
 
 

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta 
 
Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir Fundur nr. 

1/2021 
Fundarritari: Guðmundur Örn Sverrisson  
Mættir:  
Marta Magnúsdóttir (MM) skátahöfðingi 
Sævar Skaptason (SS) gjaldkeri 
Ásgerður Magnúsdóttir (ÁM)  
Björk Norðdahl (BN)  
Jón Halldór Jónasson (JHJ)  
Harpa Ósk Valgeirsdóttir (HÓV) (8. liður) 
Þórhallur Helgason (ÞH) 
Kristinn Ólafsson (KÓ) framkvæmdastjóri BÍS  
Guðmundur Örn Sverrisson (GS) fjármála- og verkefnastjóri BÍS  

Fundarstaður: 
Teams 
 
Dagsetning: 
7. janúar 2021 
kl. 17-18 
 

Fjarverandi:   
Gestir:  
 
Dagskrá: 

 Nr. Fundarefni Ábyrgð 
 1 Setning 17:04 MM 
 2 Dagskrá fundarins 

1. Æskulýðsvettvangurinn 
Framkvæmdastjóri kynnir ráðningu samskiptaráðgjafa 
íþrótta- og æskulýðsstarfs hjá Mennta- og 
menningarmálaráðuneytinu og samtal milli 
ráðuneytis og Æskulýðsvettvangsins um mögulegt 
samstarf þessara aðila. 

2. Stefna BÍS 2020-2025 – innleiðing stefnu 
Lið frestað til vinnufundar. 

3. Skátabúningurinn 
Fulltrúar BÍS hittu forsvarsmenn 
klæðskerafyrirtækisins Kölska.  Sýnishorn liggja fyrir og 
málið er í vinnslu. 

4. Menntamálaráðuneytið 
Árlegur fundur með MRN var haldinn á Teams.  
Samningurinn verður framlengdur um eitt ár án 
endurskoðunar en ekki er búið að ganga frá 
undirritun.  Áform eru um að ráðuneytið setji á fót sjóð 
sem ætlað er að veita félögum rekstrarstyrki vegna 
COVID en ákvörðun liggur ekki fyrir. 

5. Dótturfélög 
Grænir skátar ganga mjög vel, bæði hvað 
gjafaumbúðir og flokkun á Eldshöfða varðar sem og 
rekstur flöskumóttökunnar í Hraunbæ.  Ýmsar 
fjárfestingar á döfinni, endurnýjun sendibíls, fleiri 
gámar o.fl. 
Rekstur skátabúðarinnar gengur vel, sölumet slegið 
hjá Sígræna jólatrénu. 
Stefnumótunarvinna ÚsÚ gekk vel og ýmis verkefni á 
döfinni tengd henni.  Afrakstur vinnunar verður kynnt 
stjórn á næsta fundi.  Markaðsefni var sent á alla skóla 
vegna skólabúða fyrir 5. bekk sem er nýtt verkefni hjá 
ÚsÚ.  Endurnýjun samnings við Reykjavíkurborg er í 
vinnslu. 

 
KÓ 
 
 
 
 
 
MM 
 
MM 
 
 
 
MM 
 
 
 
 
 
 
KÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lagt er til að hafa árlegan fund með stjórnum 
dótturfélaga, tillagan er samþykkt. 

6. Áhersluverkefni 2021 
Stjórnarmenn ræddu áhersluverkefni ársins 2021 og 
nefndu: 
-Fjölgun foringja 
-Gildi skátahreyfingarinnar 
-Stöðugt upplýsingaflæði um fjölda skáta 
-Kynningar- og samskiptaáætlun 
-Efni fyrir foringja og sjálfboðaliða.  Hér var ákveðið að 
halda fund þar sem MM, BN, JHJ og ÞH hitta 
erindreka, JHJ boðar til fundarins. 

7. Mál til að klára 2021 
Stjórnarmenn ræddu mál sem ljúka á við árið 2021 og 
nefndu: 
-Innleiðing MoViS 
-Skátaskólinn, koma af stað og styrkja stoðir 
-Fyrsta útgáfa af vefsíðu skátanna 
-Félagaþrennan 
-Ungir talsmenn 
-Samskipti stjórnar og starfsfólks, s.s. með rafrænni 
SCRUM töflu 
-Viðburðahald BÍS  
-Upplýsingamiðlun til stjórnar um stöðu skátafélaga 

8. Önnur mál 
-Vinna í gangi við stofnun þriggja vinnuhópa, mönnun 
verður send stjórn til samþykktar, enn opið fyrir 
umsóknir. 
-Skráning á Neista stendur yfir, stefnan að taka upp 
sem mest af efni til að nýta á vegum Skátaskólans. 
-Rætt um fundartíma vinnufundar, ákveðið að hafa 
vinnufund sunnudaginn 24. janúar 2021 milli 10 og 14. 
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Fundi slitið 17:58 
 


