
 
 
 
 
 

 

Fundargerð stjórnar BÍS 05/2016, miðvikudaginn 9. mars 2016 kl. 20:00 í 
Skátamiðstöðinni, Hraunbæ 123, 110, Reykjavík. 
 
Mættir: 
Bragi Björnsson skátahöfðingi, Fríður Finna Sigurðardóttir aðstoðarskátahöfðingi, Jón 
Þór Gunnarsson formaður alþjóðaráðs, Kristinn Ólafsson formaður fjármálaráðs, Una 
Guðlaug Sveinsdóttir formaður dagskrárráðs, Ólafur Proppé formaður fræðsluráðs, 
Heiður Dögg Sigmarsdóttir tengiliður upplýsingaráðs, Hermann Sigurðsson 
framkvæmdastjóri og Sigríður Ágústsdóttir skrifstofustjóri. 
Fjarverandi: Bergþóra Sveinsdóttir formaður ungmennaráðs. 
 
Dagskrá: 
1) Setning: Bragi Björnsson bauð stjórnarmenn velkomna og setti fundinn. 
2) Fundargerð síðasta fundar samþykkt. 
3) Meginviðfangsefni 1: 

a) Skátaþing. Umræður um skýrslu stjórnar á Skátaþingi voru samræmdar sem 
og umræða um starfsáætlun BÍS og ákveðið hver tekur hvað í umræðunni.  

4) Meginviðfangsefni 2: 
a) Nýliðanámskeið og samráðsfundir stjórnar og ráða BÍS 16. mars kl. 20:00 - 

22:00. Fríður Finna og Una Guðlaug sjá um undirbúning og kynningu. 
5) Önnur mál 

a) Skátaheit – FFS. Skátaheitið og ný verkefni því tengt verður kynnt á 
Skátaþingi og verkefnin látin liggja frammi. Umræðan um verkefnin 
tengjast bréfi frá WOSM. Ný útgáfa er komin á sharepoint og stjórn beðin 
að kynna sér hana. 

b) Alþjóðamál – JÞG. Samstarfsáætlun Evrópu til næstu 3ja ára er send út 
og öðrum gefið tækifæri á að gera athugasemdir, m.a. út frá okkar 
stefnumótun. Það eru upplýsingar um þemu og tillögur að starfi. Við 
þurfum að athuga hvað skiptir okkur máli og hvar við getum miðlað af 
reynslu okkar. Stjórnarmeðlimir eru beðnir að skoða þetta og senda 
athugasemdir fyrir helgi til Jóns Þórs.  

c) Sjálfsmatskerfi – ÓP. Ólafur leggur áherslu á að við missum ekki sjónar á 
því að ala börnin upp í sjálfstæði og að taka eigin ákvarðanir. Það þurfi líka 
að endurspeglast í sjálfsmatskerfinu. Fríður Finna segir það endurspeglast 
víuða og í mörgum af undirpunktunum í sjálfsmatskerfinu. Hún segir mjög 
ánægjulegt, gaman og gefandi að fara út í félögin með sjálfsmatskerfið og 
þau séu búin að slípa það til, m.a. fækka spurningaflokkum þar sem þeir 
sköruðust. 

d) Leyfi stjórnarmanna. Heiður og Una biðja um leyfi í ca. mánuð í haust. 
e) Kveðja og þakkir. Kristinn Ólafsson hættir í stjórn eftir Skátaþing og 

þakkar fyrir gott og gefandi starf. Hann er ánægður með þau verk sem 
hafa unnist á þessum árum hans í stjórn og óskar hreyfingunni alls hins 
besta. Hann tekur undir það að mikilvægt atriði til að fjölga skátum sé að 
fjölga fullorðnum sjálfboðaliðum til að sinna öflugu starfi. Það eru 
gríðarlega mörg og áhugaverð markmið framundan og Kristinn mun sitja 



 
 
 
 
 

 

áfram á fjármálaráði og í sjálfboðastarfi fyrir Moot. Kristni og Bergþóru 
Sveinsdóttur eru þökkuð vel unnin störf í þágu hreyfingarinnar og 
ánægjulegt að fá að njóta starfskrafta þeirra áfram fyrir skátana. 

 
Fleira ekki rætt. Næsti fundur verður 16. mars kl. 17:30. 
Fundi slitið kl. 22:40. Fundargerð ritaði SÁ. 
 

 
 


