
 

Sameiginlegur stjórnarfundur BÍS og SSR 

Staðsetning: Skátamiðstöðin og fjarfundur 

Mættir: Jón Halldór BÍS, Jón Andri verkefnastjóri SSR, Harpa dagskráráð, Helgi Þór formaður SSR, 

Katrín fræðslustýra BÍS, Sædís Ósk erindreki, Helga Þórey framkvæmdastýra, Marta skátahöfðingi, 

Huldar ungmennaráð, Laddi BÍS, Róbert SSR, Sigurbjörg (Idda), Eðvald (Eddi) stjórn SSR, Halldór 

Valber erindreki,  Ragnar Karl gjaldkeri SSR, Björk fræðsluráð,  

1. Efst á baugi í starfi BÍS. (Helga, Marta, Erindrekar og fræðslustýra)  

a. Stuðningur við skátastarfið  

i. Erindrekar eru að skipta skátafélögunum á milli sín 

ii. Búa til efni til að nýta til fjar- og heimafundar yfir Covid 

b. Fræðsla  

iii. Erum að finna út úr hvað er mesta þörfin, endurhugsa og endurskipuleggja 

iv. Regluleg sveitarforingja og aðstoðasveitarforingjanámskeið, reyna að ná til 

fleirri aldursbilahópa 

v. Stofna leiðbeinendasveit, hópur af fólki sem getur unnið vel saman og haldið 

fræðslu og námskeið 

c. Stefnan  

vi. Ný stefna og fókus, einblína frekar að grunninum sjálfum, félögin og 

dagskrámál.  

vii. Reynum að auðvelda félögum að starfa sjálf eftir stefnunni 

d. Þróunarverkefni  

viii. Launaðir skátaforingjar, óskum eftir félögum til þess að þróa þessa hugmund 

áfram með BÍS 

ix. Erum að reyna að skýra og skerpa hvert aldursbil þar sem skátum stendur til 

boða að taka ábyrgð og verða foringi en það er ekki krafa.  

2. Efst á baugi í starfi SSR (Helgi og Jón Andri)  

e. Húsnæðismál almennt 

3. Skátastarfið í Reykjavík - hver er staðan í raunheimum    

f. Samkvæmd tölum í Sportabler í dag þá eru u.þ.b. 551 þátttakendur  

g. Heimili Seguls var keypt sem bráðabirgðahúsnæði 

h. Búið að klára framkvæmdir við Garðbúaheimilið  

4. Samstarfsmöguleikar í mönnun   

i. SSR hefur verið með starfsmann sem vann náið með skátafélögunum í nánu 

samstarfi með BÍS 

j. Nálægð þar sem starfsmaður og verkefnastjóri SSR kemur á skrifstofu BÍS hefur áhrif 

á tækifæri og það er vilji fyrir teymisvinnu til að skerpa á tækifærunum og 

vandamálum bæði hjá SSR og BÍS 

k. Það nýtist öllum skátafélögum betur þegar öflugur hópur sem er að vinna að 

sameiginlegum málum geri það í sameiningu í staðinn fyrir að vinna í öll í sínu horni 

5. Húsnæðismál – samstarfshópur  



 

 

l. Það er vilji til samstarfs og að leyta lausna hjá Reykjavík en vilja ekki gefa nýtt 

húsnæði því þau segja það illa nýtt, borgin er í vandræðum alls staðar með 

húsnæðismál 

m. Reykjavík hefur heimilað uppbyggingu á lóðinni sem Hraunbær 123 stendur, 

tækifæri til  

n. Það er komið nýtt hverfisskipulag Reykjavíkur og deiliskipulag hefur verið gert í 

Hádegismóum fyrir skátamiðstöð, hefur verið eitthvað kynnt fyrir félögum og 

stjórnum fyrir nokkrum árum.  

i. Gagnast hádegismóar fyrir alla þá starfssemi sem er til staðar í H123, eins og 

Tjaldaleigan, Grænir skátar og Árbúar.  

ii. Er þjóðarleikvangur skátanna í Hádegismóum tímabær hugmynd í dag, það 

þarf að reikna og taka saman ákveðna hluti til þess að skoða það betur, 

hvaða aðstöðu þurfum við 

iii. Það kostar mannorku, tíma og hugarfar að fara í framkvæmdir og breytingar, 

það þarf líka að skoða það 

iv. Er betra að vera meira miðsvæðis og er ef til vill önnur svæði innan stór 

höfuðborgarsvæðisins betri kostur 

v. Skátaþing er á næsta leyti og væri sniðugt að vera að vera með smiðju inn á 

því þar sem kallað er eftir hugmyndir skáta um hver þeirra sýn er  

vi. Ef Rvk er að fara í uppbyggingu stór útivistarsvæðis við Rauðavatn þá þýðir 

það ekki að við getum ekki átt part í því, getum boðið fram samstarf þó svo 

að við séum ekki með skátamiðstöðina okkar þar 

vii. Það verður fundur hjá borgarstjórn næsta mánudag þar sem fulltrúar BÍS og 

SSR ætla að mæta og hlusta á borgina og heyra hver þeirra sýn er. Afla 

upplýsinga og skrá vel niður það sem fer fram og vinna frekar með það sem 

kemur fram 

1. Áður en mætt er á fundin er gott að fulltrúarnir hafa samtal við þau 

sem hafa unnið að þessu verkefni. Heyra söguna, athugasemdir og 

pælingar 

2. Mikilvægt að mæta í samstöðu þegar við hittum borgarstjórn, 

ákveðið upphaf af fallegu samstarfi 

viii.  Ef til vill eru aðrir mögulegir kaupendur af lóðinni heldur en Reykjavík 

6. Næstu samstarfsskref  

o. Stofna samstarfshóp með fulltrúum SSR og BÍS sem taka að sér húsnæðismál sem 

hittist reglulega yfir veturinn u.þ.b. á tveggja mánaða fresti jafnvel oftar 


