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Utdrag ur protokoll fört vid konstituerande sammanträde med Svenska Scoutrådet å 
Sveriges Scoutförbunds lokal i Stockholm den 15 april 1931 kl. 14.15 – 16.45. 

§ 4. Sedan frågan om ordförande i Svenska Scoutrådet ingående behandlats, enades man om 
att till denna befattning välja en utanför det nuvarande rådet stående person. Som kandidater 
nämndes förutom H.K.H. Kronprinsen, generaldirektör Bergqvist, grevarna C. Bernadotte och 
E. von Rosen samt rektor Kjederqvist, och beslöt rådet att uppdraga åt hr Cedergren att 
tillfråga H.K.H., huruvida denne vore villig att åtaga sig ifrågavarande uppdrag samt att 
avvakta H.K.H:s svar innan val av ordförande träffades 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Scoutrådet å K.F.U.M:s Centralförenings 
lokal i Stockholm den 15 sept. 1931 kl. 15.15 – 17. 

§ 3. Sedan hr Cedergren redogjort för ordförandefrågans ställning och rådet ingående 
diskuterat densamma, beslöts på förslag av hr Holmblad, att uppdraga åt två av rådets 
medlemmar att framställa en vördsam förfrågan hos H.K.H. Kronprinsen, huruvida han vore 
villig att åtaga sig ordförandeposten i rådet. Till detta uppdrag utsågos hrr von Arbin och 
Holmblad. 

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Svenska Scoutrådet den 16 november 
1931 å Sveriges Scoutförbunds lokaler kl. 18 – 18.50. 

§ 2. Meddelade hr Holmblad, att hr v. Arbin och han enligt uppdrag uppvaktat H.K.H. 
Kronprinsen och till honom framfört Svenska Scoutrådets enhälliga önskan att H.K.H. 
godhetsfullt ville åtaga sig ordförandeskapet inom rådet. H.K.H. meddelade, att han 
visserligen hyste det största intresse för scoutarbetet, men ej ansåg sig äga tillräcklig 
kännedom om dess metoder för att kunna lämna ett omedelbart svar. Delegerade överlämnade 
ett ex. av Svenska Scoutrådets stadgar och framhöllo samtidigt, att uppgiften som ordförande 
ej innebure något mera omfattande personligt arbete, då rådet utsett ett särskilt arbetsutskott. 
 H.K.H. framförde sitt tack för det förtroende, som genom hänvändelsen visats honom. 
samt lovade att taga densamma under välvilligt övervägande, därvid han också komme att 
konferera med Sveriges Scoutförbunds scoutchef. 

§ 3. Meddelade hr Thiel, att scoutchefen Lieberath den 3 dennes varit uppkallad till H.K.H. 
Kronprinsen, som under omkring två timmars tid ingående hörde sig för angående diverse 
scoutfrågor. H.K.H. framhöll, att trots han intresserar sig mycket för scoutrörelsen, kunde han 
för dagen icke lämna något definitivt svar angående sin ställning till frågan om 
ordförandeposten i SSR, utan skulle lämna besked senare. Han bad att få en instruktionsbok 
för att närmare sätta sig in i saken. (Boken tillskickades H.K.H. följande dag). På H.K.H:s 
fråga, varför Lieberath ej var medlem av SSR, svarade Lieberath, att det hade ansetts 
lämpligt, att de båda scoutcheferna icke toge säte i rådet, förrän ordförandefrågan var avgjord. 
 Den 9 dennes erhöll Lieberath per telefon meddelande från H.K.H:s hovmarskalk, att 
H.K.H. icke ansåg sig kunna mottaga uppdraget på grund av att hans tid icke tilläte honom att 
åtaga sig ytterligare uppdrag, men hade H.K.H. vidtalat Prins Gustaf Adolf, som vore beredd 
antaga en eventuell kallelse. 

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Svenska Scoutrådet den 8 december 
1931 - - - -. 

§ 25. Sedan ordföranden redogjort för ordförandefrågans läge, beslöt Rådet enhälligt göra 
hänvändelse till HKH Prins Gustaf Adolf att åtaga sig ordförandeskapet i Rådet samt uppdrog 
åt de båda i staden boende scoutcheferna Lieberath och Cedergren att till H.K.H. framföra 
Rådets hemställan. 

Rätt utdraget intygas 2013-09-17./ Georg Sterzel 


