
 
 
 

 

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta 
 

Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir Fundur nr. 06/2019 

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  
Egle Sipaviciute (ES) fulltrúi upplýsingaráðs 
Kristinn Ólafsson (KÓ) framkvæmdastjóri BÍS  
Sigríður Ágústsdóttir (SÁ) skrifstofustjóri BÍS 

Fundarstaður: 
Hraunbær 123 
 
Dags: 2. apríl 2019 
 
Frá kl. 18:00 
 

Fjarverandi:  
Liljar Már Þorbjörnsson (LMÞ) formaður alþjóðaráðs  
  

 

 

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. Reikningar eru í lokavinnslu og endurskoðendur fara yfir 

reikninga í þessari viku.  
 

 
AGS/KÓ 

90 4 Stjórnsýsla 
1. Skátaþing 

Rætt um að fólk sé með snjallsíma- og tækjanotkun í lágmarki. 
Hvetja þingheim að gera slíkt hið sama. 

a. Dagskrá – lokavinnsla   
b. Starfsáætlun  
c. Umræðuhópar 
d. Formenn ráða hringja í meðlimi fastaráða til að ýta á 

fundinn á sunnudeginum 
e. Biðja um kynningu á fjölskylduskátun 
f. Skipting verkefna og kynninga 

 

 
Allir 
 
 

15 5 Viðburðir og fræðsla 
1. Skátaskólinn – stefna og tilhögun. Farið yfir hugmyndir um 

tilhögun og skipulag, sjá tillögu frá BN. Innan mánaðar frá 
skátaþingi verður búið að skipa stjórn skátaskólans til tveggja ára. 
Auglýsa eftir skólastjóra sem fyrst. 

 
BN 
 
 
 



 
 
 

 

Æskilegt væri að fræðsluráð færi fljótlega í að vinna með 
sveitarforingjahandbókina.  

2. Startpakki skátastarfs er í vinnslu og miðað við að pakkinn verði 
almenn hvatning í félögin og muni bæta viðhorf skátaforingja í 
eigin garð og skátastarfsins sem þeir bjóða upp á. Pakkinn á að 
styrkja það sem fyrir er og aðstoða við það sem skátafélögin biðja 
um. Mismunandi félög þurfa mismunandi stuðning. Leita leiða til 
að geta leitað til þeirra innan hreyfingarinnar sem eru að gera 
góða hluti í því sem viðkomandi skátafélag biður um aðstoð við. 
Styrkja félögin innan frá.  
Startpakkinn getur verið mismunandi eftir því hvort hann er fyrir 
starfandi skátafélag eða skátastarf á nýjum slóðum. 
Rætt er um að það þurfi 2-3ja ára stuðning við skátastarf á nýjum 
slóðum. Ef til vill er möguleiki að virkja tómstundafulltrúa sem eru 
í flestum bæjarfélögum landsins, jafnvel að halda 
kynningarnámskeið á Úlfljótsvatni fyrir fulltrúana. Þjálfun fyrir 
foringja er mikilvæg. Fyrir landsbyggðina má hugsa út fyrir 
hefðbundið vikulegt starf og halda t.d. skátafundi/viðburði tvisvar-
þrisvar á önn og hafa þetta einfalt og í skátahugsjóninni.  
Æskilegt er að ný stjórn setji sér útbreiðslustefnu fyrir skátastarf. 

3. Viðburðir framundan og tímalína. Ekki tekið fyrir. 
 

 
 
 
DÝÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 6 Miðlun upplýsinga og samfélagsþátttaka (Kynning og ímyndarmál) 
1. Nýtt útlit, logo og ímyndarmál BÍS 
Unnið áfram að þróun á nýju merki. 
 

 
MM/ 
HÓV 

5 7 Starfsmannamál 
Dagskrárstjóri á Úlfljótsvatni hefur verið ráðinn, Tinna María 
Halldórsdóttir. 
 

KÓ 

 8 Önnur mál 
1. Trúnaðarmál – skráð í trúnaðarbók. 
2. Þjóðskjalasafnið er að flytja og biður um að myndir og munir sem 

þar eru verði fluttir annað.  
3. Liljar Már Þorbjörnsson formaður alþjóðaráðs segir sig úr stjórn og 

frá ábyrgðarstörfum BÍS. Hann þakkar fyrir ánægjulegt samstarf á 
liðnum árum.  

4. Egle Sipaviciute þakkar fyrir að fá að sitja fundi sem fulltrúi 
upplýsingaráðs.  

5. Berglind Lilja Björnsdóttir og Anna Gunnhildur Sverrisdóttir þakka 
fyrir gott samstarf á liðnum árum.  

 

Allir 
 

  Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið.   
 

 
 
Viðburðir og verkefni framundan: 
 

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

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

apríl '19 7. Samráðsfundur stjórnar og ráða 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 24.-26. Skátapepp dróttskáta 

maí '19 25.-26. Gilwell 5. skref  -fellur niður 

maí '19 ?? Verndum þau námskeið 

maí'19 ?? Skyldur stjórnenda sumarnámskeiða 

maí/júní'19 ?? Námskeið fyrir sumarstarfsfólk 

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 ?? Öræfalíf rekkaskáta - í samstarfi við Landsbjörgu? 

ágúst'19 30.8.-1.9. Sumar-Gilwell 1. og 2. skref  

ágúst-sept'19 ?? Uppskeruhátíð rekkaskáta v/forsetamerkis (í kynningarvikunni) 

sept'19 ?? Forsetamerkisafhending 

sept'19 ?? Verndum þau námskeið 

okt'19 5.-6. Gilwell 1. og 2. skref 

okt'19 19.-20. Skyndihjálparnámskeið 

nóv'19 3. Gilwell 4. skref 

nóv'19 2. Fálkaskátadagur 

nóv'19 2. Afmæli skátastarfs 

 
 
 


