Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta
Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir
Fundarritari: Guðmundur Örn Sverrisson
Mættir:
Marta Magnúsdóttir (MM) skátahöfðingi
Sævar Skaptason (SS) gjaldkeri
Björk Norðdahl (BN)
Jón Halldór Jónasson (JHJ)
Harpa Ósk Valgeirsdóttir (HÓV)
Þórhallur Helgason (ÞH)
Kristinn Ólafsson (KÓ) framkvæmdastjóri BÍS
Guðmundur Örn Sverrisson (GS) fjármála- og verkefnastjóri BÍS
Fjarverandi:
Gestir:
Dagskrá:
Nr.
1
2

Fundarefni
Setning 17:06
Dagskrá fundarins
1. Skátaþing
Lagt til að eingöngu lögbundnir dagskrárliðir verði á
skátaþingi í apríl 2021. Að auki verði haldinn viðburður
á Úlfljótsvatni í september 2021 með öflugri dagskrá
þar sem skátastarf verður í brennidepli. Tillagan er
samþykkt, skrifstofu BÍS og skátahöfðingja falið að
vinna málið áfram.
2. Skátasumarið 2021
Framkvæmdastjóri upplýsir stjórn um stöðu
skipulagningar skátasumarsins 2021. Mótsstjórn hefur
tekið til starfa og opnað verður fyrir skráningu á mótið
fljótlega.
3. Vefsíður BÍS
Rætt um stöðu á vefsíðum BÍS, lagt er til að fulltrúar
stjórnar hittist á stöðufundi varðandi málefnið.
Tillagan er samþykkt.
4. Eloomi
Fjögur námskeið eru langt komin í framleiðslu og
vinna stendur yfir við skráningu notenda.
Framkvæmdastjóri sýnir brot úr námskeiði um
færnimerki. Stjórn Skátaskólans beðin um að móta
efnistök næstu tíu námskeiða.
5. Dótturfélög og Hádegismóar
Deiliskipulagsvinna í gangi hjá Reykjavíkurborg.
6. Afsögn
Ásgerður Magnúsdóttir segir af sér í stjórn Bandalags
íslenskra skáta. Afsögnin er móttekin og Ásgerði
færðar bestu þakkir fyrir framlag sitt til hreyfingarinnar
hingað til sem hér eftir.
Uppstillinganefnd hefur auglýst laust sæti í stjórn BÍS
og félagsforingjafundur verður boðaður í samráði við
nefndina.

Fundur nr.
2/2021
Fundarstaður:
Teams
Dagsetning:
4. febrúar 2021
kl. 17-18

Ábyrgð
MM
MM

KÓ

KÓ/JHJ

BN/ÞH/KÓ

KÓ
MM

7. Stjórn Skátamóta
Hrönn Pétursdóttir segir af sér í stjórn Skátamóta.
Stjórn BÍS skipar Hörpu Ósk Valgeirsdóttur í stjórn
Skátamóta í hennar stað og færir Hrönn kærar þakkir
fyrir framlag hennar í stjórn félagsins.
8. Stjórn Skátabúðarinnar
Stjórn BÍS skipar Mörtu Magnúsdóttur, Sævar
Skaptason og Þórhall Helgason í stjórn
Skátabúðarinnar.
9. Fastaráð og vinnuhópar
Rætt um nauðsyn þess að hafa góða yfirsýn yfir ráð og
vinnuhópa. Stefnt er að því að útbúa lista í samvinnu
við skrifstofu BÍS svo hægt sé að hafa góða yfirsýn.
10. Fjárhagsáætlun
Fjárhagsáætlun BÍS árið 2021 er kynnt og lögð fram til
samþykktar. Áætlunin er samþykkt.
11. Trúnaðarmál
Stjórn BÍS tók tvö mál til umsagnar sem færð eru í
trúnaðarbók.
12. Önnur mál
Stjórn BÍS færir stýrihópi heimsmarkmiða þakkir fyrir
störf sín í þágu hreyfingarinnar.
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