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 Protokoll nr 1 
 vid det möte af svenska scoutkårers representanter som på inbjudan af Göteborgs 

och Stockholms scoutkårer sammanträdt den 3 januari 1912 å hotel Kronprinsen, 
Stockholm. 
 

§ 1 Hälsades samtliga välkomna till mötet af kapten Littorin och utsågs kapten E. 
Lieberath till ordförande för mötet och undertecknad till sekreterare. 
 

§  2 Granskning af fullmakter för de olika representanterna. Därvid anmälde sig föl-
jande personer såsom representanter för nedanstående orter: 
 

   Scouter 
 Gefle: Nilsson A konservator  75 
 Tidaholm: Zettervall Karl   25 
 Lidköping ”   75 
 Skara: ”   100 
 Västerås Hygrell John Axel, grossh  133 
 Linköping: v.Feilitzen C.G major  150 
 Hernösand: Johnson Einar, och 

Tengström 
adjunkt  130 

 Katrineholm: Hermann Nils stud  15 
 Örebro Svartling Bengt löjtn  107 
 Borås: Carlander R O ”  150 
 Hessleholm: Lieberath E kapten   50 
 Löfsta bruk: Johansson J skollärare  26 
 Åsgård: Mörner P gr. Rektor  23 
 Kristianstad: Ståhl C.W. löjtn  56 
 Åmål: Dahlström A kamrer  54 
 Vänersborg: Hammar C.G. stud.  54 
 Torshälla: Alison R. ” (14 år)  10 
 Örnsköldsvik: Johansson G. Red.sekr.  106 
 Uddevalla: Beer O., länsjägmästare  100 
 Strömstad: Lieberath E. kapten  24 
 Falkenberg: Lieberath E. ”  30 
 Falköping: Ekstedt G. löjtnant  50 
 Lysekil: ” ”  81 
 Hjo: Lieberath E. kapten  39 
 Axvall: ” ”  28 
 Borlänge: Aminoff I löjtnant  55 
 Falun: ” ”  129 
 Norrköping: Heimer A. sekret.  230 
 Kiruna: af Sellén ingenjör, jägm  25 
 Luleå: ” ”  150 
 Piteå: ” ”  42 
 Åsele: ” ”  14 
 Stockholm: Ehrnfelt R   1000 
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 Enköping: v.Feilitzen A.M. fil.kand  30 
 Göteborg: Ekstedt löjtn.  1310 
 Djursholm: Söderberg P Stud.  104 
 K.F.U.M:-förb.: Winkvist E. sekreterare  1700 
 Tomelilla: Palm J.P. red. (Sthlm) (anges 43 korsat)
 Sthlm Värningarna: 

 
Wernström E bokh.  200 

 Mötet beslöt att samtliga närvarande skulle hafva diskussionsrätt men blott de 
ofvannämnda hafva rösträtt. 
 

§ 3 Upplästes en skrifvelse från Styrelsen för samtliga scoutafdelningar inom 
K.F.U.M i Sverige, hvari dessa tilsvidare önskade uppträda såsom ett själfstän-
digt förbund och adjungeradt med det tilämnade riksförbundet. 
 

§ 4 Genomgick ordf. I stora drag det af inbjudarna uppgjorda förslaget till stadgar. 
(Bil. 12 o 4) 
 

§ 5 Efter en upppmaning af ordf. att ena sig om en snarlig sammanslutning beslöts 
enhälligt (kl 11.40 fm), att samtliga här representerade föreningar utom Värning-
arna skulle sammanslås till Sveriges Scoutförbund. 
 

 Angående ordet ”scout” uttalade hr. Mörner den önskan, att svenskt namn borde 
ersätta detta. Hr. Johansson önskade bibehålla detsamma och mötet beslöt, att det 
engelska ordet skulle bibehållas och stafvas på engelskt sätt. 
 

§ 6 Därefter vidtog diskussion om de olika paragraferna. I fråga om K.F.U.M. s för-
hållande till förbundet påpekade hr. Tengström, att det moraliska vore en förut-
sättning för det religiösa, och att K.F.U.M. därför borde helst ingå i förbundet. 
 

 ”Var redo” antogs därefter som valspråk för förbundet. 
 

§ 7 Vid 3.§ framkastade major G von Feilitzen en fråga, som inbjudarna ej velat be-
röra, nämligen fråga om en gemensam lag för alla scouter. Detta väckte glädjan-
de nog allmänna sympatier och biträddes särskilt kraftigt af hrr Ekstedt och Dahl-
ström. Då lagen ej förut var utarbetad såsom ett gemensamt förslag, framhöll 
major v. Feilitzen, att olika arbetsutskott borde upptaga de mest brännande frå-
gorna och att hela mötet sedermera borde diskutera de bearbetade punkterna . 
Sedan major v. Feilitzen i motsats till en annan talare understrukit, att lagen bor-
de stå som lag och ej som regel för pojkarna, skred man till val af arbetsutskot-
ten; de fingo följande utseenden:  Lagutskottet: hrr Littorin, v. Feilitzen, Win-
quist, Mörner och Ekstedt.   Profutskottet: hrr Aminoff, Carlander, Ståhl, Ehrn-
felt och Söderberg.  Tidningsutskottet: hrr Johanson fr Örnsköldsvik, Palm, Hei-
mer, Johnson och Tengström.  Organisationsutskottet: hrr Svartling, Dahlström, 
Nilsson, Sandquist, Hygrell, Zettervall, adj v. Feilitzen 
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 Kapten Lieberath utsågs till konsulterande medlem med beslutanderätt inom 
hvarje utskott. 
 

§ 8 De olika utskotten togo genast i tu med sina uppgifter, hvarefter det allmänna 
sammanträdet åter började kl. 4 em. 
 

§ 9 Först på programmet upptogs organisationen; §§ 6-12 genomgingos och ventile-
rades steg för steg. § 9 fick en ändrad lydelse och likaså den sista punkten i för-
slaget, men föröfrigt godkändes förslaget om organisationen i stora drag. (Bil 1, 
Bil 2).   Frågan om K.F.U.M.s särställning uppväckte åter en liflig diskussion, 
hvarvid särskildt red. Johanson skarpt gick till rätta med K.F.U.M.s undantags-
ställning. Förslaget antogs emellertid tillsvidare. 
 

§  10 Kl: 6 em. afslutades förhandlingarna och utsågos till justeringsmän för dagens 
protokoll hrr v. Feilitzen och Heimer. 
 

 In fidem 
Ragnar Ehrnfelt 
Mötets sekreterare 

 Justeras 
G von Feilitzen 
Axel W Heimer 
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 Protokoll nr 2 
 vid Representantsmötets fortsatta förhandlingar den 4 jan. 1912 
  
§ 1 Sedan ordf. förklarat mötet ånyo öppnadt, väcktes förslag af kamrer Dahlström 

om bestämmelse ang. Den gemensamma egendomen för en eventuell upplösning 
af förbundet, men detsamma afslogs af mötet. 
 

§  2 Framlade lagutskottet sitt resultat af utarbetandet af gemensam lag för förbundet. 
Punkt nr. 2 om ”Gud och fosterlandet” önskade hr Ståhl få förkortad till ”En 
scout besinnar alltid sin plikt”, emedan Gudsbegreppet skulle göra ett så stort 
motstånd hos arbetarebefolkningen. Hr Tengström instämde på grund af person-
ligt förnekande af Gudsbegreppet. Kapten Littorin framhöll gentemot föregående 
yttrande, att denna punkt vore lämpad för alla på grund af den moderata form, i 
hvilken den vore hållen. Utskottets förslag antogs. 
 

 I punkt 5 uppstod diskussion om ordet ”samhällsklass”. Hrr af Zellén och Jo-
hansson fr. Örnsköldsvik önskade få bort detta ord, ty ”vi skola icke för pojkarna 
särskildt påpeka en sak, som vi sträfva efter att utjämna”. Kapten Lieberath höll 
skarpt på, att ordet skulle stå kvar ty enl hans erfarenhet, hade det gjort mycket 
godt. Wid omröstning bifölls utskottets förslag med 16 röster mot 9. 
 

 § 10: ”En scout gör sin plikt utan tanke på belöning” kom under diskussion; i 
stället föreslogs den gamla ordalydelsen ”En scout gör det goda för det godas 
egen skull utan tanke på belöning” men segrade utskottets förslag med 18 röster 
mot 6. 
(Bil 3) I öfrigt godkändes de olika punkterna. 
 

§ 3 Efter 10 minuters paus vidtog så diskussionen om profven. Ordet ”ömfoting” 
väckte delade meningar; det försvarades varmt af kapten Lieberath, som ansåg 
det vara så pass tråkigt för pojken att höra, att det sporrade honom till vinnande 
af inträde i nästa klass. Det af utskottet framlagda förslaget att i st. för ”ömfo-
ting” insätta ordet ”III klass scout” antogs af mötet. 
(Bil 4) Öfriga punkter i profven godkändes efter någrra smärre förändringar. 
 

§ 4 Nästa fråga på dagsprogrammet gällde de olika märkena. Mötet öfverlät åt det 
blifvande Högkvarteret att därom bestämma. 
 

§ 5 Vidare beslöt mötet på förslag af hr R Ehrnfelt, att pojke ej skall tillåtas bära 
märke och scoutdräkt, förrän han blivit III klass scout. 
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§ 6 Förrättades val till Högkvarteret. Till scoutchef valdes med acklamation kapten 
Ebbe Lieberath, till vice scoutchef kapten Erik Littorin, till expeditionschef hr 
Ragnar Ehrnfelt, till kassaförvaltare amanuensen Carl Edelstam. De tre öfriga 
medlemmarna utan särskild funktion blefvo: Major C. G. von Feilitzen, Linkö-
ping, redaktionsekreterare Gösta Johansson, Örnsköldsvik och löjtnant C W 
Ståhl, Kristianstad.  Suppleanter blefvo: kamrer Högberg, Norrköping, löjtnant I 
Aminoff, Falun och grosshandl. J. A. Hygrell, Västerås. Till revisorer valdes 
kamrer A. Dahlström, Åmål och red. J.P. Palm,Stockholm med grefve L. Sparre 
och löjtnant H. Möller som suppleanter. 
Som adjungerad medlem från K.F.U.M. anmäldes hr Winquist. 
 

§ 7 Föreslog kapten E Littorin, att som grundplåt för förbundets kassa skulle skaffas 
en fond, som alla kårerna skulle satsa till och som skulle ställas på aktier. För 
dessa pengar borde en tidning utgifvas, ett scoutmagasin upprättas o.s.v.  Red. 
Palm omtalade att han hade ett dylikt magasin och föreslog, att förbundet skulle 
öfvertaga detsamma. 
 

§ 8 Verkställdes upprop af de vid mötet representerade föreningarna, hvarvid följan-
de förklarade sig villiga att genast ingå i förbundet: Skara, Västerås, Linköping, 
Katrineholm, Örebro, Borås, Hessleholm, Kristianstad, Åsgård, Åmål, Väners-
borg, Thorshälla, Örnsköldsvik, Uddevalla, Strömstad, Falkenberg, Falköping, 
Lysekil, Hjo, Axvall, Borlänge, Falun, Norrköping, Kiruna, Luleå, Piteå, Stock-
holm, Enköping, Göteborg och Tommelilla. 
 

§ 9 Beslöt mötet att af hvarje aktiv medlem uttaxera 15 öre till förbundskassan och 
att dessa medel skola vara inbetalade till den 1 april 1912. 
 

§ 10 Inlämnades och upplästes en af hr N. af Zellén författad motion om vikten för 
scouterna att lära sig skogsplantering och kottplockning. Mötet tackade för det 
goda uppslaget och skulle söka praktisera dess (motionens) innehåll. I en annan 
motion af samme författare påpekades vikten af handböcker i diverse ämnen. 
Högkvarteret fick i uppdrag att vidare utarbeta frågan. 
 

§ 11 Redogörelse för publikationsutskottets arbete; (Bil 5) 
 

 En skrifvelse upplästes från red. J.P.Palm, däri han erbjöd halfva utrymmet i sin 
tidning Vikingen för scoutrörelsen i Sverige. Mötet uttryckte sin sympati för att 
något meddelande fortast möjligt skulle komma till stånd, men att en större tid-
ning  tills vidare skulle anstå. Högkvarteret fick i uppdrag att (Bil 6) på grundva-
len af utskottets alternativa förslag fortast möjligt föra frågan vidare mot sin lös-
ning. 
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§ 12 Öfriga ärenden:  Såsom scouttecken antogs det i England brukliga. -Ett förslag, 
att kronprinsen skulle bli beskyddare, avslogs. -Till gen. R. Baden-Powell afsän-
des ett hyllningstelegram.  -  Mötet enades om benämningarna ”afdelning”, 
scoutchef, kårchef, kolonnchef, afdelningschef, patrull-ledare. 
 

§ 13 Afslutades det första representantmötet kl. 5.15 em. Efteråt  förevisades biograf-
bilder fr. gen. R. Baden-Powells närvaro och fr. skidfärd i Dalarna. 
 

 In fidem 
Ragnar Ehrnfelt 
Expeditionschef 

 Justeras 
G v. Feilitzen (?) 
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 Protokoll    2 
 vid Högkvarterets sammanträde å Scoutbyrån 13 januari 1912 kl. 7 e.m. 
  
 Närvarande:  Hrr Lieberath, Littorin, Ehrnfelt, Edelstam, Högberg, Ståhl, Hy-

grell, Winquist. 
 

 Hrr Johansson och v. Feilitzen förhindrade. 
  
§ 1 Upplästes ett förslagskontrakt mellan förbundet och red. Palm. Högkvarteret be-

slöt att utse honom till teknisk ledare för ”Scouten”. 
 

§ 2 Föreslogs och antogs till ansvarig utgivare och redaktör för ”Scouten” amanuen-
sen Carl Edelstam. 
 

§ 3 Redogjorde red. J.P.Palm för sin ståndpunkt till frågan. Han önskade sköta om 
det redaktionella samt ordna av utgivaren censurerade artiklar. Han skulle svara 
på alla brev och dylikt, som anlände till tidningen, samt handhava ekonomien. 
Han föreslog, att 35 kr. per nummer skulle utgå som ersättning för det expeditio-
nella och redaktionella arbetet. 
 

§ 4 Högkvarteret beslöt att som III klass märke och allmänt knapphålsmärke antaga 
det internationella med inskrivet armborst. Som II klass märke antogs det s.k. 
Göteborgsmärket och som I klass märke II klass märket med en vinkel av guld 
inunder. Knapphålsmärket skulle tillverkas av mörk brons. 
 

§ 5 Uppdrogs av Scoutchefen några linier för specialmärken.  Verkställande utskottet 
skulle utarbeta förslag därtill. 
 

§ 6 Framlade Herr Winquist K.F.U.M.s grundlinier för deras verksamhet samt fram-
höll, hvilka svårigheter det vore för samarbete inom K.F.U.M. 
 

§ 7 Föreslogs av Herr Edelstam, att Förbundet skulle ingå till K.M:jt med anhållan 
om nedsatta biljettpriser å järnvägarne, och uppdrog Högkvarteret åt Herr Edel-
stam att därom bestyra. 
 

 In fidem 
Ragnar Ehrnfelt 

 Justeras:   B. E. Littorin 
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 Protokoll  3 
 hållet vid Högkvarterets sammanträde Scoutbyrån den 30 mars 1912 

 
 Närvarande: Lieberath, Littorin, Edelstam, Ehrnfelt, v.Feilitzen, Johanson, Ami-

noff, Högberg. 
 

§ 1 Antogs ett preliminärt förslag till bestämmelser angående det blifvande sjuk-
vårdsmärket och uppdrogs åt verkställande utskottet att närmare formulera detta 
förslag. Märket skulle utgöras af ett blått kors på hvit botten enligt bifogad mo-
dell. 
 

 I sammanhang härmed beslöt Högkvarteret, att kapten Lieberath skulle utarbeta 
förslag till jägarmärket, cykelmärket och djurskyddsmärket, herr Johanson sjö-
mansmärket och signalistmärket, herr Ehrnfelt förtjänstmärket och skulle dessa 
förslag cirkulera mellan Högkvarterets medlemmar. 
 

§ 2 Upplästes förslag till kontrakt mellan förbundet och redaktör  J.P.Palm såsom 
teknisk ledare af  tidningen Scouten. Därvid bragtes på tal frågan om tidningens 
spridning och uppdrog Högkvarteret åt verkställande utskottet att kraftigt verka 
för att tidningen blefve känd och spridd öfver hela Sverige. Kontraktet i fråga 
godkändes med vissa förändringar. 
 

§ 3 Redogjorde kassören för förbundskassans ställning. Förbundet hade i kontanta 
tillgångar f.n. ca 2.200:- kronor. 
 

§ 4 Godkändes den af verkställande utskottet beslutna aflöningen åt sekreteraren och 
ett kontorsbiträde med resp. 100:- och 50:- kr i månaden. 
 

§ 5 Godkändes verkställande utskottets åtgärd  att för tiden 1 april - 1 oktober 1912 
förhyra lokal för förbundet gemensamt med Stockholms Scoutkår.  För hyran, 
2.000:- kronor, för helt år, hade bidrag utlofvats med 500:- kronor af direktör L. 
Aschberg, 1.000:- kronor af onämnd person efter år räknadt och skulle återsto-
den, 500:- kronor, lika fördelas mellan Sveriges Scoutförbund och Stockholms 
Scoutkår. 
 

§ 6 Erhöll verkställande utskottet i uppdrag att söka lagligen skydda scoutmärket. I 
sammanhang härmed afslogs en framställning af urfabrikören Ingersoll att få 
använda märket  å fabrikens fickur. 
 

§ 7 Högkvarteret beslöt att dess medlemmar vid resa till och från utlysta sammanträ-
den skulle erhålla ersättning för resa i II-klass med sofvagnsbiljett och dagtrak-
tamente med 10:- kronor om dagen. 
 

§ 8 Framlade kamrer Högberg ett af ritningar åskådliggjort förslag till grad beteck-
ningar. Förslaget bordlades. 
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§ 9 Redogjorde kapten Littorin för de tilltänkta anordningarna vid förbundets delta-
gande i Olympiska spelen och fick Littorin i uppdrag att utarbeta och på cirkulär 
utsända förslag till program för scouternas uppvisningar under spelen. 

§ 10 Beslöts att K.F.U.M.:s scoutförbund, såsom adjungeradt med Sveriges Scoutför-
bund skulle erlägga  årsafgifter till Sveriges Scoutförbund med endast 10 öre per 
medlem. 
 

§ 11 Till justeringsmän utsågos herrar Littorin och Edelstam. 
 

 In fidem 
Ragnar Ehrnfelt 

 Justeras: B.E. Littorin 
  Carl Edelstam 
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 Protokoll  4 
 hållet vid Högkvarterets sammanträde å Stadion vid prisutdelningen den 15 juli. 

 
 Närvarande: Littorin, Edelstam, Ehrnfelt, Aminoff, Johansson. 

 
§ 1 Beslöts att uppskjuta det ordinarie junisammanträdet till hösten, enär Olympiska 

spelen lade hinder i vägen dessförinnan. 
 

§ 2 Till justeringsmän utsågos hrr Littorin och Edelstam. 
 

 In fidem 
Ragnar Ehrnfelt 

 
 Justeras: Carl Edelstam 
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 Protokoll 5 
 vid Högkvarterets sammanträde å byrån 8/9 1912 

 
 Närvarande: Littorin, Edelstam, Ehrnfelt, G Johanson, Hygrell, Ståhl, 

v.Feiltitzen. 
 

§ 1 Redogjorde Hr Gellner för Olympialägrets ekonomi, hvarefter Högkvarteret till 
honom frambar sitt varmaste tack och beslöt att öfverlämna 50:- kronor för extra 
utgifter under spelen samt till kapten Littorin för samma orsak 300:- kronor. 
 

§ 2 Uppdrog Högkvarteret åt verkställande utskottet att till hvar af herrar Gellner, 
doktor Grönberger och löjtnant Akselson och Reg.intend. Nils Djurberg som 
minnesgåfva öfverlämna en scoutstatyett. 
 

§ 3 Framlades ett förslag att anställa en resesekreterare, som därjämte skulle vara 
förbundets sekreterare, redaktör för ”Scouten”, samt chef för ett scoutmagasin. 
Denna person skulle åtaga sig detta för ett belopp af 4.800:- kronor jämte ca 
3.000:- kronor i resekostnader. Högkvarteret ansåg sig emellertid ej ha befogen-
het att anställa sådan person men vore behofvet af en resesekreterare mycket stort 
och skulle Högkvarteret söka förmå Scoutchefen att i höst göra ett par månaders 
rundresor till de olika föreningarna i Sverige. 
 

§ 4 På grund af ökadt arbete inom expeditionen beslöt Högkvarteret  att fast anställa 
en person, hvars uppgift vore att själfständigt under verkställande utskottets kon-
troll sköta ett scoutmagasin, det tekniska arbetet i tidningen Scouten samt biträda 
sekreteraren i hans arbete. Redaktör J.P.Palm utsågs att innehafva denna befatt-
ning mot 2.500:- kronors årlig lön från 1. Januari 1913 samt efter 1.880- kronors 
från 15 september till detta års slut. Högkvarteret erbjöd sig att övertaga hans 
förutvarande scoutmagasin mot en afträdessumma af 1000:- kronor, lagret obe-
räknadt, och skall han erhålla 10% af nettoinkomsten. Mot detta skall han förbin-
da sig att ej nedlägga tidningen Vikingen samt ej behandla scoutrörelsen i den-
samma. Fullständigt kontrakt skall sedermera uppgöras och underställas Hög-
kvarterets granskning. 
 

§ 5 Trenne förslag, att utge gemensamt julnummer för Scouten och Vikingen, att 
begära statsanslag för scoutrörelsen samt att låta scouterna deltaga i mobiliser-
ingen avslogos af Högkvarteret. 
 

§ 6 Från Holland hade en inbjudan kommit att deltaga i ett internationellt läger. Hög-
kvarteret uppdrog åt utskottet att därom besluta. 
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§ 6 Fastställdes följande prof för cykelmärke: 
1.  kunna cykla 2 mil på 1 timme å god väg 
2.  kunna ensam å cykel forsla en lindrigt skadad jämnårig 1000 meter på 8 min. 
3.  kunna beriden på cykel i mörker med lykta och i obekant trakt framföra ett 

muntligt meddelande 10 km på 45 min. 
4.  kunna å af kontrollanterna på kartan anvisad plats väl planlägga en fullständig 

förläggning jämte proviantering af en afdelning och däröfver upprätta en tyd-
lig skiss. 

5.  kunna själf söndertaga, rengöra och hopsätta en cykel samt reparera sådana å 
en cykel förekommande mindre skador, hvilka ej fordra särskild yrkeskun-
skap, såsom lagning af hål på ytter- och innerringar o.d. 

 
Märkets utseende skall öfverensstämma med det engelska. 
 

§ 8 Fastställdes följande prof för hornblåsarmärket: Kunna å signalhorn blåsa följan-
de signaler: 
1. Revelj 
2. Uppställning 
3. Scouternas samling 
4. Paradmarsch 
5. Framåt marsch 
6. Halt 
7. Inryckning 
8. Appell 
9. Korum 
10.Tapto 
11.Tystnad   (= nr 3) 
12.Larm 
 
Märket skall hafva samma utseende som det engelska. 
 

§ 9 Utsågs red. G.Johanson att omedelbart besöka Sandvikens och Gefle scoutkårer 
för att hjälpa till och ordna med förhållandena därstädes. 
 

§ 10 Till justeringsmän utsågos herrar Littorin och Edelstam. 
 

 In fidem 
Ragnar Ehrnfelt 

 Justeras: B.E. Littorin 
  Carl Edelstam 
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 Protokoll  6 
 hållet vid Högkvarterets sammanträde å byrån den 10 nov. 1912. 

 
 Närvarande: Lieberath, Littorin, Edelstam. Ehrnfelt, Ståhl, Aminoff 

 
§ 1 Upplästes och godkändes föregående protokoll. 

 
§ 2 Antogs och fastställdes följande prof för Signalistmärket: 

1. Kännedom om de europeiska ländernas handels- och örlogsflaggor 
2. Färdigheter i att vid morsering med liten flagga, lykta eller dylikt gifva och på 

ett afstånd af omkring vid flaggsignalering 600 meter samt med vanlig ljus-
signalering (lykta) 1 km, afläsa ett meddelande på 125 bokstäfver, siffror, 
skiljetecken och särskilda signaler på högst 5 minuter (= 25 bokstäfver i mi-
nuten) 3. Färdighet i att vid semaforering gifva och på ett afstånd af omkring 500 meter 
afläsa ett meddelande på 225 bokstäfver, siffror, skiljetecken och särskilda 
signaler på högst 5 minuter (=45 bokstäfver i minuten) 

4. medelst ljudtelegrafering (t.ex signaler å telefon) gifva eller afläsa ett medde-
lande om 125 bokstäfver o.s.v. på högst 5 minuter. 

 
Märket skall hafva samma utseende som det engelska. 
 

§ 3 Fastställdes följande prof för Skogsvårdsmärket: 
1. Äga nöjaktig kännedom om i trakten förekommande skogsträd beträffande 

deras utseende, lifsbetingelser och vård. 
2. Kunna redogöra för tillvägagångssätten vid sådd och plantering af skog samt 

styrka sig hafva deltagit i skogsplantering eller sådd och därvid hafva själf satt 
minst 30 plantor eller sått motsvarande antal frö. 

3. Kunna beskrifva och uppgöra förslag till släckning af skogs-, ljung- och moss-
brand. 

4. Kunna redogöra för skador å skog och dessa skadors orsaker t.ex. insekter, 
andra djur, svampar m.m. 

5. Visa sig hafva väl undervisat minst tre personer i kännedom om ofvanstående. 
 
Märket skall hafva samma format som öfriga sådana samt utgöras af en tallkvist 
med ett par vidhängande kottar. 
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§ 4 Fastställdes följande prof till Jägarmärket  
1. Äga god kännedom om minst 20 i trakten förekommande vilda däggdjur och 

fågelarter, deras utseende, lefnadssätt, vanor och spår 
2. Äga fullständig kännedom om de i trakten förekommande djur, som enligt 

jaktstadgan äro fridlysta, om fridlysningstiden samt om sätt att beifra brott 
mot jaktstadgan 

3. Kunna tillverka och uppsätta fågelholkar och liknande anordningar samt an-
ordna vinterskydd för i trakten förekommande fridlyst vildt eller småfågel. 

4. Visa sig hafva väl undervisat minst tre barn i kännedom om i trakten öfver-
vintrande småfågels vinterfodring och skydd. 

 
Märket skall hafva samma format som öfriga specialmärken och utgöras af ett 
älghufvud. 
 

§ 5 Fastställdes följande prof till Djurskyddsmärket 
1. Kunna redogöra för de yttre skador hos en häst eller annan dragare, hvilka 

uppkomma genom vanvård, fel i bettsling, sadling, selning och anspänning 
samt för sätten att förekomma dylika skador och beifra djurplågeri. 

2. Kunna redogöra för vården och de vanligast förekommande sjukdomarna hos 
minst 5 slag af husdjur. 

3. Kunna redogöra för hvilka fordringar böra ställas på hvilo- och uppehållsplat-
ser i det fria och under tak för hästar, nötkreatur, svin, får och getter. 

4. Kunna redogöra för inredning af ett dufslag eller kaningård eller visa egen-
händigt utförd dylik eller likartad anordning. 

5. Kunna redogöra för vanligast förekommande burfåglars skötsel. 
6. Känna sättet att smärtfritt döda olika slags djur (äfven fiskar) med olika red-

skap. 
7. Hafva undervisat minst tre barn i kännedom om innehållet i punkt 2 och 5 här 

ofvan. 
 
Märket skall hafva samma format som de öfriga samt föreställa ett obettsladt 
hästhufvud. 
 

§ 6 Fastställdes följande utmärkelsetecken: 
1. Guldkorset (=det engelska; bäres i gult band på vänstra sidan af bröstet). För 

räddning af människolif med fara för eget. 
2. Silverkorset (=det engelska; bäres i blått band på vänstra sidan af bröstet) För 

räddning af  människolif eller biträde därvid utan risk för ens eget, men där lif  
kunnat gå förloradt. 

3. Förtjänstmedaljen (=det engelska i förgylld, bäres i hvitt band på vänstra sidan 
af bröstet). 1) för förtjänstfullt arbete, 2) biträde åt polis med fara för en själf, 
eller för 3) tjugo olika berömliga gärningar såsom hejdande af en skenande 
häst, biträde vid eldsvåda o.d. Fullständig redogörelse för förloppet i hvarje 
särkildt fall erfordras. Redogörelserna förvaras af kårchefen, till dess antalet är 
fullt, hvarefter de insändas till högkvarteret. 
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§ 7 Beslöt Högkvarteret, att ett tjänstgöringsreglemente skulle utarbetas och under-
ställas representantmötets granskning. Högkvarterets medlemmar med supplean-
ter skola hvar för sig granska Stockholmskårens instruktion; därefter insända 
förslag till verkställande utskottet och ett slutgranskadt förslag framläggas för 
representantmötet. 
 

§ 8 Godkändes det af verkställande utskottet uppsatta och af Palm något ändrade 
förslaget till kontrakt. 
 

§ 9 Redogjorde kassören för kassans ställning samt meddelade, att nettobehållningen 
f.n. vore 6.000:- kronor. Önskemål för framtiden vore en fonds bildande och, 
hvad beträffar tidningen, en fackman som redaktör för densamma. 
Under hand hade ingått meddelande, att en medarbetare i en härvarande daglig 
tidning vore villig att mot 50:- kronor per nummer redigera ”Scouten”. 
 

§ 10 Då numera Förbundet efter scoutmagasinets upprättande disponerar största ut-
rymmet af lokalen, beslöt Högkvarteret, att Förbundet af hyran 1.500:- kronor 
betalar ¾ och Stockholmskåren ¼. 
 

§ 11 Beslöt Högkvarteret, att representantmötet för Förbundet skall sammanträda den 
4 januari 1913  kl. 11 f.m. å plats i Stockholm, som sedermera kommer att be-
stämmas, samt Högkvarteret dagen förut eller den 3 januari 1913 kl 11 f.m. å 
byrån. 
 

§ 12 Beslöt Högkvarteret att i stället för red. J.P. Palm, som numera i egenskap af chef 
för scoutmagasinet vore jäfvig som revisor, en suppleant skulle inkallas. 
 

§ 13 Bifölls en af red. J. Palm framställd begäran om resebidrag med omkring 17:- 
kronor till Insjön i scoutangelägenheter. 
 

§ 14 Beslöts, att ”Scouten” nästa år skall kosta 2:80 per år. 
 

§ 15 Till justeringsmän valdes herrar Lieberath och Littorin 
 

 In fidem 
Ragnar Ehrnfelt 

 Justeras: B.E.Littorin 
  Ebbe Lieberath 

 


