Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta
Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir
Fundarritari: Sigríður Ágústsdóttir
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
Jón Halldór Jónasson (JHJ) formaður upplýsingaráðs
Sævar Skaptason (SS) formaður fjármálaráðs
Kristinn Ólafsson (KÓ) framkvæmdastjóri BÍS
Gestir: Sigurgeir B. Þórisson, Sigríður Ágústsdóttir
Fjarverandi: Guðmundur Örn Sverrisson (GS) verkefnastjóri BÍS
Dagskrá:
Tími Nr. Fundarefni
-mín:
1
1 Setning
MM setti fundinn klukkan 8:36.
1
2 Fundargerð síðasta fundar
Engar athugasemdir, fundargerð samþykkt.
85
3 Stjórnsýsla
1. Tölfræði í skátastarfi
Sigurgeir B Þórisson fór yfir tölfræði í skátastarfi þar sem
hann skoðaði m.a. fjölda skipt á aldur, hlutverk fullorðinna
sjálfboðaliða innan skátafélaganna (foringi,
stjórnarmeðlimur) o.fl. Enn vantar gögn frá nokkrum
skátafélögum og mun Sigurgeir senda stjórn yfirlit yfir
tölfræðina þegar öll gögn liggja fyrir.
2. Erindrekstur
Sigurgeir B Þórisson sagði frá verkefnum sl. mánaða. Þau
Kolbrún Ósk Pétursdóttir hafa farið mjög víða og heimsótt
skátafélög. Þau fóru m.a. ferð umhverfis landið í síðasta
mánuði og heimsóttu skátafélög í Búðardal, á Sauðárkróki,
Akureyri og í Hveragerði. Víða er skortur á sjálfboðaliðum og
verið að reyna að fá foreldra í samstarf. Áhugi er á að stofna
skátafélag á Djúpavogi og margir foreldrar þar eru reiðubúnir
að vinna að skátastarfi og munu erindrekarnir og starfsfólk
BÍS aðstoða við upphaf skátastarfs þar. Einnig er áhugi á að
bjóða upp á skátastarf í Vík og þá í samstarfi við Fossbúa á
Selfossi.
3. Stefnumótun 2020
Stefnumótunarfundur verður haldinn sunnudaginn 10.
nóvember. Inga Auðbjörg Straumland leiðir stefnumótunina.
4. Kirkjubraut
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Íbúðin sem skátarnir erfðu er seld og fer andvirði íbúðarinnar
í sjóð fyrir fræðslu og þjálfun skáta. Reglugerð um stjórn
sjóðsins er í vinnslu.
5. Startpakkinn
DÝÓ kynnti startpakkann og nú er næsta skref að fullvinna
pakkann og prófarkalesa efnið.
6. Mannauðsmál BÍS og dótturfélaga
Rakel Ýr Sigurðardóttir viðburðastjóri fer í barnsburðarleyfi
eftir áramótin og verið er að vinna í að fá afleysingu.
Torfi Jóhannsson hefur hafið störf hjá Grænum skátum (GS),
mikil aukning hefur verið á starfsemi GS.
Javier Paniagua Petisco hefur verið ráðinn dagskrárstjóri á
Úlfljótsvatni og hefur störf eftir áramót.
7. Skátaskólinn
Grunnur að uppbyggingu á námi Skátaskólans er tilbúinn og
hefur upplýsinga verið leitað víða gögn víða, þó aðallega frá
Norðurlöndunum og Bretlandi.
Stefnt er að því að kanna samstarf við framhaldsskóla og fá
metnar einingar fyrir námið en það skiptir miklu máli og léttir
á skólaálagi starfandi skáta, sérstaklega eftir að 3ja ára kerfi
framhaldsskólanna var tekið upp. Þá geta skátar fengið
skátanámskeiðin metin til eininga sem valfög. Einnig verður
skoðað að koma á samstarfi við önnur æskulýðsfélög sem
geta nýtt námið fyrir sitt fólk. Ástæðan fyrir því að þetta
samstarf er æskilegt er að með því að stækka markhópinn þá
eru meiri líkur á að þátttaka verði nægileg í námskeiðunum
og þau falla síður niður.
Þegar ljóst verður með samstarf við framhaldsskóla verður
byrjað að skrifa námskeiðslýsingar sem standast kröfur
framhaldsskólanna um grunnþætti náms, hæfniviðmið og
námsmat.
Einnig er mikilvægt að skoða kennaramál, kennsluaðferðir og
kynningar og markaðssetning jafnframt þessu þróunarstarfi.
8. Árlegur fundur með menntamálaráðuneyti
MM og KÓ fóru á fund í ráðuneytinu og fengu mjög jákvæð
viðbrögð frá ráðuneytisfólki. Þau sögðu frá ýmsum nýjungum
í skátastarfi, fjölskylduskátun, starfi erindreka,
Skátaskólanum ofl.
Viðburðir, útgáfa efnis og fræðsla
1. Landsmót skáta 2020
Starf mótstjórnar er komið vel á veg og áherslur og verkefni
að skýrast.
2. Persónuvernd
Vinnu með Advania er nú lokið. Farið hefur verið yfir
starfsemi BÍS og skátafélaga m.t.t. nýrra persónuverndarlaga
og úrbótaskýrslur liggja fyrir. Starfsfólk Skátamiðstöðvarinnar
vinnur í að uppfæra gátlista, eyðublöð og útbúa ferla sem eru
í takt við persónuverndarlög. Þessi gögn verða kynnt þegar
meira efni er tilbúið.
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Upplýsingar til allra skáta. Spurningar og svör hafa verið
unnin upp úr efni og upplýsingum frá Advania og verður
sérstakur dálkur um „Spurt og svarað“ í Þriðjudagspóstinum
eitthvað frameftir vetri. Allir skátar eru hvattir til að senda
inn spurningar og óvissuatriði og reynt verður að finna réttu
svörin sem verður síðan deilt í Þriðjudagspóstinum.
Netnámskeið um persónuvernd hefur verið opnað og eru
tæplega 100 þátttakendur frá öllum skátafélögum landsins
ásamt stjórn BÍS og starfsfólki. Námskeiðið verður opið allan
nóvember. Skátafélögin sendu inn upplýsingar um hverjir á
þeirra vegum myndu taka námskeiðið.
3. Staðsetning skátaþings
Rætt var um mögulega staðsetningu fyrir skátaþing 2020.
MM og GS taka málið áfram.
4. Fræðasetur skáta
Fræðasetrið hélt málþing fyrir stuttu þar sem m.a. var rætt
um framtíð Fræðasetursins. Fræðasetrið missir fljótlega
húsnæðið sem þeir hafa fengið til afnota hjá Landsvirkjun.
Ýmsar hugmyndir eru um lausn á framtíðarhúsnæði
Fræðasetursins, m.a. að Fræðasetrið fái aðstöðu í KSÚ.
Stjórn BÍS tekur jákvætt í þá tillögu.
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Önnur mál
1. Prentun og útgáfa
Forsetamerkisbókin hefur verið endurskoðuð og er tilbúin til
prentunar. Rætt er um að velja umhverfisvæna prentsmiðju.
2. Biðlisti hjá skátafélögum. Mikil aukning er í skátastarfi hjá
nokkrum skátafélögum, m.a. er biðlisti til að komast að í
skátastarf hjá Svönum.
3. Rekstur Úlfljótsvatns. KÓ fór yfir níu mánaða uppgjör
Útilífsmiðstöðvarinnar á Úlfljótsvatni. Rekstrartekjur hafa
aukist en að sama skapi hafa útgjöld aukist og m.a. hafa
strangar reglur um störf sjálfboðaliða sett strik í reikninginn.
Ákeðið var að skoða reglur varðandi störf sjálfboðaliða.
Fundi slitið kl. 20:30
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