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Nr.

Fundarefni

1

Setning
MM setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.
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Fundargerð síðasta fundar
Samþykkt.
Fjármál
Ársuppgjör er á lokametrunum.
Fundur í mmr á morgun, 26.1.18 um samning og samstarf
um skátastarf við mmr.

3

Fylgiskjöl
í möppu

Ábyrgð
MM

3.2

SÁ
AGS/KÓ

Jón Ingvar Bragason er að vinna að lokaskýrslum vegna
styrkja fyrir moot.
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Meginmál 1
Áherslur í starfi 2018 – forgangsröðun. Unnið að
starfsáætlun 2018.
Nordic Forum for Program og Training. Það er ekki ljóst
hvar það verður haldið næst.
Tillaga alþjóðaráðs um að halda „Sveitarforingja-Forum
2019“ var samþykkt.
Styrkjamál vegna ferða á erlenda viðburði/fræðslu. Rætt
hvort stofna eigi sjóð sem hægt er að sækja í til að sækja

MM

erlenda viðburði/fræðslu. Niðurstaðan að hafa frekar
opnari reglur um úthlutun en fleiri sjóði.
Norðurlandaþing: BÍS ætti að reyna að senda sem flesta.
JÞG skoðar í samráði við framkvæmdastjóra og alþjóðaráð.
Áhugavert að fá fræðslu að utan í stað þess að senda einn
eða örfáa út. Það er hægt að sækju um fræðslu undir
formerkjum „Tailored support“ sem Evrópusvæðið styrkir.
Stjórnarmeðlimir eru beðnir um að skoða um hvað þeir
myndu helst vilja fá fræðslu.
Ákveðið að hafa sameiginlegan fund stjórnar, ráða og
kjörinna nefnda sem fyrst eftir skátaþing. Þar verði lagðar
línur um áherslur í skátastarfi. Einnig rætt um að hafa
kynningar- og sameiningarhristing þessara aðila að vori en
ekki að hausti.
Tillögur ráðanna að starfsáætlun voru samþykktar.
Gjaldkeri, framkvæmdastjóri og fjármálastjóri setja saman
tillögu að fjárhagsáætlun, áætlað að það verði tilbúið fyrir
fyrsta febrúarfund stjórnar.
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Meginmál 2
Félagsforingjafundur 3. febrúar kl. 11-17. Áherslur, dagskrá
og umgjörð.
Drög að dagskrá rædd á fundinum. Endanleg dagskrá
verður ákveðin á næsta stjórnarfundi en vinnufundur fyrir
þá sem geta á sunnudagskvöld.

MM
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Skátaþing 2018
Rætt var um undirbúning og framkvæmd þingsins, dagskrá
og hagnýt atriði.

MM
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Skátaskólinn
Skátaskólinn er vinnuheiti yfir safn námskeiða fyrir skáta
frá 16 ára aldri.
Hugmyndin er að þetta byggist upp á misstórum
námskeiðum sem hægt er að kenna ein og sér eða skeyta
saman t.d. í helgarútilegum.

BN,
DÝÓ,
HÓV

Athuga með að búa til netfang þar sem allar umsóknir í
vinnunefndir koma inn (open call).
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Starfsmannamál
Erindreki? Ráða erindreka tímabundið í átaksverkefni til að
fjölga í skátahreyfingunni og efla og styðja við skátastarf?
Styðja við núverandi félög og stofna ný skátafélög.
Erindreki sem yrði mikið út í feltinu, lítið á skrifstofunni.
Ákveðið að skoða og þróa hugmyndina áfram.

MM/KÓ
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Sumardagurinn fyrsti – 19. apríl 2018
Aðkoma skáta að hátíðahöldum. Nú eru hátíðahöld skáta á
þessum degi aðallega úti í hverfunum.

MM

Kanna hvort BÍS auglýsi messurnar sem eru á sumardaginn
fyrsta úti í hverfunum – og kanna hvort útvarpið muni
útvarpa frá einhverri af þessum messum.
Athuga á félagsforingjafundinum hvaða félög taka þátt í
messum/skátamessum nú þegar á sumardaginn fyrsta og
kanna með að biðja eitthvað af þeim félögum um að taka
verkefnið að sér.
MM tekur áfram.
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European Jamboree 2020
Þátttaka verður skoðuð í heildarsamhengi við fimm ára
starfsáætlun BÍS.

JÞG
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Skátabúningurinn
Tillaga að endurskoðunarferli lögð fram. Verður rædd á
félagsforingjafundi 3. febrúar.

MM
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Önnur mál
1. Aðgangur upplýsingaráðs að www.skatamal.is JEH
og HVS fá aðgang.
2. Hvatakerfi – spurning hvort núverandi kerfi hentar
– eða hvort þarf að aðlaga hvatakerfið og gera það
aðgengilegra eða breyta því. Samþykkt að
dagskrárráð fær umboð til að skoða hvatakerfið.
Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið.

Úr viðburðadagatali BÍS:
23. jan
26.-28.jan
2.-4. feb
3. feb
10.-11.
9.-16.
14.
feb?

17
22.
22.-26.
úts. í feb
4. mars
mars?

Foringjaspjall sveitarforingja
Vetrarmót Reykjavíkurskáta
Ungmennaþing
Félagsforingjafundur
Gilwell - 1+2 á Akureyri
Vetraráskorun Crean
Ljósmyndasprettur rekka- og róverskáta (á Öskudag)
Skátapepp Leiðtogaþjálfun
Gilwell leiðtogaþjálfun 2. skref
22. febrúar - skátafélög halda saman fund? Auglýst á fb
Skátamót Vetrarólympíuleikarnir – alheimsmót ungliða í Gangwon héraði, Suður Kóreu
Styrktarpinni skáta
Drekaskátadagur
Leiðtoganámskeið - Skátapepp

16.-18.? mars
1.-15. apríl

6.-7. apríl
11.-15.
12. apríl
14
19
20.-22.
28

Ungir talsmenn skáta
Íslenski fáninn í öndvegi (sent út fyrir sumardaginn fyrsta sem er 19. apríl)
Skátaþing
Agora 2018 - Írlandi
Nýliðanámskeið og samráðsfundir stjórnar og ráða BÍS
Gilwell leiðtogaþjálfun 4. skref
Sumardagurinn fyrsti
Hrollur - ævintýraleg útivistarkeppni fyrir dróttskáta
Félagsstjórnarnámskeið - Ábyrgð og skyldur stjórnarmanna

