
 
 
 

 

Fundargerð stjórnar BÍS 13/2016, miðvikudaginn 20. júlí 2016 kl. 15:30 
í Gilwell skálanum á Úlfljótsvatni. 
 
Mættir: 
Berglind Lilja Björnsdóttir formaður ungmennaráðs, Fríður Finna Sigurðardóttir 
aðstoðarskátahöfðingi, Heiður Dögg Sigmarsdóttir formaður upplýsingaráðs, Jón Þór 
Gunnarsson, formaður alþjóðaráðs, Ólafur Proppé formaður fræðsluráðs, Sonja 
Kjartansdóttir formaður fjármálaráðs, Una Guðlaug Sveinsdóttir formaður 
dagskrárráðs, Hermann Sigurðsson framkvæmdastjóri og Sigríður Ágústsdóttir 
skrifstofustjóri. 
Fjarverandi: Bragi Björnsson skátahöfðingi. 
Gestur: Rakel Ýr Sigurðardóttir mótsstjóri Landsmóts skáta 2016. 
 
Dagskrá: 
1) Setning 

Fríður Finna Sigurðardóttir aðstoðarskátahöfðingi setti fundinn og bauð 
fundargesti velkomna á stjórnarfund á Landsmóti skáta Úlfljótsvatni. 

2) Fundargerðir síðustu funda. Frestað til næsta fundar. 
3) Yfirlit stjórnarmanna. Frestað til næsta fundar. 
4) Meginviðfangsefni 1: 

a. Landsmót 2016 – Staða og framkvæmd. Rakel Ýr mótsstjóri kom á fundinn 
og greindi frá stöðu mála á landsmóti. Mótið hefur gengið mjög vel, engin 
stórmál komið upp og dagskrá gengið mjög vel.  
Stærð tjaldbúða á landsmóti: Það eru um 900 þátttakendur á 
landsmótinu, þar af um 350 erlendir skátar. Um 180 sjálfboðaliðar eru í 
vinnu á mótinu, af þeim eru um 30 frá Úfljótsvatni. Það eru um 1.000 – 
1.500 þátttakendur í fjölskyldubúðunum þegar þetta er ritað.  
Allt virðist stærra en á fyrri mótum, þ.e. meira rými fyrir öll félögin. 
Nýjustu svæðin virðast ekki fullgróin fyrir tjaldbúðir en ætti að sleppa ef 
ekki rignir mikið. 
Yfirlit yfir móttökur á landsmóti verður sent til stjórnarmeðlima. 

b. Rekka- og róverhelgin: Dagskráin var ekki nógu góð, allt sem var í boði var 
eitthvað sem skátarnir höfðu gert áður. Það vantaði metnað í dagskrána 
og verðið þótti hátt miðað við að ekkert nýtt var í boði. Þetta kom í ljós í 
endurmati þátttakenda því einkunn við spurninguna um hvort 
þátttakendur hefðu lært eitthvað nýtt var núll. Þessu þarf að huga að fyrir 
næsta mót. Það voru 60 þátttakendur á viðburðinum, Mest rekkaskátar 
(16-18 ára) en líka nokkuð um róverskáta (19-22 ára). 

c. Um 15 skátar úr hópnum „Endurfundir skáta“ komu í heimsókn 20. júlí, 
fengu súpu og leiðsögn um svæðið. Þau höfðu gaman af því að sjá og 
upplifa skáta í dagskrárliðum. 

5) Meginviðfangsefni 2: 
a. Starf haustsins. Eftirfarandi dagsetningar á viðburðum voru ákveðnar: 

27. ágúst: StartUp! fyrir ráðin sjö og stjórn (hátt í 40 manns). Sigríður 
athugar hvort það er laust pláss til að halda þetta á Úlfljótsvatni. Það þarf 
að þróa viðburðinn áfram – vinnudagur fyrir stjórnina og ráðin, bæði sitt í 



 
 
 

 

hvoru lagi og saman. Þetta er góður vettvangur fyrir hin ýmsu ráð sem 
þurfa að samkeyra einhverja viðburði og einnig mikilvægt fyrir hópeflið. 
 
28. ágúst: Félagsforingjafundur kl. 10-15 (eða 11-16). Haldinn í Reykjavík. 
Athuga með flug svo foringjar utan af landi geti flogið á fundinn og til 
baka samdægurs. Rætt að bjóða félagsforingjum að taka einn út stjórn 
með sér á fundinn. Fá frá ráðum og félagsforingjum sjálfum hvað þau vilja 
að sé tekið fyrir á félagsforingjafundi.  
Stjórnarmeðlimir: Beðnir að senda inn tillögur að efni á 
félagsforingjafundinn til Fríðar fyrir 2. ágúst. Fríður sendir til baka til 
stjórnar tillögur um dagskrá 9. ágúst. 
 
7.-9. október: Bland í poka haldið á Laugum í Sælingsdal með svipuðum 
áherslum og áður. Félagaráð er með ábyrgðina, þau eru að spá í að hafa 
eitthvað val á fræðslulínum fyrir foringjana. Dagskráin verður unnin í 
samstarfi við fræðsluráð og dagskrárráð.   
 
Annað:  
Gilwell er með sumarGilwell 27.-28. ágúst og yfir 30 skráðir.  
Lokaskref Gilwell verður 17.-18. sept. á Úlfljótsvatni. 
Berglind er að athuga með að halda vinnufund ungmennaráðs með 
rekkum og róverum.  
 

6) Mál til kynningar: Engin 
7) Mál til afgreiðslu og bókunar: 

a. Gleðigangan á Hinsegin dögum. Ákveðið var að fara í formlegt samstarf 
og formgera aðkomu BÍS að gleðigöngunni og þátttöku skáta í henni. 

b. Hálendi Íslands – ályktun/undirskrift viljayfirlýsingu samtakanna á 
www.halendid.is. Ákveðið var að fresta þessari umræðu til næsta fundar. 

8) Önnur mál 
a. RoverNet - VentureNet Meeting, Roma, 27-30 October 2016. 

Alþjóðaráð tekur málið að sér. 
b. Yfirlýsing félagsforingja v/úrskurðar Skátaréttar v/eineltismáls. 

Ákveðið var að senda lista yfir félagsforingja til málsaðila og gera lista yfir 
félagsforingja sem verður aðgengilegur á heimasíðu skátamála.  

c. Bæklingur um kynningarvikuna. Heiður dreifði bæklingi um 
kynningarvikuna sem upplýsingaráð ætlar að ganga með í félög á 
landsmóti. 

d. Forsetamerkisramminn. Una sendir til stjórnar rafrænt.  
e. Duty to God könnun. Alþjóðaráð fékk til sín könnun sem var unnin á 

fundinum og Jón Þór skilaði inn rafrænt.  
 
Fleira ekki rætt.  
Næsti fundur verður samkvæmt yfirliti miðvikudaginn 31. ágúst. Meginviðfangsefni 
skv. yfirliti stjórnarfunda verða efni frá dagskrárráði og WSM. 
Fundi slitið kl. 16:50.  Fundargerð ritaði SÁ 

http://www.halendid.is/

