
 
 

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

12/2022 
Fundarritari: Unnur Líf Kvaran  
Mættir:  
Harpa Ósk Valgeirsdóttir (HÓV) 
Jón Halldór Jónasson (JHJ) 
Unnur Líf Kvaran (ULK) 
Guðrún Stefánsdóttir (GS) 
Sævar Skaptason  (SS) (í eitt umræðuefni) 
Þórhallur Helgason (ÞH) (í eitt umræðuefni)  

Fundarstaður: 
Hraunbær 123 
 
Dagsetning: 
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2022 
kl. 17:15 – 
22:00 
 

Fjarverandi:  
Sævar Skaptason  (SS) 
Þórhallur Helgason (ÞH) 
Huldar Hlynsson (HH) 
Helga Þórey Júlíudóttir (HÞJ) framkvæmdastjóri BÍS 
 

 

Gestir:  
Davíð Þrastarson (DÞ) áheyrnarfulltrúi stjórnar  
Sigurgeir B. Þórisson (SBÞ) erindreki 
Halldór Valberg (HV) erindreki 
 

 

 
Dagskrá: 
Nr.  Fundarefni  Ábyrgð  
1  Setning  

HÓV kveikir á kerti og öll segja “Tendraðu ljós” = Fundur settur  
HÓV  

2  Bókanir frá síðasta fundi  
1. Skilmálar Sportabler. Farið yfir tillögu að skilmálum fyrir 

Sportabler.  
Höfum ekki áður verið með skilmála í Sportabler og 
mikilvægt að koma skilmálum inn í skráningarkerfið. 
Ákvörðun: Stjórn samþykkir skilmála sem Sigurgeir kynnti, 
Erindreki kemur þessu inn hjá öllum og sendir tilkynningu 
til félaga og klárar málið. 

  
SBÞ 

3  Starfsemi BÍS  
1. Ánægjukönnun skátanna 2021-22 

Orð af orði er helsta ástæða þess að fólk skráir sig í skátana. 
Hæfileg félagsgjöld og aukakostnaður (meirihluti vill frekar 
borga félagsgjald sér og sérstaklega í ferðir) 
Mikil sætti með starfið almennt. 
70% foreldra sýnir áhuga á að taka að einhverju leiti þátt í 
starfinu. 
Sportabler tilkynningar og tölvupóstar bæði mikilvægt. 
Almennt mjög gott feedback á starfið. 
Lítið talað um foringja í svörum fólks. 
Mjög afgerandi að það þarf að bæta upplýsingaflæði, 
stærsta vandamálið á landsvísu. 
Niðurstöður verða notaðar til þess að ákvarða áherslur í 
stuðningsefni, fræðslu og skipulagi starfsársins. 

2. Áhrif Covid 
Brottfall úr öllum aldursbilum á árunum 2020-2021. 30% 
brottfall í dreka- og fálkaskátum. 1% í drótt og um 8-19% úr 
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rekka og róver og óver. Sennilega ekki óeðlilegar tölur 
miðað við Covid. Fullorðnum sjálfboðaliðum hefur fækkað í 
ástandinu. 

3. Fundir með félögunum 
Fá fókus frá hverju félagi hvernig umræðu þau vilja og svo 
pörum við stjórnarfólk á fundina eftir áherslum. 
Drög að dagskrá slíkra funda kynnt. Erindrekar munu bera 
ábyrgð á upplýsingagjöfinni á fundunum. 

4. Yfirlit yfir stöðu skátafélaga við fyrstu sýn að hausti: 
Skjal sem er í vinnslu.  
Félög flokkuð eftir litum miðað við stöðu og þörf á 
stuðningi; Græn 5, Gul 11, Appelsínugul 4, Rauð 3. 
Tökum annan fund seinna til að ræða stöðuna betur. 

5. Viðburðastjórnun. 
Unnur tekur boltann inn í Starfsráð og þau skoða verkferla 
fyrir hópa á vegum BÍS og sjálfsprottna viðburði.Bæði 
hvernig ferlið á að vera og útbúa leiðbeiningaskjal. 

6. Kveikja endurmat 
Gekk vel, um 30 manns mættu á hvort kvöld. 
Við sammála um að Kveikja er flottur Networking og pepp 
viðburður fyrir fólk í upphafi starfsárs. 

7. 100 ára afmæli kvenskáta 
Nokkrar hugmyndir búnar að hringsólast.  Settir hafa verið 
áherslupunktar og viðburðir sem varpa ljósi á 
kvennskátastarf frá október fram í febrúar 2023. 

8. Landsmót 2024 
Útkall er búið og farið yfir umsóknir. Skátahöfðingja falið að 
hafa samband við hæfasta umsækjanda. 

9. Félagsforingjafundur 
Kominn tími á að halda félagsforingjafund, ákveðin 
dagsetning 4. október kl. 20:00 – 21:20 
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4  Alþjóðamál  
1. The European Sustainability Forum 20-23.október 2022 

Eftir auglýsingu var ákveðið að Sædís erindreki og Dagga í 
Mosverjum fari fyrir hönd BÍS og vinni áfram í verkefnum 
sem tengjast þessu viðfangsefni á okkar vetvangi. 

2. Academy í Litháen 2.-6.nóvember  
https://www.thesgacademy.eu/ Ákveðið að senda stóran 
hóp þátttakenda í ár, bæði úr stjórn og af skrifstofu.  
Ákveðið að senda umsókn um styrk á Skátasjóð Berents og 
Laufeyjar fyrir kostnaði, og einnig að skoða möguleika á 
öðrum styrkjum. 

3. Go Global  Kynnt stuttlega 
4. Jamboree 2023, staða mála Stjórn skoðar möguleika á að  

fjármagna starfsmann eða annan tengilið skrifstofu og 
hvernig hægt sé að styðja betur við mótsstjórnina. 

  

5  Fjármál, dótturfélög og sjóðir  
Þessum lið frestað 
Ákveðinn vinnudagur stjórnar í styrktarumsóknum 20. september 
frá kl. 9:00 
Starfsmannamál 

1. Framkvæmdastjóri BÍS er í veikindaleyfi næstu mánuði.  
Hyggst ekki snúa aftur til starfa að veikindaleyfi loknu. 

2. Grænir skátar - sækjum um stuðning til grænna skáta um 
stöðu þjónustufulltrúa í 50% 

  

https://www.thesgacademy.eu/


 
 

3. Farið yfir skammtímasamninga.  Ákveðið að senda beiðni á 
Skátasjóð Berents og Laufeyjar fyrir áframhaldandi styrk er 
kemur að verkefnastjóra fræðslumála. 

6  Önnur mál  
1. Lið sleppt 
2. Táknmál. Í vinnslu að setja upp námskeið fyrir áhugasama 

skáta til að læra táknmál í samvinnu við Samskiptamiðstöð 
heyrnarlausra. 

3. Kandersteg 100 ára, 20 pláss í gistingu á tjaldsvæði mat og 
dagskrá.  Samþykkt að setja upp auglýsingu fyrir 
áhugasama. 

4. Stefna BÍS í málefnum Skátasjóðs B&L .  Stjórn 
samþykkir áherslur sjóðsins að styrktarhæf verkefni 
séu þau er miða að hærri menntun skáta, þjálfun 
leiðbeinenda og stuðning við fræðslumál á stigi 
landssamtakanna.   

5. FOSE erindi um að BÍS taki að sér að vera með milligöngu 
um greiðslur. Afstaða stjórnar varðandi FOSE helst óbreytt 
frá fyrri bókunum þar sem stjórn hefur slitið fjárhagsleg 
tengsl við FOSE.  Ekki hafi komið fram frekari rök fyrir þörf 
þess að BÍS hafi milligöngu þar sem hægt sé að bóka 
greiðslur beint til FOSE af heimasíðu þeirra. 

   

7  Trúnaðarmál  
Upplýst um trúnaðarmál sem er lokið.  

 

8  Slit  
Fundi slitið 22:00 

 

 


