
 
 

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta 
 
Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir Fundur nr. 

11/2020 
Fundarritari: Guðmundur Örn Sverrisson  
Mættir:  
Marta Magnúsdóttir (MM) skátahöfðingi 
Ásgerður Magnúsdóttir (ÁM) formaður ungmennaráðs 
Björk Norðdahl (BN) formaður fræðsluráðs  
Harpa Ósk Valgeirsdóttir (HÓV) formaður dagskrárráðs 
Jón Halldór Jónasson (JHJ) formaður upplýsingaráðs 
Sævar Skaptason (SS) formaður fjármálaráðs 
Þórhallur Helgason (ÞH) 
Kristinn Ólafsson (KÓ) framkvæmdastjóri BÍS  
Guðmundur Örn Sverrisson (GS) fjármála- og verkefnastjóri BÍS  

Fundarstaður: 
Fjarfundur-
Teams 
 
Dagsetning: 
20. október 
2020 
kl. 17:00 – 18:30 
 

Fjarverandi:   
Gestir:   
 
Dagskrá: 

 Nr. Fundarefni Ábyrgð 
 1 Setning 17:06 MM 
 2 Dagskrá fundarins 

1. Staða dótturfélaga 
Úlfljótsvatn: Talsvert um afbókanir, lítil aðsókn í Covid 
ástandi og vonbrigði með rekstur.  Samningaviðræður 
við Reykjavíkurborg eru yfirstandandi en 
samningurinn er mjög mikilvægur ÚsÚ.  Þróun 
dagskrár fyrir 5. bekk er í gangi sem stækkar markhóp 
skólabúða og myndar góða samfellu við dagskrá 7. 
bekkjar. 
Skátabúðin: Jólatrjáasalan fer vel af stað, jólaskógurinn 
opnar uppúr miðjum nóvember, gámur er á leiðinni 
en lagerstaðan er góð.  
Skátamót: Stjórnarfundur fyrr í dag. 
Grænir skátar: Reksturinn gengur ágætlega.  Þjófar 
náðust með aðstoð lögreglu fyrir stuttu, skýrslutaka á 
döfinni.  Auglýsing í Fréttablaðinu í vinnslu, önnur 
talningavél væntanleg í næsta mánuði sem tvöfaldar 
afkastagetu í Hraunbæ, breytingar á húsnæði eru 
yfirstandandi. 

2. Stefna BÍS – vinnuskjal fyrir ráð og hópa 
Rætt um samráðsfund stjórnar og ráða 1. nóvember.  
Ákveðið að fresta fundinum. 

3. Landsmót skáta 
Stjórn Skátamóta ræddi um þrjá möguleika til 
mótahalds sumarið 2021, a) stórt 1.000-1.200 manna 
mót, b) fjögur 150-200 manna mót eða c) aflýsa móti.  
Stjórnin taldi ekki raunhæft og ábyrgt að velja leið a og 
leggur til að leið b verði undirbúin.  Stjórn BÍS styður 
þessa ályktun.  Næst á dagskrá er að finna mótsstjóra, 
manna mótsstjórn og vinna fjárhagsáætlun.  Rætt um 
framkvæmd og mögulega mönnun.  Tilkynning verður 
send út í næstu viku. 
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4. Skátaþing 
Jón Þór Gunnarsson verður fundarstjóri, ákveðið að 
bjóða menntamálaráðherra að halda ávarp á þinginu.  
Farið yfir dagskrá skátaþings 2020. 

5. Úlfljótsvatn - stefnumótun 
Upphaflega var stefnt að því að vinna fimm ára 
stefnumótun fyrir ÚsÚ en vegna þróunar covid-19 
verður farið í tveggja ára stefnumótun.  Hrönn 
Pétursdóttir og Javier Paniagua leiða 
stefnumótunarvinnuna. Stjórn ÚsÚ er mjög virk og 
fundar reglulega. 

6. Önnur mál 
Fjármál BÍS nokkurnvegin á áætlun fyrir utan launalið 
sem er yfir áætlun vegna stöðu Landsmóts og 
Eurojam.  Samningur við Menntamálaráðuneytið fer 
að renna út og vinna að hefjast við endurnýjun hans. 
Rætt um Neista og möguleika á að halda hann á 
rafrænu formi. 
Lagt er til að næsti stjórnarfundur verði haldinn á 
Minecraft. Skátahöfðingi skoðar málið. 
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Fundi slitið 18:15 


