
 
 
 

 

 
 

Fundagerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta 
 

Fundarstjóri: Dagmar Ýr Ólafsdóttir Fundur nr. 12/2018 

Fundarritari: Rakel Ýr Sigurðardóttir  

Mættir:  
Anna G Sverrisdóttir (AGS) formaður fjármálaráðs 
Björk Norðdahl (BN) formaður fræðsluráðs 
Dagmar Ýr Ólafsdóttir (DÝÓ) aðstoðarskátahöfðingi, formaður 
félagaráðs  
Harpa Ósk Valgeirdóttir (HÓV) formaður dagskrárráðs  
Liljar Már Þorbjörnsson (LMÞ) formaður alþjóðaráðs 
Kristinn Ólafsson (KÓ) framkvæmdastjóri BÍS 
 

Fundarstaður: 
Hraunbær 123 
 
Dags: 19. júní 2018 
  
Frá kl. 20:00 
Til kl. 22:00 

Fjarverandi:  
Jón Egill Hafsteinsson (JEH) formaður upplýsingaráðs 
Marta Magnúsdóttir (MM) skátahöfðingi 
Sigríður Ágústsdóttir (SÁ) skrifstofustjóri BÍS 

 

Dagskrá: 

Tími -
mín: 

Nr. Fundarefni Ábyrgð 

1 1 Setning 
 DÝÓ setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.  

 

DÝÓ 

1 2 Fundargerð síðasta fundar 
Samþykkt. 

 

DÝÓ 

20 3 Fjármál 
1. Úlfljótsvatn  

AGS fór yfir að verið er að leggja lokahönd á samning við SSR, á 
að klárast um helgina. AGS og KÓ fóru yfir helstu atriði í 
samningnum.  
Rekstur ÚSÚ gengur vel og sumarið í góðu standi, kominn vilji 
til að endurnýja samninginn fyrir RVK um skólabúðirnar.  
 

2. Grænir skátar – húsnæðismál 
Búið að afhenda Tindasel nýjum kaupendum og Grænir skátar 
eru búnir að fá afhent húsnæðið á Eldshöfða 18. Áður en flutt 
verður inn þarf að setja upp nýjar hurðir og mála.  
 

 
AGS/KÓ 
 
 
 
 
 
 
KÓ 
 

15 
 

4 Stjórnsýsla  
1. Skipun Úlfljótsvatnsstjórnar – kynning 

Fá fimm aðila í stjórn,  útkall (open-call) sent út.   
 

2. Skátaréttur – staða mála 
AGS lagði til að stjórn myndi ráða lögfræðing til að klára þau 
mál, sem var samþykkt.  

  
AGS/KÓ 
AGS 



 
 
 

 

10 
 

5 Viðburðir og fræðsla 
1. Drekaskátamót á Úlfljótsvatni  

Mjög vel heppnað mót og mótsstjórn fær mikið hrós fyrir 
sín störf. Stjórn þakkar mótsstjórn fyrir vel unnin störf.  
 

2. Boð á Young Spokesperson Seminar i Noregi í okóber 
LMÞ fór yfir áherslu Young Spokesperson, sem er einn af 
lykilþáttum í að okkar fólk nái árangri. Það er búið að 
hvetja Norðmenn sem halda námskeiðið til að sækja um 
styrki til Erasmus+ sem léttir undir kostnaði fyrir BÍS. 
Auglýst verður eftir þátttakendum 
BN og HÓV fóru yfir hvaða fleiri námskeið verða í boði í 
tengslum við þjálfunarmál.  
 

 
 
LMÞ/DÝÓ 
 
 
 
BN/HÓV 

10 6 Miðlun upplýsinga og samfélagsþátttaka (Kynning og 
ímyndarmál) 
1. Kynningarvika – staða 

Frestað. 

 
 
JEH 
 

20 7 Vinnuhópar og staða verkefna 
1. Ný heimasíða – staða 

Frestað. 
 

2. Stuðningsefni sveitarforingja – staða 
Vinna byrjuð við bók ætlaða sveitarforingjum. Væntanlegir 
erindrekar munu koma að vinnslu hennar.  
Hvatakerfið – byrjað að þýða efni frá sænsku skátunum. Gert 
ráð fyrir að verði tilbúið í haust.  
 

3. Nýtt fræðslukerfi BÍS – staða 
Haldinn verður fundur í næstu viku, unnið verður áfram með 
verkefnið. Komið nýtt fólk inn í verkefnið sem ætlar að taka 
það áfram.  

 

 
JEH 
 
 
 
HÓV 
 
 
 
 
 
BN 

10 8 Starfsmannamál 
Verið að ganga frá ráðningu tveggja erindreka sem munu hefja 
störf í lok sumars.  
 

KÓ 

 20 9 Önnur mál 
1. Samstarfsmöguleikar við Skátagildin – tillaga 

DÝÓ kynnti tillögur sem komu frá skátagildunum um 
samstarf. DÝÓ og BL taka verkefnið áfram og vinna að 
tillögum sem verða kynntar á næsta stjórnarfundi.   

2. Félagaþrennan – fundurinn gekk vel, mikil áhugi í hópnum.  
3. LMÞ minnti á FOSE móttöku.  
4. BLB tekur að sér að finna helgi fyrir samráðsvinnu stjórnar 

og ráða BÍS. 
5. DÝÓ bar fram tillögu um breytingar á NSK. Hún óskar eftir 

að stíga til hliðar.  
6. LMÞ segir frá að  WAAGS hafi verið sent bréf og lýst 

stuðningi við stjórn. Fundur á Roverway með IC og stjórn.  

 
DÝÓ 
 
 

  Fundi slitið kl 22:00  



 
 
 

 

 
Verkefni BÍS framundan: 

20.-24. Landsmót Dróttskáta í Viðey (Landnemar) 

2.-8. júlí Adventure Race í Færeyjum 

5.-8. Landsmót Fálkaskáta  á Laugum í Sælingsdal 

12.-15. Landsmót rekka- og róverskáta í Básum/(Þórsmörk) 

16.-21. júlí Euro Mini Jam, Færeyjum 

23.júlí-2.ág. Roverway, Hollandi 

18 Menningarnótt Reykjavíkurborgar 
 

 


