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Fundarstjóri: Harpa Ósk Valgeirsdóttir Fundur nr. 

8/2022 
Fundarritari: Helga Þórey Júlíudóttir  
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Harpa Ósk Valgeirsdóttir (HÓV) 
Sævar Skaptason  (SS) 
Þórhallur Helgason (ÞH) 
Jón Halldór Jónasson (JHJ) 
Guðrún Stefánsdóttir (GS) 
Huldar Hlynsson (HH) 
Helga Þórey Júlíudóttir (HÞJ) framkvæmdastjóri BÍS  

Fundarstaður: 
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10.05.2022 
kl. 17:00 
 

Fjarverandi: Unnur Líf Kvaran (ULK)  
Gestir:  
Davíð Þrastarson (DÞ) áheyrnarfulltrúi 
Sigurgeir B. Þórissin (SBÞ) erindreki BÍS 
Halldóra Inga Ingileifsdóttir (HII) fjármálastjóri BÍS 
Sunna Líf Þórarinsdóttir (SLÞ) alþjóðafulltrúi WAGGGS 
Þórey Lovísa Sigurmundsdóttir (ÞLS) alþjóðafulltrúi WOSM 

 

 
Dagskrá: 

 Nr. Fundarefni Ábyrgð 
 1 Setning 17:12 HÓV 
 2 Bókanir frá síðasta fundi 

1. Pöntun á skátaskyrtum í samræmi við vinnu 
starfsráðs, stjórn samþykkti með tölvupósti 
sendum 11.apríl. Þau halda vinnu áfram 

2. Framkvæmdaráð (skátahöfðingi, gjaldkeri, 
framkvæmdastjóri og fjármálastjóri) hefur fundað 
og stjórn var send fundargerð. Fundargerðir verða 
aðgengilegar á stjórnarsvæði BÍS 

3. Fræðslufulltrúi er ráðinn í 100% starf frá og með 1. 
maí og verður endurskoðað í haust. 

4. Styrktarpinninn: stofnaður verður vinnuhópur (sjá 
lið 7.5 önnur mál)  

HÓV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 Fjármál, dótturfélög og sjóðir 
1. Nýr fjármálastjóri fer yfir fjármálastöðu BÍS og 

dótturfélaga. HII hefur gert uppgjör fyrir fyrstu 
mánuði ársins og rennir yfir stöðuna fyrir hvert 
dótturfélag fyrir sig. Að gera þjónustusamninga við 
dótturfélög og SSR liggur fyrir. HII gerir uppgjör 
mánaðarlega fyrir stjórn til að auka fyrirsjáanleika.  

2. Greiðslu og skráningarkerfi: Athuga hvort hægt sé 
að  gera sérstakan samning við Sportabler vegna 
stærri viðburða eins og alheimsmótsins. 
Framkvæmdastjóri og fjármálastjóri fara í þær 
samningaviðræður.  

3. Skátamót voru stofnuð til að minka fjárhagslega 
áhættu fyrir Moot 2019, hugmynd uppi um að 
leggja niður félagið þar sem BÍS mun alltaf standa 
undir mótum af venjulegri stærðargráðu. 
Skátamót verða  ekki notuð.  
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HII/HÞJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Verkefni unga fólksins, góð leið fyrir Úlfljótsvatn til 
að skoða!  Guðrún veitir nánari upplýsingar, 
framkvæmdastjóri kemur uppl. áfram.  

5. Skipun í Styrktarsjóð skáta: Sæti í sjóðnum eiga: 
skátahöfðingi, aðstoðar skátahöfðingi og gjaldgeri 

6. Skipun í minningarsjóð Laufeyjar og Berents: 
skoða þarf hvað núverandi stjórn er búin að sitja 
lengi og athuga hvort kominn sé tími á að skipa að 
nýju. 

7. Eloomi ákveðið að segja því upp HÞJ og HII taka að 
sér samningaviðræður.  

 
GS/HÞJ 
 
 
HÓV 
 
 
 
 
HÞJ/HII 

 4 Starfsemi BÍS 
1. Kosning aðstoðarskátahöfðingja 

Þórhallur Helgason kosinn aðstoðar skátahöfðingi 
2. Yfirlit stjórnarmanna (2-3 mín á mann) 

Huldar: ungmennaráð að halda annað þing til að 
jafna kynjahlutföll. Tiltekt í gagnasafni, stefna til 
2023,þegar nýir einstaklingar koma inn verður farið 
í stefnumótun. 
Þórhallur: skátaskólinn fundað tvisvar, Björk 
formaður ráðsins og skólastjóri Skátaskólans. 
Rekkakraftur á döfinni. Fjölga í 
leiðbeinendasveitinni. 
Guðrún: útilífsráðið er í mótunarferli og fundur 
ráðsins væntanlegur.  
Harpa: 17 fundir frá Skátaþingi, allt sett í logbók 
sem er aðgengileg stjórnarfólki.   
Sævar; fjármál sett í aukin forgang. Hitti 
fjármálastjóra um daginn. Rýna dótturfélögin er 
mikilvægt verkefni. Mikilvægt að stjórn sé með 
puttann á púlsinum og taki ákvarðanir byggðar á 
rökum og skynsemi. Fjáraflanir þurfa meiri þyngd 
og skýr markmið. 
Jón Halldór: Stýrihópur um launaða 
sveitaforingjann bíður eftir fundarboði frá 
Skátamiðstöð, framkvæmdastjóri boðar þann fund. 
Fjármagn í verkefnið er í höndum sveitarfélaganna. 
Stjórn hvers félags tekur ákvörðun um að taka þátt 
og fær þá aðstoð frá Skátamiðstöð. Endurnýja þarf 
í stýrihópinn fyrir þá einstaklinga sem gefa ekki 
lengur kost á sér.  
Alþjóðaráð – BÍS fékk markmiðalista sendan frá 
ráðinu. Á döfinni: Jota/Joti, Evrópuþing, NSK 
fundurinn haldinn á Íslandi fyrsta laugardag í sept: 
25 manna mikilvægur samstarfshópur.  

3. Farið yfir uppfært starfssamkomulag stjórnar, 
Þórhallur hefur endurskoðað samkomulagið frá 
síðasta stjórnarfundi. Starfslýsing stjórnar hefur 
verið uppfærð og fjármálastjóri verður hluti af 
framkvæmdaráði. Samkomulag samþykkt 
einróma.  

HÓV/HÞJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÞLS/SLÞ 
 
 
 
ÞH 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Yfirlit vinnuhópa og endurnýjun umboðs þeirra. 
Vinnuhópar mótsstjórna þarf að staðfesta, SBÞ og 
HÓV klára fyrir næsta fund 

5. Alþjóðaráð: Evrópuþing haldið í Rotterdam 22-27 
júlí,  umræða átti sér stað með fyrri stjórn þar sem 
tekin var ákvörðun um að senda 4; skátahöfðingja, 
framkvæmdastjóra og sitthvorn alþjóðafulltrúan. 
Samþykkt að fjölga um tvo og taka með nýjan 
alþjóðafulltrúa WOSM og einn í þjálfun sem 
tengiliður WAGGS. Talið mikilvægt að koma nýju 
fólki inn í málin. Því fleiri sem fara því meira skilar 
sér tilbaka bæði þekking og reynsla. Senda þarf 
skráningu fyrir þessa sex einstaklinga fyrir 20 maí.  

6. Umsóknir um nýjan alþjóðafulltrúa: Skátahöfðingi 
víkur af fundi vegna vanhæfni: Tvær umsóknir 
bárust um alþjóðafulltrúa WOSM. Berglind Lilja 
Björnsdóttir var valin og tekin ákvörðun um að 
bjóða hinum umsækjandanum Huldu Maríu 
Valgeirsdóttir að koma inn í þjálfun sem 
mögulegur arftaki IC WAGGS. Báðum verður boðið 
sæti á Evrópuþingi. Framkvæmdastjóri og 
aðstoðar skátahöfðingi hafa samband við 
umsækjendur.  

7. Verkefnaform og verklag, kynningaráætlun 
haustsins og yfirlit ársins, stjórn ákveður að sofna 
Verkefnaráð: ÞH og JH munu boða GS, HÓV, SS, 
alla erindreka og kynningarmálastýru á fund. 

8. Utanumhald um ráð, hópa og nefndir á vegum BÍS.  
Hver er skipaður í hvað á vegum stjórnar BÍS þarf 
að liggja fyrir á góðum stað. Upplýsingar um 
hvenær á að endurnýja umboðið við hópa og ráð 
þarf að liggja fyrir. Hitta ráðin aftur í september. 

9. Yfirlit yfir trúnaðarmál: allir sem ekki eru í stjórn BÍS 
víkja af fundi og farið yfir þau 8 mál sem borist hafa 
frá því nýr framkvæmdastjóri tók við. Eitt mál fór í 
gegnum Æskulýðsvettvang og annað í gegnum 
Samskiptaráðgjafa, 3 tilkynningar til Barnaverndar. 
Rætt um fyrirkomulag til þess að koma uppl. til 
félagsforingja og mikilvægi þess að hvetja 
skátafélögin áfram til að bregðast við málum sem 
upp koma.   

SBÞ/HÓV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÞH/JH 
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HÞJ 

 7 Önnur mál  
1. 1. og 2. júní verður fræðsla fyrir 

Leiðbeinendasveitina og stjórn og starfsfólki 
boðið að taka þátt  

2. Erindi frá Ísafjarðarbæ framkvæmdastjóri og 
skátahöfðingi koma á samskiptum 

3. Skipunarbréf fyrir stjórn GS   
4. Skipunarbréf fyrir stjórn ÚSÚ  
5. Styrktarpinninn: Huldar, Jón Halldór, Guðrún, 

Helga og, Halldóra 
6. Úlfljótsvatn fellur ekki undiralmannaheillfélag  
7. Næsti fundur stjórnar er 7. júní  

HÓV 
HÞJ 
 
HÞJ/HÓV 
 
HÞJ 
HÞJ 
 
HÞJ 
 
HÞJ 



 
 

 8 Slit HÓV 

Fundi slitið 21:03 


