
 
 

  

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta 
  

 

Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir Fundur nr. 13/2019 

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  
Jón Halldór Jónasson (JHJ) formaður upplýsingaráðs 
Kristinn Ólafsson (KÓ) framkvæmdastjóri BÍS  
Guðmundur Örn Sverrisson (GS) verkefnastjóri BÍS 

Fundarstaður:  
Fjarfundur 
 
Dags: 17. sept 2019 
 
Frá kl. 20:00-20:45 
 

Fjarverandi: Harpa Ósk Valgeirdóttir (HÓV) formaður dagskrárráðs, Sævar 
Skaptason (SS) formaður fjármálaráðs 

 

 

Dagskrá: 

Tími 
-mín: 

Nr. Fundarefni Ábyrgð 

1 1 Setning 
MM setti fundinn klukkan 20:04. 

MM 

2 2 Fundargerð síðasta fundar 
Fundargerð samþykkt með fyrirvara um breytingar eftir 
athugasemdum sem bárust 15.09.2019. 

GS 

7 3 Verkaskipting stjórnar á félagsforingjafundi 
Farið yfir dagskrá félagsforingjafundar.  Þátttaka stjórnarmanna í 
umræðuhópum rædd.  Vinna við tímalínu fundarins, verkefni 
úthlutað MM og GS. 

MM 
 

10 4 Samþykkt á áherslum stjórnar fram að skátaþingi 2020 
MM leggur fyrir fundinn skjal með drögum á kynningu á áherslum 
stjórnar (sent í tölvupósti).  Kynnir þróun stefnumótunarmála.  
Stjórnarmenn gera ekki efnislegar athugasemdir en lagt er til að 
fá athugasemdir félagsforingjafundar. 

MM 

3 5 Tilhögun haustfunda með félögum 
Tillaga lögð fram þess eðlis að félögum sé boðið upp á heimsókn 
erindreka og/eða stjórnar í stað skipulagðrar heimsóknardagskrár 
til allra félaga.  Tillagan er samþykkt. 

KÓ 

5 6 Haustfundir með ráðum 
Rætt eru um hvort halda eigi skipulagða fundi að hausti með 
ráðum BÍS.  Engin ákvörðun er tekin. 

MM 

 
10 

7 Landsmót skáta 2020 
Staða á Landsmóti 2020 kynnt, helstu starfsmannamál og hver 
næstu verkefni eru.  Rík áhersla er lögð á umhverfismál og minni 
matarsóun.  Óskað er eftir stuðningi stjórnar við öfluga 
umhverfisstefnu Landsmóts skáta 2020.  Stuðningur stjórnar er 
staðfestur. 
 

KÓ 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

7 8 Önnur mál 
1. Auðsýnt að ráða þarf viðburðastjóra tímabundið frá áramótum 

vegna afleysinga. 
2. Athugasemdir hafa borist þess eðlis að vanda þarf til verka við 

útköll (open calls). 
3. Þátttaka BÍS í viðburði Samhljóms menningarheima um  
mannlegt friðarmerki rædd.  Lagt er til að BÍS taki þátt sem og í 
sambærilegum verkefnum. Stýrihópur heimsmarkmiða er mjög 
jákvæður fyrir þátttöku.   
4. Þátttaka BÍS í „Free being me“ rædd.  Verkefninu er úthlutað 

til erindreka. 
 
Fundi slitið kl. 20:43 

 
KÓ 
 
KÓ 
 
GS 
 
 
 
DÝÓ 

Viðburðir og verkefni framundan: 
 

sept'19 22. 60 ára afmæli Gilwell skólans á Íslandi 

sept'19 21. 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 

 


