Utdrag ur konversation på Facebook om startande av scouting i Sverige.
Anne-Maj Björnholm har kommenterat Niklas Fridéens inlägg i Svenska scouter.
den 11 januari 00:59

Anne-Maj Björnholm

Härliga funderingar kring historiens vindslag. Jag tycker detta är spännande att se
olika organisationer vävas samman till en gemensam grundpelare. Som vi i de olika
förbunden sluter oss till på olika sätt. Där samma grund idé får leda oss framåt. Men
historia är intressant. Lutar mej tillbaka och njuter av all kunskap ni delar med er
av. Mera!
Kommentarshistorik
den 11 januari 00:58

Martin Björgell

För er andra som läser, hela texterna finns här:
http://www.gustafhellstrom.se/Medlemsblad%20nr%2019%20%20Textbilaga.pdf
den 11 januari 00:56

Andreas Nehlin

Har inte det att göra med den inflammerade debatten som kom att uppstå om
religionens vara eller icke vara inom scouting våren 1910? Het potatis redan då...
Gustaf Hellström-sällskapet skriver:
"Hellström fick många med sig i sin kritik, vilket ledde till att den i april utsedda
”centralstyrelsen för hela landet” snart backade på så gott som alla punkter och
dessutom förklarade sig vara ”blott interimistisk”."
den 11 januari 00:53

Martin Björgell

Fast d:r Brandel uttrycker under 1910 även "Styrelsen är beredd att när som helst
lämna
sin post och har aldrig inbillat sig att dess stadgeförslag skall vara slutgiltiga." Detta
kan ju vara anledningen att man senare inte valt att godta centralstyrelsen och
första stadgan från 1910, utan att det som Göran nämner blir den formella starten?
den 11 januari 00:50

Martin Björgell
Ja, nog borde väl tideräkningen börja från den första stadgan ;)

den 11 januari 00:49

Andreas Nehlin

Vill nog påstå att 1910 års möte refererat i DN den 7:e april är en nog så god
kandidat som 1911 eller 1912. Innan man räknar upp de som valts in skriver man,
ganska självgoda:
"I stället öfvergick man nu till val af en hela landet omfattande centralstyrelse, som
skall stå i spetsen för scoutförbundet. Detta föregicks dock af en liten diskussion om
kommitténs rätt härtill. Löjtnant Killander var härvid den enda som framhöll att man
väl knappast kunde sitta där och välja för hela landet. En annan talare ansåg dock
att de närvarande 39 säkert voro de mest kompetenta som för närvarande kunde
letas upp i frågan och därom voro de öfriga eniga."
Visa alla kommentarer

Ursprungligt inlägg
Niklas Fridéen

den 3 januari 19:55

Borde vi inte räkna riksorganisationen som bildad 1912? Svenska Scoutförbundet
ansågs sig bildade detta år, då förbundets föregångare Sveriges Scoutförbund
bildades detta år. Eftersom att SSF antog nya stadgar, och ombildades till den nya
riksorganisationen, så bör vi väl fortfarande anse den bildad 1912, & inte 2012?

Visa inlägg på Facebook · Redigera e-postinställningar · Besvara det här e-postmeddelandet om du vill
lägga till en kommentar.

