
 
 
 

 

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta 
 

Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir Fundur nr. 03/2019 

Fundarritari: Sigríður Ágústsdóttir  

Mættir:  
Marta Magnúsdóttir (MM) skátahöfðingi 
Anna G Sverrisdóttir (AGS) formaður fjármálaráðs 
Berglind Lilja Björnsdóttir (BLB) formaður ungmennaráðs  
Björk Norðdahl (BN) formaður fræðsluráðs  
Dagmar Ýr Ólafsdóttir (DÝÓ) aðstoðarskátahöfðingi, formaður 
félagaráðs  
Harpa Ósk Valgeirdóttir (HÓV) formaður dagskrárráðs  
Kristinn Ólafsson (KÓ) framkvæmdastjóri BÍS  
Sigríður Ágústsdóttir (SÁ) skrifstofustjóri BÍS 

Fundarstaður: 
Netfundur 
 
Dags: 19. feb. 2019 
 
Frá kl. 17:30-19:00 
 

Fjarverandi:  
Liljar Már Þorbjörnsson (LMÞ) formaður alþjóðaráðs 
Gestur undir lið 6.2:  
Rakel Ýr Sigurðardóttir viðburðastjóri og markaðsfulltrúi BÍS  

 

 

Dagskrá: 

Tími -
mín: 

Nr. Fundarefni Ábyrgð 

1 1 Setning 
MM setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.  

MM 

1 2 Fundargerðir síðasta fundar 
Fundargerðir eru sendar til stjórnarmeðlima og ef ekki koma 
athugasemdir innan þriggja daga frá sendingu teljast þær 
samþykktar. 
 

KÓ 

20 3 Fjármál 
1. Úlfljótsvatn 

Allt starf er skv. áætlun, bókanir eru í fullum í gangi fyrir 
2019 og 2020. Verið er að vinna í fjárhagsáætlun 2019 og 
ráðning dagskrárfulltrúa er í vinnslu. Það er búið að leggja 
nýtt parket á Norðursalinn. Crean verkefnið er í gangi 
þessa dagana, þátttakendur voru á Úlfljótsvatni um síðustu 
helgi og ganga í skála á Hellisheiði í vikunni.   
 

 
AGS/KÓ 

90 4 Stjórnsýsla 
1. Starfsáætlun og fjárhagsáætlun BÍS og ráða 2019. 

Starfsáætlunin er í lokavinnslu. Ef ekki koma athugasemdir fyrir 
lok þessarar viku skoðast starfsáætlunin samþykkt og 
fjárhagsáætlun verður unnin út frá því.  

2. Skátaþing 2019 
1. Samræðuvettvangur fyrir spjall um lagabreytingar. Verið 

er að útbúa spjallvettvang á netinu fyrir lagabreytingar. 
2. Fundarboð Skátaþings. Þarf að senda út með minnst  6 

vikna fyrirvara, verður sent út í vikunni. 
3. Einföldun á stjórnsýslu. Fulltrúar úr stjórn eru að vinna 

tilllögu sem verður lögð fyrir skátaþing og mun senda drög 

 
Allir 
 
 
 
 
 
SÁ 
 
 
 
 



 
 
 

 

til allra í stjórn til umræðu áður en tillagan verður 
fullfrágengin. 

4. Tvö erindi hafa borist um að taka fyrir efni á skátaþingi:  
i. Umræðuhópur um 9. skátalagagreinina: Skáti er 

réttsýnn. 
ii. Erindi frá Ungmennaþingi: „Okkar hjartans mál“:  

„Hvað getum við sem rekka- og róverskátar, 
skátafélögin og BÍS gert til að fjölga rekka og 
róverskátum? Hver finnst þér vera áheyrslumálin okkar 
sem skátahreyfing? Hvað eigum við að eyða orkunni 
okkar í?“    

3. Persónuvernd – tilboð frá Advania 
Starfsólk BÍS hefur verið að skoða hvað þarf að gera til að 
uppfylla kröfur nýju persónuverndarlaganna. Við höfum leitað 
til margra aðila og kannað hvað þeir hafi gert. ÍSÍ vinnur þetta 
með Advania og þar er því komin mikil þekking á þessum 
málaflokk í umhverfi líku okkar.   
Advania hefur gert okkur tilboð í vinnuna sem snýr annars 
vegar að BÍS og hins vegar að skátafélögunum – en skátafélögin 
hafa kallað eftir þessu. Verður ákveðið fljótlega. 
 

 
 
 
 
 
KÓ 

15 5 Viðburðir og fræðsla 
Sjá yfirlit hér fyrir neðan. 
 

 
Allir 

30 6 Miðlun upplýsinga og samfélagsþátttaka (Kynning og 
ímyndarmál) 
1. Ný logo og ímyndarmál. Rætt um að halda kynningar- og 

útgáfuhóf þegar nýtt logo er tilbúið, verður ákveðið síðar. 
Rakel Ýr Sigurðardóttir ræddi hugmyndir um hvernig hægt 
væri að kynna logoið fyrir skátum, skátafélögum, fjölmiðlum og 
ráðamönnum sveitarfélaga. 
 

 
Allir 

5 7 Starfsmannamál 
Skátamiðstöðin tekur þátt í vinnustaðakönnun VR, Fyrirtæki ársins 
2019. Niðurstöður könnunarinnar nýtast stjórnendum vel til að 
vinna að bættu starfsumhverfi, starfsfólki til hagsbóta.   
 

KÓ 

10 8 Önnur mál 
1.  MM fer á IC Forum fund í febrúar þar sem komandi hemsþing 

verður undirbúið. 
2. Útkall í vinnuhóp fyrir heimsmarkmiðin er enn opið.  
3. Sigurgeir B Þórisson (SBÞ) erindreki lagði fram tillögu um útkall 

fyrir vinnuhóp sem mun þýða og staðfæra borðspilið „In the 
shoes of the migrant“. Samþykkt. 

4. Málþing fyrir ungmennaráð næsta haust. BLB og SBÞ hafa sótt 
um erasmus+ styrk fyrir ráðstefnu „Samráð við ráðamenn“ - 
Spjallað um Ungmennaráð - Samstarfsverkefni með skóla og 
frístundasviði R-borgar. 

5. Ungmennaþing sem haldið var í Borgarnesi um síðustu helgi 
tókst mjög vel og rúmlega 50 manns sóttu þingið. 

Allir 
 



 
 
 

 

6. Skátaþing 2019 – viðmið og fyrirmyndir. Það þarf að sýna 
þinginu virðingu og gera ásýnd þingsins trúverðuga. Æskilegt er 
að stjórn setji sér viðmið um hvernig við viljum vera fyrirmyndir 
á skátaþingi – vera viðstödd, ekki bara í snjalltækjunum og á 
ráfi inn og út úr þingsalnum. 

7. Aðalfundir hjá skátafélögunum, það væri gott að fá nokkra 
punkta um aðalfundina frá þeim sem sækja fundina. 

8. Grænir skátar voru að fá söfnunarkassa sem verður dreift á 
ferðamannastaði þar sem ferðamenn geta skilað 
endurvinnanlegum umbúðum.  
 

  Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið.   
 

Viðburðir og verkefni framundan: 

febrúar '19 15.-17. Ungmennaþing, Borgarnesi 

febrúar '19 15. - 22. Vetraráskorun Crean 

febrúar '19 21. Hinsegin fræðsla 

febrúar '19 
22. Ekki viðburður: World Thinking Day - efni sent út og stefnt að 

því að auglýsa hann vel á næsta ári 

febrúar '19 23. Dróttskátadagur á Selfossi 

febrúar '19 úts. í feb Styrktarpinni skáta  

mars '19 6. Ljósmyndasprettur rekka- og róverskáta (á Öskudag) 

mars '19 8. - 10. Rekkaskátaruglið, Skátafell í Skorradal (skáli Skf. Akraness) 

mars '19 9. Drekaskátadagurinn við Hvaleyrarvatn - Skátalundur  

mars '19 23.-24.  Skyndihjálparnámskeið 

mars '19 30. Gilwell 4. skref 

apríl '19 5.-6. Skátaþing haldið á og við Úlfljótsvatn 

apríl '19 7. Námskeið fyrir félagsstjórnir á Úlfljótsvatni 10-13 

apríl '19 7. Ný stjórn og ráð BÍS á Úlfljótsvatni 10-13 

apríl '19 13.-17. Íshæk (hjá Klakki) 

apríl '19 14. Pálmasunnudagur 

apríl '19 15.-17. apríl Flokkahelgi Úlfljótsvatni 

apríl '19 21. Páskadagur 

apríl '19 25. Sumardagurinn fyrsti (messa hjá Hraunbúum?) 

maí '19 25.-26. Gilwell 5. skref   

júní '19 1.-2. Drekaskátamót á Úlfljótsvatni -  OFURHETJUÞEMA 

júní '19 2. Sjómannadagurinn 

júní '19 7.-10. Vormót Hraunbúa 

júní '19 9. Hvítasunnudagur 

júní '19 18.-28. Sumarbúðir dróttskáta Úlfljótsvatni 

júní '19 ?? Útivistaráskorun rekkaskáta - Auður djúpúðga 

júní '19   Viðeyjarmót Landnema verður EKKI haldið sumarið 2019 

júní '19   Skyldur stjórnenda sumarnámskeiða 

júní '19   Námskeið fyrir sumarstarfsfólk 

júní '19   Félagsstjórnarnámskeið - Ábyrgð og skyldur stjórnarmanna 

júlí '19 4.-7. Afmælismót SSR 

júlí-ágúst '19 27.7.-2.8. World Scout Jamboree 

ágúst'19 30. Sumar-Gilwell 1. og 2. skref  
 


