
 
 

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta 
 
Fundarstjóri: Harpa Ósk Valgeirsdóttir Fundur nr. 

10/2022 
Fundarritari: Helga Þórey Júlíudóttir  
Mættir:  
Harpa Ósk Valgeirsdóttir (HÓV) 
Þórhallur Helgason (ÞH) 
Jón Halldór Jónasson (JHJ) 
Unnur Líf Kvaran (ULK) 
Guðrún Stefánsdóttir (GS) 
Huldar Hlynsson (HH) 
Helga Þórey Júlíudóttir (HÞJ) framkvæmdastjóri BÍS  

Fundarstaður: 
Hraunbær 123 
 
Dagsetning: 
9. ágúst 2022 
kl. 18:15 - 21:30 
 

Fjarverandi: Sævar Skaptason  (SS)  
Gestir:  
Davíð Þrastarson (DÞ) áheyrnarfulltrúi stjórnar  
Katrín Kemp Stefánsdóttir (KKS) fræðslumálastýra BÍS 
Berglind Lilja Björnsdóttir (BLB) IC WOSM 
Sunna Líf Þórarinsdóttir (SLÞ) IC WAGGGS 

 

 
Dagskrá: 
Nr.  Fundarefni  Ábyrgð  
1  Setning  

Farið var yfir aldursbilamót sumarsins voru virkilega vel heppnuð 
og almenn ánægja með sumarið.   
Farið var í „leik“ þar sem allir fengu tækifæri til að skrifa það sem 
þeir vilja sjá nýtt í skátastarfinu og það sem þeir vilja sjá að við 
hættum að gera.  

HÓV  

2  Bókanir frá síðasta fundi    

3  Starfsemi BÍS  
1 -Stefna BÍS til 2025.   
Staða mála, verklag við eftirfylgni og áherslur haust 2022 og vor 
2023 
Fundarmönnum var skipt í hópa þar sem farið var yfir stefnuskjal 
með mælikvörðum. Helga og Harpa boða fund þar sem haldið 
verður áfram að vinna með stefnuskjalið 
 
Haustbyrjun 2022:  
2 -Viðburðurinn Kveikja verður haldin 17. og 18. ágúst. Fyrri hluti er 
fyrir stjórnir og seinni fyrir foringja. Byggist á innleggjum og  
umræðuhópum. Þrjár smiðjur keyrðar í einu og fólk getur valið. 
Kynning frá fræðslumálastýru. 
 
3 -Tillaga að kynningaráætlun er í mótun og er í höndum 
kynningarmálastýru 
 
4 -Fundir fastaráða og fyrstu verkefni: 
Skátaskólinn er að halda Rútuna 17-18 september sem ætluð 
stjórnarfólki. Áætlað er að fyrsta Gilwell vetrarins verður haldið 14-
16 október. Verið er að fjölga í leiðbeinendasveitinni.   
Útilífsráð: ætlar að byrja hjá skátafélögunum og bjóða uppá 
útifundi með félögunum.  
Starfsráð ætlar að funda fljótlega. Nýr starfsgrunnur er að verða 
tilbúinn, þarf að koma honum á netið. Efnið er tilbúið og það þarf 
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að setja inn á hönnunarstaðalinn. Starfsráð mun koma þessu 
tilbúnu til skrifstofu. 
Forsetamerkisafhending 8. október verður skipulögð af ráðinu.   
Ungmennaráð; þau hittust í sumar og eru búin að bóka húsnæði 
fyrir næsta ungmennaþing. Ráðið mun skipuleggja Ugluna á 
næsta fundi.  
Verefnaráð: annar fundur ráðsins hefur verið haldinn, fundargerð 
aðgengileg inn á OneNote. Markmið að einfalda stílsnið fyrir 
verkefnablöð og taka saman heildarlista verkefna, sem verður 
unnið með erindrekum og öðrum á skrifstofunni, stefnt er að 
sameiginlegum vinnufundi og næsti fundur verður haldinn 23 
ágúst.  
Framkvæmdaráð hefur ekki fundað.  
 
5 -Fundir með félögum, stjórnum og/eða félagsforingjum: Kveikja 
fyrsti vettvangur annarinnar til að hittast.  
Stjórn vill eiga samtal við öll félög: 1-2 úr stjórn sem hittir stjórnina. 
Stjórn, framkvæmdastjóri og erindrekar. Finna tíma í lok 
september/október. Skrifstofu falið að útfæra skipulag -ákveða 
vikudag og raða inn eftir óskum félaga og stjórn. 
 
6 -100 ára afmæli kvenskáta og skátahátíð 2. nóvember- skipa þarf 
nefnd og leggja niður ramma.  
Útfæra einhverskonar hátíðarhöld, halda uppi heiðri þeirra kvenna 
sem stóðu fyrir því að koma á fót þátttöku stúlkna í skátastarfi.  
Nefnd: Harpa og Guðrún sem fá með sér fleira fólk og setja sig í 
samband við hópinn sem einnig er að vinna að sama markmiði.  
 
7 -Landsmót 2024 á Úlfljótsvatni. Tillaga að dagsetningu og opið 
kall fyrir mótsstjóra og mótsstjórn.  
Dagsetning mótsins er 12.-19. júlí 2024 er samþykkt. 
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4  Alþjóðamál  
1 -Rapport frá Evrópuþingi WOSM og WAGGGS sem haldið var í 
Rotterdam 
-Næsta þing verður í Austurríki 
-„European Regional Scout Plan“ stefna WOSM fyrir 2022-2025 
samþykkt.  
- Öll aðildarlönd þurfa að fylgja alþjóðstöðlum um „Safe From 
Harm“ fyrir janúar 2025. 
- Skoða hvernig við getum nýtt okkur „WOSM services“ 
-WAGGS: næsta Evrópuþing einnig í Austurrík. Mikil fækkun skáta 
á heimsvísu í Covid en fjölgun um 13 % í Evrópu. 
2 -Næstu viðburðir: 

 Jamboree Suður Kóreu 19-28 júlí 2023 
 Roverway, Noregur 22 júlí-1 ágúst 2024 
 Euro Mini Jam 28 júlí-4. ágúst 
 World Scout Moot TBD Portúgal 2025 
 Landsmót hinna ýmsu landa verður safnað saman á einn 

aðgengilegan stað og sett á netið. Vilji stórnar eru að auka 
áherslur á ferðir á þessi mót. 

Nokkur námskeið framundan bæði hjá WOSM og WAGGS t.d. the 
Academy 2022 sem er bæði WOSM og WAGGS haldið í Litháen 2-6 
nóvember 2022. 
 
3 -Utanfarir skáta og skráning þeirra var ekki tekið fyrir 

 
Berglind Lilja 
IC WOSM og 
Sunna Líf IC 
WAGGGS  
   



 
 

 
4 -Ung í Norden  
Svíþjóð 18-20 nóvember höfum skuldbundið okkur til að taka þátt 
í.  Skráning rennur út 31 ágúst. Viðburður haldinn fyrir 16-21 ára 
ungmenni á Norðurlöndunum 
Bókun: samþykkt að senda 4 útfærsla send framkvæmdaráði. 
Einstaklingar á þessum aldri úr stjórn og ráðumtil að auka 
þekkingu innan hópsins.  
Nordic function based network meeting. 11. september Fundur 
milli Norðulanda um ákveðin málefni. Lagt til að senda 3 úr stjórn, 
fundurinn verður rafrænn.  
NSK skátahöfðingjafundur á Laugarvatni 
2-4 september 
Stjórn boðið að taka þátt í kvölddagskrá á laugardagskvöldi.  
Alþjóðafulltrúar fóru yfir sín verkefni sem framundan eru. 

5  Fjármál, dótturfélög og sjóðir  
Skátabúðin, markmið og tilgangur  
Markmið: skátavarningur og þjónusta við skáta. Selja varning og 
vörur sem auka sýnileika og styrkir ímyndina.  
Vísað til stjórnar Skátabúðarinnar: Hver er fýsileiki þess að auka 
úrval skátabúðarinnar? 
Grænir skátar, markmið og tilgangur verður tekið fyrir á 
sameiginlegum fundum stjórnanna.   

 HÓV/HÞJ 

6  Önnur mál  
1. Þakkir  
Þakkir til allra mótsstjórna sumarsins fyrir að búa til 
frábæra upplifun fyrir öll aldursbilin. Einnig þakkir til 
Úlfljótsvatns og Hamra fyrir að hýsa mótin. Hrós til 
Viljanna fyrir að standa fyrir og taka þátt í 
Gleðigöngunni. Vormót Hraunbúa fá þakkir fyrir að 
halda flott mót.  

  HÓV/JHJ 

7  Trúnaðarmál  
1. Starfsmannamál  
2. Trúnaðarmál 1 (2022-6) 
3. Trúnaðarmál 2 (2022-7) 

HÞJ  

8  Slit  HÓV 

 
 Fundi slitið 21:48 


