof  för scout af III, II och I klass äro följande: 
 

 FÖR ATT BLIFVA ANTAGEN TILL SCOUT AF III KLASS ERFORDRAS: 
1) att under minst 2 månader hafva deltagit i en afdelnings eller patrulls öfning-

ar, dock minst 4 gånger.       
2) att äga nöjaktig kännedom om innebörden af scouternas valspråk, lag, löfte 

eller erinran och tecken. 
3) känna den svenska flaggan samt rätta sättet att hissa den. 
4) att kunna slå följande knopar: sjömansknop, pålstek, skotstek och dubbelt 

halfslag. 
 

 PROF FÖR SCOUT AF ANDRA KLASS: 
För att blifva scout av II klass erfordras att hafva gjort minst en månads tjänst 
som scout af III. klass och därefter hafva aflagt följande prof: 
1) Kunna förbinda ytliga sår och hämma blödning, anordna en bår, upplyfta och 

transportera en skadad. 
2) Kunna simma 50 meter. 
3) Kunna tillryggalägga 1500 meter i scouttakt på 10 minuter. 
4) Kunna i terrängen tillaga två af följande rätter, angifna  af kontrollanter: kokt 

potatis, ägg, stekt fläsk, gröt, välling eller choklad. 
5) Kunna slå och afläsa ett meddelande medelst semaforering. 
6) Kunna stoppa strumpor, laga mindre hål å kläder samt sy i knappar. 
7) Kunna spåra 1200 meter på 30 minuter och tillryggalägga 500 meter och nöj-

aktigt redogöra för därvid gjorda iakttagelser. 
8) Känna de vanligaste karttecknen på 100.000:dels (200.000:dels) kartan samt 

kompassens 16 viktigaste streck. 
9) På sparbanksbok hafva minst en krona, förvärfvad genom eget arbete. 
 

 PROF FÖR SCOUT AF I KLASS: 
För att blifva scout af I klass erfordras att hafva gjort minst 6 månaders tjänst 
som scout af II klass samt därefter hafva aflagt följande prof: 
1) Kunna förbinda inträngande sår, anlägga stödjeförband och omhändertaga en 

afsvimmad, beskrifva och visa sättet för återupplifning af skenbart drunknad, 
lifräddning vid eldsvåda, drunkning, osförgiftning och svag is, samt redogöra 
för enklaste sätt att undvika smittas spridande vid smittosamma sjukdomar. 

2) Kunna simma 50 meter klädsim och 200 meter sträcksim, bådadera utan hvi-
la. 

3) Kunna ensam till fots eller på skidor tillryggalägga en af kontrollanterna ang-
ifven väg om 5 kilometer och åter under högst 2 ½ timma samt däröfver 
2 dagar senare nedskrifva rapport i kontrollanternas närvaro. 
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 4) Kunna tillreda två af följande rätter; angifna af kontrollanterna: bröd, stekt 
eller kokt fisk, köttbullar, kolbullar och fruktsoppa. 

5) Kunna slå och afläsa ett meddelande medelst semaforering med en medelhas-
tighet af 35 bokstäfver i minuten. 

6) Kunna uppvisa ett af honom själf i och för profvets afläggande förfärdigadt, 
för användning inomhus eller i läger lämpligt föremål af trä, metall, tyg eller 
läder. 

7) Kunna använda karta rätt och rita en begriplig kartskiss, med tillhjälp af karta 
och kompass terrängledes taga sig fram till uppgifven ej synlig plats, belägen 
på minst 5 kilometers afstånd från startplatsen, samt kunna angifva väder-
strecken utan kompass. 

8) Kunna bedöma afstånd, storlek, höjd och antal med fel, ej öfverstigande 
25 %. 

9) Hafva uppöfvat en pojke till den färdighet, som erfordras för en scout af III. 
klass samt i tre af II. klassprofven. 

 
 Prof för scout af II och I klass kunna efter profkontrollanternas medgifvande änd-

ras eller eftergifvas på grund af läkarebetyg eller annan af vederbörande kår- 
kvarter godkänd anledning. 
 

 För att blifva scout af de olika klasserna fordras dessutom ett godt uppförande 
och åtlydnad af lagen. 
 

§ 5 Märken 
 
Förbundets märke (knapphålsmärke) samt klass märken (se bifogade teckningar) 
 

§ 6 Sammansättning 
 
Förbundet består af de scoutkårer inom Sverige, hvilka enligt ofvan angifna 
grunder ansluta sig till detsamma, samt erlagt af representantmötet för hvarje år 
stadgad afgift. 
 

§ 7 Representantmöte 
 
1) Ordinarie möte af representanter för kårerna äger rum i januari månad varje 

år å plats, som bestämmes av  Högkvarteret. Kallelse skall kungöras minst 6 
veckor i förväg och införas 2 gånger i förbundets officiella organ. Föredrag-
ningslista kungöres minst 14 dagar i förväg och införes i nämnda organ. 

2) Extra representantmöte hålles, då minst ¼ af till förbundet anslutna kårer till 
Högkvarteret därom gjort skriftlig framställning, eller då Högkvarteret finner 
omständigheterna så påfordra. Kallelse utfärdas minst 1 vecka i förväg och 
införes, åtföljt af föredragningslista, i det officiella organet. 

3) Hvarje kår representeras i förbundet af ombud, försedt med fullmakt.  Ett 
ombud kan äfven representera flera kårer, då fullmakt skall företes från hvar-
je kår. 
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 4) Rösträtt utöfvas af hvar kår med en röst för hvarje påbörjat 100-tal rullförda 
pojkar. 

5) Representantmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som, sedan veder-
börlig kallelse utfärdats, infunnit sig å mötet. 

6) Vid ordinarie representantmöte förekomma följande ärenden: 
a) val af 2 justeringsmän,  
b) föredragning af Högkvarterets och revisorernas berättelser öfver det gång-

na arbetsåret,  
c) val af Högkvarterets medlemmar med suppleanter, två revisorer och två 

revisorssuppleanter för arbetsåret.  
d) fastställande af inkomst- och utgiftsstat för arbetsåret.  
e) behandling af förslag, som inlämnats till Högkvarteret minst 3 veckor i 

förväg.  
f) öfriga ärenden. 

 
§ 8 Högkvarterets sammansättning och valbarhet 

 
1. Högkvarteret består af en scoutchef, en vice scoutchef, en expeditionschef, en 
kassaförvaltare samt 3 medlemmar utan särskild funktion jämte deras supplean-
ter. Med Högkvarteret är adjungerad en representant för K.F.U.M:s Scoutför-
bunds styrelse. 
 
2. Valbar som: 
Scoutchef och vice scoutchef är hvarje kårchef, hvilken innehaft befattning som 
sådan under minst 2 år i följd. 
Expeditionschef, hvarje i Stockholm eller dess omgifning bosatt, i scoutrörelsen 
förfaren och lämplig person 
Kassaförvaltare hvarje i rörelsen aktiv eller passivt deltagande myndig man, bo-
satt i Stockholm eller dess omgifningar. 
Medlem utan särskild befattning eller dess suppleant, hvarje scoutledare, som 
innehaft sådan befattning minst 1 år. 
(Anm.. En af dessa senare jämte suppleant skall vara bosatt i Stockholm eller 
dess omgifningar. 
 

§ 9 Högkvarterets uppgift 
 
Högkvarterets uppgift är: 
att verka för den svenska scoutrörelsens utbredning och rätta tillämpning, 
att förmedla samarbetet mellan kårkvarteren, 
att fastställa specialmärken och fordringar för desamma, 
att inom sig utse ett verkställande utskott och utfärda instruktion för detsamma, 
att å representantmötets vägnar besluta i alla till detta hörande ärenden, hvarom 
icke annorlunda bestämmes i dessa stadgar, börande dock viktigare sådana frågor 
hänskjutas till afgörande af representantmötet. 
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 Scoutchefen (vice scoutchefen) åligger: 
att leda förhandlingarna vid representantmöte och vid Högkvarterets sammanträ-
den, 
att öfvervaka förbundets verksamhet i allmänhet, 
att representera förbundet utåt. 
 
Expeditionschefen åligger: 
att föra protokoll vid representantmöten samt vid Högkvarterets och verkställan-
de utskottets sammanträden, 
att enligt scoutchefens anvisningar ansvara för expeditionens skötande, 
att föra rulla öfver Kårkvarterens sammansättning (namneligen) samt för hvarje 
kår dess indelning, antal, ledare och pojkar, 
att upprättta årsberättelse öfver förbundets verksamhet (till 1 Dec.) 
 
Kassaförvaltaren åligger: 
att handhafva och ansvara för förbundets kontanta medel och värdehandlingar 
enligt verkställande utskottets anvisningar, 
att förteckna och tillse förbundet tillhörig egendom, 
att föra noggrann kassabok, hvilken, närhelst sådant påfordras, tillhandahålles 
Högkvarteret och verkställande utskottet, 
att upptaga årsafgifter, 
att afsluta räkenskaperna den 1 Dec. och f.o.m. den 15 i samma månad ställa dem 
till revisorernas förfogande. 
 

§ 10 Högkvarterets sammanträden 
 
Högkvarteret samlas till ordinarie sammanträde i Stockholm eller å annan ort en 
gång hvarje halfår i juni och november månader samt dessutom på scoutchefens 
kallelse närhelst omständigheterna så fordra. 
 
Högkvarterets medlemmar hafva hvardera en röst. Vid lika röstetal segrar den 
mening, som biträdes af ordföranden. Högkvarteret är beslutsmässigt, då minst 
fem af dess ledamöter äro närvarande. Den adjungerade representanten af 
K.F.U.M. äger diskussionsrätt men ej rätt att i beslut deltaga. 
 

§ 11 Verkställande utskottet och dess åliggande 
 
1. Verkställande utskottet utgöres af de i Stockholm eller dess omgifning boende 
medlemmarna af Högkvarteret och sammanträder så ofta omständigheterna så 
påfordra. Beslut afgördas i öfverensstämmelse med hvad för Högkvarteret är 
stadgadt. Utskottet är beslutsmässigt med 3/5 av antalet medlemmar. 
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 2. Utskottet åligger 
2. att verkställa representantmötets beslut, 
3. att behandla anmälningar om inträde i förbundet och fastställa respektive kå-
rers stadgar, 
att behandla inkomna förslag, 
5. att gemensamt ansvara för förbundets medel, 
att bereda inkomna förslag, 
att ställa sig till efterrättelse den särskilda instruktion som Högkvarteret utfärdat 
beträffande utskottets verksamhet. 
 

§ 11 Kårerna och Kårkvarterens sammansättning 
 
1. De till förbundet anslutna kårerna sammansättas af föreningar inom samma 
ort, hvilka anmält sin önskan att inträda i förbundet. Dessa välja gemensamt  sty-
relse, Kårkvarter och ombud för allmänna representantmötet. Ledare af  scoutaf-
delning, tillhörande K.F.U.M., är adjungerad representant i kårkvarteret med 
samma rättigheter och skyldigheter som adjungerad representant i Högkvarteret. 
 
Kårkvarterens åligganden. 
 
2. Kårkvarteren åligga: 
att inom orten och, där så ske kan, i kringliggande trakt verka för scoutrörelsens 
utveckling och bedrifvande i den anda scoutlagen angifver, 
att till Högkvarteret årligen före den 15. Nov. skriftligen inkomma med uppgifter 
om kårkvarterets sammansättning (namneligen), antal ledare och pojkar m.m. 
enligt af Högkvarteret fastställt formulär 
att inom föreskrifven tid till kassaförvaltaren insända årsafgift, 
 

§ 12 Ändringar eller tillägg till dessa stadgar,  hvarom skriftligt förslag minst 3 veckor 
i förväg ingifvits till Högkvarteret, får icke ske annat än genom beslut af två på 
hvarandra följande representantmöten. 
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 Bilaga 5 till protokoll 1 & 2, Sveriges  Scoutförbund (den 3 - 4 jan. 1912) 

 
 Stockholm den 30 december 1911 

 
 Till 

 
Kongressen för bildandet af Sveriges Scoutförbund, Stockholm. 
 

 Då det för Förbundet blir nödvändigt att omedelbart efter konstituerandet på nå-
got sätt delgifva de under Förbundet sorterande föreningarna sina beslut etc., 
tillåter jag mig härför åt Förbundet erbjuda den af mig redigerade ”Ungdoms- 
och Scouttidningen Vikingen”, en publikation, som för de närvarande ombuden 
torde vara bekant. 

I fall af antagande af mitt erbjudande, kommer halfva utrymmet i hvarje n:r, 
d.v.s. omkr. 18 spalter, att uteslutande ägnas scoutrörelsen. Vidare komma alla 
pojkar, som prenumerera på tidningen genom vederbörande förening i åtnjutande 
af 25 % rabatt. 
Under det nu gångna året har tidningen ägnat en mycket stor plats åt scoutrörelsn, 
men då tidningen under 1912 kommer att utvidgas, kommer scoutafdelningen att 
få förut nämnda utrymme. 

Genom att tidningen icke uteslutande ägnat sig åt scoutrörelsen, har den fördelen 
vunnits, att äfven icke scoutintresserade ungdomar haft tidningen, men genom 
läsningen af scoutartiklarna intresserat sig för rörelsen. Så har fallet varit på ett 
flertal platser, och visar detta fördelen af att som organ för scoutrörelsen hafva en 
tidning, som på samma gång kan missionera för scoutrörelsen bland icke scout-
intresserad ungdom. 

Genom föreslagna anordning, komme Förbundets samtliga meddelande icke att 
kosta något som helst, icke vare sig porto eller expeditionsarbete, utan alla med-
delande inflöto i tidningen. 

Att tidningen redan nu är uppskattad, synes bäst däraf, att omkr. 60 af landets 
scoutföreningar, bland andra Stockholms Scoutkår, antagit Vikingen som organ. 
 
Vördsammast 

J Paulus Palm 

Redaktör, medlem af Kårkvarteret i Stockholm 
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 Bilaga 6 till protokoll 1 & 2, Sveriges  Scoutförbund (den 3 - 4 jan. 1912) 

 
Utlåtande från publikationskomitén 

 
§ 1 Komitén anser, att ett gemensamt tidningsorgan för Sveriges Scoutförbund är 

oundgängligen nödvändigt. 
 

§ 2 Alternativ  I 
Under förhoppning att representantmötet vill överlåta till det blivande högkvarte-
ret ordnandet av den ekonomiska risk, företaget kräver, anser komitén, att det 
under alla förhållanden är förmånligast för scoutverksamheten inom landet, att ett 
direkt organ för scoutrörelsen i Sverige av högkvarteret utges.   -  Exempelvis 2 
ggr per mån. 8 sid. Kvart.  

Alternativ II 
Komitén hemställer till representantmötet att högkvarteret två gånger i månaden 
under år 1912 utger ”Scoutbladet. Meddelande från högkvarteret”, som dels an-
mäles såsom självständigt tidningsföretag, dels medföljer tidningen Vikingen 
som bilaga. 
 

 Stockholm den 3 jan. 1912 
Gösta Johansson 
ordf. 
   Carl Tengström 
   sekr. 
 

 


