
 
 

  

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta 
  

 

Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir Fundur nr. 12/2019 

Fundarritari: Guðmundur Örn Sverrisson  

Mættir:  
Marta Magnúsdóttir (MM) skátahöfðingi 
Ásgerður Magnúsdóttir (ÁM) formaður ungmennaráðs  
Björk Norðdahl (BN) formaður fræðsluráðs  
Dagmar Ýr Ólafsdóttir (DÝÓ) aðstoðarskátahöfðingi, formaður félagaráðs 
og alþjóðaráðs  
Harpa Ósk Valgeirdóttir (HÓV) formaður dagskrárráðs (síðari hluta fundar) 
Jón Halldór Jónasson (JHJ) formaður upplýsingaráðs 
Sævar Skaptason (SS) formaður fjármálaráðs 
Kristinn Ólafsson (KÓ) framkvæmdastjóri BÍS  
Guðmundur Örn Sverrisson (GS) verkefnastjóri BÍS 

Fundarstaður: 
Hraunbær 123 
 
Dags: 3. sept 2019 
 
Frá kl. 18:00-21:00 
 

Gestir: Inga Auðbjörg Straumland (IAS)   
 

Dagskrá: 

Tími 
-mín: 

Nr. Fundarefni Ábyrgð 

1 1 Setning 
MM setti fundinn klukkan 18:09 

MM 

1 2 Fundargerð síðasta fundar 
Engar athugasemdir, fundargerð samþykkt. 

GS 

5 3 Minnispunktar framkvæmdaráðs  
(formaður, framkvæmdastjóri og gjaldkeri) 
Engir skráðir minnispunktar frá framkvæmdaráði. 

MM/SS/KÓ 
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4 Stjórnsýsla  
1. Framkvæmdaáætlun stjórnar skv. vinnuskjali.  
Ýta þarf á eftir fyrirlestur um Asana fyrir stjórn og starfsfólk.  
Vinna þarf úr skjalinu í Excelskjalið og finna hvaða starfsmenn, 
sjálfboðaliðar og ráð sinna hvaða verkefni, eftir því sem við á.  
Allir mega senda sitt efni á sitt ráð og úthluta verkefnum.  
Starfsfólk BÍS rýnir áætlunina. 
2. Stefnumótun 2020- 
IAS fer yfir stefnumóturnarferli SSR og helstu afurðir vinnunnar.  
Fólki gefin hlutdeild í afurðinni.  Leggur til bottom-up nálgun og 
að vinna verði lögð í að velja flokka fyrir stefnumótunarviðburð.  
Flokkarnir eru til hjá WOSM og WAGGGS og möguleiki á að nýta 
eitthvað frá þeim.  Ef vilji er fyrir því væri hægt að hefja vinnuna 
fljótlega, klára stefnumótunarvinnu í haust og kynna svo á 
félagsforingjafundi í janúar.  Þá væri hægt að nýta Neista til 
rýningar og kynna innleiðingaráætlun á skátaþingi.  Rætt var um 
innvinklun ungmennaþings og að takmarka ekki þátttöku í 
stefnumótunarviðburði við lágmarksaldur.  IAS býður BÍS 
starfskrafta sína við stefnumótunarvinnu. 
 
 

 
Allir 
 
 
 
 
MM/IAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

3. Samskipti skátafélaga, sjá fylgiskjal. 

JHJ  kynnti hugmynd um vinnuhóp um stuðning við samskipti 

skátafélaga og starfandi skátaforingja við nærsamfélagið.  

DÝÓ nefnir rannsókn á vegum WOSM sem sýnir að fyrstu kynni 
og móttaka skiptir mun meira máli en það sem á eftir kemur. MM 
nefnir að unnið sé að samræmdum sniðmátum og að auka þurfi 
samtal milli BÍS og skátafélaganna, s.s. með skipulagningu 
viðburðaJHJ spyr hversu margir starfandi skátar séu í dag en 
tölfræði í skátastarfi verður rædd síðar. 
4. Tillaga að tímasetningu og tilhögun á fundum haustsins með  
skátafélögum, sjá fylgiskjal. 
MM leggur til að senda skátafélögum boð um heimsókn frá 
starfsfólki og stjórn og vinna svo út frá slíkum óskum. 
5. Félagsforingjafundur 29. sept kl. 10-15. Dagskrá 
MM fer yfir drög að dagskrá.  
6. Yfirlit yfir vinnuhópa á vegum BÍS 
Mál ekki tekið fyrir. 
7. Stofnun sjálfboðaliðahóps 
BN segir frá stöðu og stefnu með sjálfboðaliðahóp en vinnan er 
skammt á veg komin.  Almennur áhugi á að það verði hluti af 
starfi skrifstofu BÍS að halda utan um sjálfboðaliða. 
8. Skátafélögin – staðan almennt 
Mál ekki tekið sérstaklega fyrir. 

JHJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allir 
 
 
 
Allir 
 
KÓ 
 
BN 
 
 
 
SBÞ 

60 5 Viðburðir, útgáfa efnis og fræðsla 
1. Skátablaðið – tímaáætlun  

Ekki er búið að skipa ritstjórn og tímaáætlun liggur ekki fyrir. 
2. Evrópuráðstefna WOSM og WAGGGS 2019 – fréttir 

Landsmót 2020 vel kynnt á ráðstefnunni, DÝÓ kynnir nýja stjórn 
WOSM og heldur ágrip á umfjöllun ráðstefnunnar.  Skýrsla verður 
send stjórn fljótlega. Rætt um WOSM Services og mögulegan 
ábata við að nýta það efni sem þar er í boði, s.s. með því að 
tengja Skátaskólann við Adults in Scouting.  Tækifæri í að tengja 
starf hreyfingarinnar við heimsmarkmiðin.  MM segir frá 
fjárhagsvanda WAGGGS, aðgerðum og viðbrögðum við þeim.   

3. Ráðabrugg – ráðstefna fyrir ungmennaráð 
ÁM fjallar um ráðstefnu fyrir fulltrúa allsstaðar að á landinu, 
stefnt að miklum sýnileika skátanna á ráðstefnunni sem haldin 
verður í Ráðhúsi Reykjavíkur.  Segir stuttlega frá dagskrá, 
umsóknarformi og hámarksfjölda þátttakenda. 

4. Viðburðir og verkefni framundan, undirbúningur og 
framkvæmd, sjá yfirlit hér fyrir neðan 

Farið yfir dagskrána framundan.  HÓV ætlar að halda stjórn og 
skrifstofu upplýstum um Fálkaskátadag.  Tryggja þarf sýnileika 
Skátapepps t.d. á Facebooksíðu skátanna.  Ákveðið að seinka 
forsetamerkisafhendingu í stað þess að flýta henni, verkefni 
úthlutað KÓ og GS. 

 
JHJ 
 
MM, DÝÓ 
 
 
 
 
 
 
 
ÁM 
 
 
 
 
Allir 
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6 Mannauðsmál 
1. Starf erindreka – ráðning  

KÓ segir frá ráðningu Kolbrúnar Óskar Pétursdóttur í starf 
erindreka sem mun hefja störf 11. september nk. 

KÓ 
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7 Önnur mál 
1. Fararstjórn á World Scout Moot og Euro Jamboree í 

Póllandi. 
Rætt um möguleika í fararstjóramálum WSM og samsetningu 
fararstjórahópsins.  Lagt til að Silju Þorsteinsdóttur verði boðin 
fararstjórn og að hún velji tvo með sér með fyrirvara um 
samþykki stjórnar. Rakel Ýr Sigurðardóttur falið að ræða við Silju. 
Leitað að fararstjóra fyrir EJ sem styður vel við teymið sem fyrir 
er. 

2. Staðsetning félagsforingjafundar 
Ákveðið að hafa dagsetninguna óbreytta, sunnudaginn 29. sept.  
Stefnan að hafa fundinn hjá Kópum. 
 
Önnur mál utan dagskrár: 
MM spyr hvernig samspil starfsmanna, erindreka, ráða og 
framkvæmdaáætlun stjórnar verði háttað. 
KÓ segir frá Ísafjarðarferð. 
Umræða um aðgengi að grafískum hönnuði sem getur útfært efni 
og auglýsingar fyrir hreyfinguna í samræmi við hönnunarstaðal.  
KÓ ræðir samræmt skipulag skátafélaga, s.s. varðandi upphaf 
starfsárs o.þ.h.  Rætt um eflingu foringja og nýráðningar þeirra og 
umbun fyrir þeirra störf.   
Fundi slitið 20:53 

 
DÝÓ 
 
 
 
 
 
 
 
KÓ 

Viðburðir og verkefni framundan: 

ágúst-sept'19 ?? 
Uppskeruhátíð rekkaskáta v/forsetamerkis (í 
kynningarvikunni) 

sept'20 22. 60 ára afmæli Gilwell skólans á Íslandi 

sept'19 28. Forsetamerkisafhending 

sept'19 27.-29.  Skátapepp 

sept'19 29. Félagsforingjafundur kl. 10-15 

sept'19 vikuna 16.-20. Verndum þau námskeið 

okt'19 5.-6. Gilwell 1. og 2. skref 

okt'19 ?? 
Skyndihjálparnámskeið (bóklegt á netinu og 
verklegt í ca. 8 tíma) 

okt'19 

11.-13. 

Leiðbeinendanámskeið ætlað öllum þeim sem eru 
að leiðbeina eða hafa áhuga á að leiðbeina á 
námskeiðum á vegum BÍS. 
Leiðbeinendur: Berglind Lilja Björnsdóttir, Sædís 
Helgadóttir, Tryggvi Bragason, Björk Norðdahl og 
Harpa Ósk Valgeirsdóttir. 

okt'19 18.-20. JOTA - JOTI 

okt'19 18.-20. Saman (í Þórsmörk, með Landsbjörgu), 15-18 ára 

nóv'19 9. Gilwell 4. skref 

nóv'19 2. Fálkaskátadagur 

nóv'19 2. Afmæli skátastarfs 

 


