Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta
Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir
Fundarritari: Sigríður Ágústsdóttir
Mættir:
Anna G Sverrisdóttir formaður fjármálaráðs
Björk Norðdahl formaður fræðsluráðs
Dagmar Ýr Ólafsdóttir aðstoðarskátahöfðingi, formaður félagaráðs
Harpa Ósk Valgeirdóttir formaður dagskrárráðs
Kristinn Ólafsson framkvæmdastjóri BÍS
Marta Magnúsdóttir skátahöfðingi
Sigríður Ágústsdóttir skrifstofustjóri BÍS

Fundur nr. 04/2018
Fundarstaður:
Skátamiðstöðin
Hraunbæ 123,
Reykjavík
Dags: 6. feb. 2018
Frá kl. 20:00
Til kl. 22:10

Fjarverandi:
Berglind Lilja Björnsdóttir formaður ungmennaráðs
Halldór Valberg Skúlason fulltrúi upplýsingaráðs
Jón Egill Hafsteinsson fulltrúi upplýsingaráðs
Jón Þór Gunnarsson formaður alþjóðaráðs

Dagskrá:
Tími mín:
1

Nr.

1

2

40

3

30

4

1

Fundarefni

Fylgiskjöl
í möppu

Ábyrgð

Setning
MM setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.
Fundargerð síðasta fundar
Samþykkt.
Fjármál
Starfsáætlun BÍS 2018 er í vinnslu.
Styrktarsjóðurinn ræddur og KÓ beðinn að kanna hvernig á
að breyta reglum sjóðsins.

MM

Meginmál 1
Skátaþing 2018
Rætt var um dagskrá, lagabreytingar, hæfniviðmið ráða,
fjölda framboða í fastaráð BÍS, heiðursmerki og
orðuveitingar, styrktarsjóð skáta – umsóknir ofl.
Farið yfir verkferil Skátaþings, undirbúningur er skv.
áætlun.

MM

KÓ
AGS/KÓ

Ákveðið var að skipa 3-5 manna nefnd um breytingar á
kosningum í ráð og stjórn/skipulag BÍS.
30

5

Meginmál 2
Úrvinnsla úr vinnugögnum félagsforingjafundar 3. febrúar.
Fundurinn þótti takast vel og gefur góðan grunn fyrir vinnu
á Skátaþingi 2018.

MM

Þessi félög hafa áhuga á að prufukeyra Félagaþrennuna:
Strókur, Svanir, Breiðholt (Hafernir og Segull).
Tímalína var útbúin fyrir undirbúning, innleiðingu og
prufukeyrslu félagaþrennunnar.
„Skátaskólinn“ ræddur, grunnvinna/skipulag og tímalína
útbúin fyrir framhald vinnunnar.
10

6

Upplýsingamiðlun á stjórnarfundum Yfirlit og fundargerðir ráða
Rætt um mikilvægi þess að fundargerðir allra fastaráða séu
aðgengilegar á heimasíðunni.
Ákveðið var að taka aftur upp 3ja mínútna innlegg
stjórnarmeðlima í upphafi stjórnarfunda þar sem þeir taka
aðalatriði sem eiga erindi til stjórnarmeðlima, hámark 3
mín á mann.

10

7

Önnur mál
1. Styrkumsóknir til Erasmus+, hugmyndir ræddar.
2. FOSE og kynning á því til íslenskra skáta. Ákveðið á
næsta fundi.
3. Tailored Support frá WOSM. Athuga með styrki til
að fá finnskan skáta til að kynna félagaþrennuna
hérlendis.
4. Trúnaðarmál og forvarnir. Viðbragðsáætlun rædd
og hvernig nágrannaþjóðir okkar fræða sína skáta
um þessi mál, Svíar eru t.d. með öflugt
fræðslukerfi. Rætt um námskeið og fræðslu s.s.
„Save from Harm“.
5. Útbúa starfslýsingu fyrir erindreka og
verkefnastjóra og leggja fyrir á næsta stjórnarfundi.
6. Bolludagur er á mánudaginn og þá eru líka
endurfundir skáta. Boðið verður upp á
bolludagsbollur í tilefni dagsins og stjórnarmeðlimir
hvattir til að mæta.
Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið.

MM

Úr viðburðadagatali BÍS:
9.-16.
14.
feb?

17
22.
22.-26.
úts. í feb
4. mars
mars?
16.-18.? mars
1.-15. apríl

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

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
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

