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Setning
Stjórnsýsla
1. Erindrekstur
SBÞ kynnti áherslur í erindrekstri í upphafi starfsárs.

MM

2.

Stefna í alþjóðamálum
Þórey og Erika kynna stefnu sem alþjóðaráð hefur sett
sér og óskar eftir að stjórn rýni hana. Stjórn hvetur til
þess að sérstök áhersla verði lögð á samstarf
skátabandalaga á norðurlöndunum.

SBÞ

EEB/ÞLS

Erika gerir athugasemd við að hitta stjórn í fyrsta sinn
þremur mánuðum eftir að hún tók við embætti, það
hefði hjálpað henni að sinna starfinu að gera það fyrr.
Erika og Þórey óska eftir því að betur sé staðið að því
hvernig alþjóðafulltrúar hefji og ljúki störfum. Þá þurfi
að veita WOSM og WAGGGS betri upplýsingar við
bæði tilefni.

5

Erika lýkur nú störfum sem alþjóðafulltrúi því hún er
að hefja nám erlendis, það var vitað þegar hún hóf
störf að tímabilið yrði mögulega stutt vegna
hugsanlegra flutninga.
Stjórn þakkar henni fyrir störf sín sem alþjóðafulltrúi
og óskar henni góðs gengis í náminu.

7

3.

Stefna BÍS
Lagt til að MM, HÓV og JHJ sendi stjórn tillögu að
kynningaráætlun stefnunnar.

MM

KÓ

4. Úlfljótsvatn
Heimsfaraldur hefur mjög neikvæð áhrif á starfsemi á
Úlfljótsvatni.

9

Nokkrum sveitarfélögum á Suðurlandi boðið að senda
vinnuskólaliða til vinnudvalar á Úlfljótsvatni í sumar,
Hella og Selfoss nýttu sér það og lýsir KÓ ánægju með
samstarfið.

9

Vonast sé til að hægt sé að reka skólabúðir að krafti í
haust og vetur og verður markaðsstarfsemi efld vegna
þess. Þá er vonast til að hægt sé að halda úti
sumarbúðum næsta sumar með áframhaldandi
starfsmannastyrkjum.

4

KÓ

MM
MM

HÓV hrósar árangri sem náðst hefur í markvissri
uppbyggingu sjálfboðaliðamenningar á Úlfljótsvatni.
5. Skátamiðstöðin
Starfsemi Skátamiðstöðvar rædd.
6. Fjölgun skátafélaga
Erindrekar halda áfram undirbúningi að því að fá
fjölbreytta hópa til að mæta á Landsmót 2021.
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7. Vinna stjórnar og fastaráða veturinn 2020-2021
HÓV og MM semja og senda stjórn drög að
fundardagskrá vetrarins.
Hlé
Viðburðir, útgáfa efnis og fræðsla
1. European Jamboree
Farið yfir lokaskýrslu fararstjórnar og sagt starfi sínu
lausu. Stjórn þakkar fararstjórn fyrir störf sín í krefjandi
aðstæðum vegna heimsfaraldurs.

MM

Lagt til að taka ákvörðun í október framhaldið en
mótinu var frestað til 2021 með skilyrðum mótshaldara
um lágmarksþátttöku.
2. Skátaþing
Lagt til að Skátaþing verði haldið laugardaginn 31. okt.
Útfærslur ræddar tengdar samkomutakmörkunum og
ákveðið að það verði endanlega fundið út úr því þegar
nær dregur. Skátamiðstöð falið að boða til þingsins.
3. Forvarnardagurinn
Lagt til að MM skoði nánar.
4. Landsmót skáta
Rætt um aðlögun Landsmóts að veruleika skátanna
eftir COVID. KÓ vinnur áfram.
5. Skátaskólinn
BN segir frá fyrirhuguðu félagaþrennunámskeiði og
leiðbeinandanámskeiði á næstu tveimur mánuðum.

MM

MM
KÓ

BN

Ákveðið að halda striki með þau.
6. Kynningarmál
JHJ kynnir áætlun um kynningarmál.
7. Áætlun um viðburði á vegum BÍS
Kominn hnappur á heimasíðu til að auglýsa viðburði,
fólk hvatt til að nota það. HÓV hittir erindreka í næstu
viku og fer yfir væntanlega viðburði.

JHJ
MM
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Önnur mál
1. Notkun ímyndar skátanna í auglýsingaherferð
Lagt til að KÓ heyrir í hlutaðeigendum þegar einkenni
skáta eru nýtt í auglýsingastarfsemi um að BÍS fái að
áhrif á hvernig skátar birtast í auglýsingunum.

HÓV

2. Taka upp Sportabler skráningarkerfið
Samþykkt að Skátamiðstöð færi viðburði yfir í
Sportabler.

KÓ

3. Samningur um Grafningsrétt
Leigusamningur milli Grímsnes- og Grafningshrepp
og eigenda Úlfljósvatnsjarðarinnar um nýja
Grafningsrétt kynntur. Samþykkt.

KÓ

