
 
 

  

 

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta 
 

Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir Fundur nr. 09/2019 

Fundarritari: Marta Magnúsdóttir  

Mættir:  
Marta Magnúsdóttir (MM) skátahöfðingi 
Ásgerður Magnúsdóttir (ÁM) formaður ungmennaráðs  
Björk Norðdahl (BN) formaður fræðsluráðs  
Harpa Ósk Valgeirdóttir (HÓV) formaður dagskrárráðs  
Jón Halldór Jónasson (JHJ) formaður upplýsingaráðs 
Jón Ingvar Bragason (JIB) formaður alþjóðaráðs  
Sævar Skaptason (SS) formaður fjármálaráðs 
Kristinn Ólafsson (KÓ) framkvæmdastjóri BÍS   

Fundarstaður: 
Netfundur 
 
Dags: 28. maí 2019 
 
Frá kl. 08:05-8:43 
 

Fjarverandi:  
Dagmar Ýr Ólafsdóttir (DÝÓ) aðstoðarskátahöfðingi, formaður 
félagaráðs  
Sigríður Ágústsdóttir (SÁ) skrifstofustjóri BÍS  

 

 

Dagskrá: 

Tími -
mín: 

Nr. Fundarefni Ábyrgð 

1 1 Setning 
MM setti fundinn.  
 

MM 

1 2 Fundargerð síðasta fundar 
Fundargerðir eru sendar til stjórnarmeðlima og ef ekki koma 
athugasemdir innan þriggja daga frá sendingu teljast þær 
samþykktar. 
 

MM 

20 3 Minnispunktar framkvæmdaráðs (formaður, gjaldkeri og 
framkvæmdastjóri) 
Ekki tekið fyrir. 
 

 
MM/SS 
/KÓ 

90 4 Stjórnsýsla 
Áhersla og stefnumarkmið stjórnar í eftirfarandi málum 2019-2020. 
Unnið að verkefnaáætlunum. 
Stöðutékk og unnið úr óvissuatriðum, sjá vinnuskjal. 

Staða góð og verkefnaáætlanir verða tilbúnar fyrir stjórnarfund 6. júní. 
 

 
Allir 
 

15 5 Viðburðir og fræðsla 
Ekki tekið fyrir.  
 

 
 

5 6 Mannauðsmál 
1. Starf skólastjóra Skátaskólans.  
2. Verkefnastjóri.  

 
Allir 

https://docs.google.com/document/d/1P4uh8sV6y-JmnadvFk0pNtE3Mfy27SuW4_OGhHNIPAk/edit?usp=sharing


 
 

  

3. Samþykkt frá alþjóðaráði tekin til umræðu og afgreiðslu: Jón 
Ingvar Bragason formaður mun láta af störfum í lok 
maímánaðar vegna starfa fyrir WOSM. Lagt er til að Þórey 
Lovísa Sigurmundsdóttir leiði starf ráðsins og Dagmar Ýr 
Ólafsdóttir aðstoðarskátahöfðingi taki við sem IC Iceland. 
Stjórn samþykkir þetta fyrirkomulag og verður ákvörðunin 
endurskoðuð eftir hálft ár. Óskað er eftir því að fyrir næsta 
stjórnarfundi verði tilbúið yfirlit yfir verkaskiptingu á störfum 
alþjóðafulltrúa (IC), alþjóðaráðs og formanns félagaráðs. Jóni 
Ingvari Bragasyni eru þökkuð fyrir góð störf í þágu skátastarfs 
á Íslandi nú sem og áður og óskar stjórn honum velfarnaðar er 
hann hefur störf fyrir heimsskrifstofu WOSM í Malasíu. 

 

 7 Afgreiðsla mála 
1. Stefna um umhverfismál  

Endanleg tillaga lögð fram og samþykkt. Lagt til að ungmennaráð 
leggi til innleiðingarferli. 

2. Ritstjórn vefs- og samfélagsmiðla.  
Tillaga samþykkt. 

3. Samþykkt að efnt verði til útkalls um þátttöku í framtíðarhópi 
vefmála.  

4. Umbun sjálfboðaliða. Samþykkt að gefa mótstjórn 
Drekaskátamóts gjöf vegna starfa sinna undanfarin þrjú mót. 
 

 
 
ÁM 
 
JHJ 
 
JHJ 
 
HÓV 

 8 Önnur mál 
Ekki tekið fyrir.  
 

 

  Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið.   

 
Viðburðir og verkefni framundan: 

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   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 

 


