
 
 

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

15/2022 
Fundarritari: Huldar  
Mættir:  
Harpa Ósk Valgeirsdóttir (HÓV) 
Jón Halldór Jónasson (JHJ) 
Unnur Líf Kvaran (ULK) 
Sævar Skaptason  (SS)  
Þórhallur Helgason (ÞH)  
Huldar Hlynsson (HH) 
Davíð Þrastarson (Áheyrnarfulltrúi ungmenna)  

Fundarstaður: 
Hraunbær 123 
 
Dagsetning: 
25. október 
2022 
kl. 18:30 – 
21:30 
 

Fjarverandi:  
Guðrún Stefánsdóttir (GS) 
 

 

Gestir:  
Reynir (Garðbúum) 

 

 
Dagskrá: 

Nr.  Fundarefni  Ábyrgð  
1  Setning  

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

2  Bókanir frá síðasta fundi  
Harpa fer á námskeið fyrir stjórnendur í 3ja geiranum. 

  

3  Starfsemi BÍS 
1. Starfsráð (ULK): Stór verkefnalisti, könnuðarmerki drekaskáta af stað á 

einfaldan máta, auðvelt að gera umbætur síðar. Viðburðarhandbók í 
vinnslu. Öll hringborðin hafa gengið vel, hægt að nýta umræðuefnin til að 
finna út hvaða áherslur við ættum að vera að leggja, verða haldin aftur í 
vor. 

2. Ungmennaráð (HH): Uglan næst á dagskrá, eftir á með auglýsingar og 
smá skipulag, hefur gengið erfiðlega að ná inn einhverjum árangri 
seinustu 2 mánuði en verður keyrt í gang af meiri krafti á næstu dögum. 
Ung i norden. 

3. Skátaskólinn (ÞH) :Neisti er fyrsta mál á dagskrá, gilwell eftir það, komið 
nýtt gilwell teymi. Leiðbeinendasveitin: Hefur verið að standa sig ekkert 
smá vel, halda námskeið eftir námskeið eftir námskeið. 

4. Verkefnaráð (JHJ): Verkefnastýring og umsýsla, hefur legið í dvala 
undanfarið, fundur fyrir næsta stjórnarfund. 

5. Framkvæmdaráð (HÓV): Verið að skoða netmálin, kapla o.þ.h. 
6. Útilífsráð (HÓV í stað GS): Hefur gengið mjög brösulega að komast í gang, 

fundir hafa gengið illa, Sif hefur sagt sig úr ráðinu. Sædís hefur verið að 
taka yfir á meðan t.d. með Crean áskorunina. 

7. Alþjóðaráð (HÓV): Fyrir alheimsmót þá eru flugin að detta inn og 
gjaldeyrissveiflur eru í gangi og líklega verðum við að koma út á sléttu. 
Starfsmannakostnaður frá skátamiðstöð er meiri en upphaflega áætlað 
en „ófyrirséður kostnaður“ er það sem virðist vera að bjarga málunum. 
Óvissa í gangi vegna mótssvæðis í Kóreu. 1 Laust pláss í fararstjórn, væri 
gott að fá einhvern hjúkrunarfræðilega þenkjandi einstakling. Skiptir máli 
að skoða hvernig bregðast ætti við ef heimsaðstæður hafa áhrif á mótið. 
Héldu JOTA/JOTI, senda fólk á GO global á næstunni. 

   
  



 
 

     4 Jólagleði BÍS 
1. Skemmtinefnd stofnuð, verður með jólagleði fyrir stjórn og skátamiðstöð 

 

HÓV 

5 Tillaga að vinnuskipulagi stjórnar  
1. Fleiri fundir á næstunni vegna annríkis 
2. Tillaga samþykkt  

HÓV 

6 Tillaga að áherslum í vinnu stjórnar, ráða og skrifstofu 
1. Frá nóvember fram í maí 
2. Vefmál, útgáfa starfsgrunns, stefnan, skátaþing, haustið 2023 

undirbúningur 
3. Tillaga samþykkt 

HÓV 

7 Skátasjóður Laufeyjar og Berents 
1. Ósk um stefnu frá stjórn BÍS 
2. Vilja sérstaklega vita hversu lengi sjóðurinn á að starfa og hversu 

mikið má ganga á sjóðinn á ári 

HÓV 

8 Starfsmannamál  
1. JHJ heyrði í Ernu sem er til í að hjálpa okkur með að ráða nýjan 

framkvæmdarstjóra. Stjórn þarf að leggja niður áherslur. 
2. Umræður um skipurit. 
3. Umræður um starfsmannamál og tímabil ráðninga 

HÓV  

9 Trúnaðarmál  
1. 1 trúnaðarmál tekið fyrir 

HÖV 

10 Önnur mál 
1. Mikilvægi þess að fylgjast með vellíðan allra í teymum rætt  

 

11 Slit 21:00  
 

 


