Utfyllende om vedtektsendringen - Gildeidealene til Speideridealene.
Landsgildeledelsen fikk gjennomslag for tre vedtektsendringer på Landsgildetinget. Den ene
var at ordet "gildeidealene" i §2 skulle erstattes av ordet "speideridealene". Begrunnelsen var
at de to begrepene egentlig er ensbetydende. Og det finnes en enkel kilde som uttrykker
speideridealene: Speiderloven.
Men denne kilden er ikke lenger fullt så enkel! I løpet av det siste par år har
speiderforbundene deltatt i et prosjekt for å oppdatere speiderloven - noe som har skjedd flere
ganger i årenes løp, og som skjer stadig rundt om i verdens land. Utvalget som har gjort et
grundig arbeid med saken, la frem et forslag til ny speiderlov for Norge. Dette skulle drøftes
av de to forbundene, og et endelig vedtak skulle fattes i to omganger av Speidernes
fellesorganisasjon.
Speidertinget til Norges speiderforbund drøftet forslaget og bestemte at man ville endre §1 i
loven og beholde de øvrige paragrafen slik som før. Landstinget til KFUK-KFUM-speiderne
bestemte det stikk motsatte! Det ville beholde §1 som før og endre resten av loven til
utvalgets forslag til ny speiderlov.
Speidernes fellesorganisasjon hadde møte helgen før Landsgildetinget. Her gjorde man et
førstegangsvedtak om at det kunne være to speiderlover i Norge, én for NSF og én for K-Mspeiderne. Tidspunktet for å møtes og gjøre det endelige andregangsvedtaket ble utsatt, slik at
forbundene kan drøfte saken en gang til.
Vedtektene for Gildene §2 siterer speiderloven nettopp som uttrykk for innholdet i
gildeidealene (nå "speideridealene"). Landsgildeledelsens forslag om å endre vedtektene på
dette punkt slik at speiderloven som siteres alltid er den som gjelder i Norge, måtte derfor
utsettes inn til det kommer klarhet i hvilken og hvor mange speiderlov(er) er den/de
gjeldende.
Men det må sies at innholdet i de forskjellige forslag til norsk speiderlov er i grunnen langt på
vei det samme, og kan spores tilbake til den første speiderloven som Baden-Powell formulerte
i 1908.
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