Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta
Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir
Fundarritari: Kristinn Ólafsson
Mættir:
Marta Magnúsdóttir (MM) skátahöfðingi
Anna G Sverrisdóttir (AGS) formaður fjármálaráðs
Berglind Lilja Björnsdóttir (BLB) formaður ungmennaráðs
Björk Norðdahl (BN) formaður fræðsluráðs
Dagmar Ýr Ólafsdóttir (DÝÓ) aðstoðarskátahöfðingi, formaður
félagaráðs
Harpa Ósk Valgeirdóttir (HÓV) formaður dagskrárráðs
Jón Egill Hafsteinsson (JEH) formaður upplýsingaráðs
Liljar Már Þorbjörnsson (LMÞ) formaður alþjóðaráðs
Kristinn Ólafsson (KÓ) framkvæmdastjóri BÍS
Fjarverandi:
Sigríður Ágústsdóttir (SÁ) skrifstofustjóri BÍS
Dagskrá:
Tími mín:
1

Fundarstaður:
Skátamiðstöðin
Hraunbæ 123
Dags: 2.okt. 2018
Frá kl. 18:00
Til kl. 22:00

Fundarefni

Ábyrgð

1

Setning
MM setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.

MM
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Fundargerðir síðasta fundar
Fundargerðir eru sendar til stjórnarmeðlima og ef ekki koma
athugasemdir innan þriggja daga frá sendingu teljast þær
samþykktar.
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Fjármál
1. Úlfljótsvatn
KÓ sagði frá síðasta fundi stjórnar ÚSÚ. Verið að skoða ýmis
viðhaldsverkefni og dagskrá næsta sumars. Sumarið gekk vel
þrátt fyrir erfiðar veðuraðstæður. Verðskrá fyrir næsta sumar
liggur fyrir.
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Stjórnsýsla
1. Samstarfsmöguleikar við Skátagildin
DÝÓ, MM og BLB ætla að hitta gildishópinn og ræða framtíð
gildanna og samskipti við BÍS.
2. FOSE
MM tekur fund með fulltrúum FOSE um afhendingu á
styrktarpinna til forseta samkvæmt niðurstöðu fundarins.
3. Vinnuhópur um einföldun á stjórnskipulagi BÍS
Var auglýst í vor í útkalli (open call), enginn sótti um. Fyrsti
fundur verður í næstu viku hjá hópnum. KÓ, AGS, MM og Jón
Þór Gunnarsson eru í hópnum.
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Viðburðir og fræðsla
1. Fagráð – börn með ólíkar þarfir
Þar þarf að taka upp þráðinn frá því í sumar. SÁ gerir drög að
erindisbréfi.
2. Haustfundir skátafélaga
Þarf að endurraða glærum, flokka betur saman skylt efni. Það
þarf að huga að hlutverkum og skipulagi og mikilvægt að
dagskráin og tímasetningar haldist.
Næstu fundir eru 8. okt og 10. okt á höfuðborgarsvæðinu og
19.-21. okt á Akureyri.
3. Vinnudagur stjórnar og ráða 13. okt
Mikilvægt er að ráðsmenn skrái sig til að fá yfirlit yfir þátttöku.
Stjórnin hittist á föstudagskvöld kl. 18 í Skátamiðstöðinni og
síðan mæta ráðin og stjórn austur á Úlfljótsvatn á
laugardeginum. Ferð verður austur frá H123 kl. 8:30 og
sameinast í bíla.
4. 15 klst skátastarf á mánuði – kynning
MM kynnti rannsókn um þátttöku í æskulýðsstarfi í Danmörku.
Æskilegt að starfið sé a.m.k. 15 tímar í mánuði.
5. Skátahöfðingjafundur Norðurlanda 28.-30. sept – kynning
MM sagði frá fundi sem hún fór á í Færeyjum.
Miðlun upplýsinga og samfélagsþátttaka (Kynning og
ímyndarmál)
1. Heimsmarkmiðin
Búið að gefa út verkefnabókina „Gerum betri heim“ og hún er
aðgengileg á vefnum. MM sagði frá því hvernig Danir halda
utan um verkefnið, þeir hafa verið með stýrihóp sem heldur
utan um verkefnið. Verður unnið áfram.
2. Góðverkadagurinn
Skátarnir hafa komið að þessari framkvæmd áður og hægt að
byggja á þeirri vinnu. MM skoðar með hvaða hætti skátar geti
komið að þessu verkefni.
3. Einfalda heimsíður í eigu BÍS
Þurfum að fá hóp til að endurskoða núverandi síður og einfalda
framsetningu á efni. JEH heldur utan um verkefnið.
Vinnuhópar og staða verkefna
1. Öll verkefni skoðuð.
Starfsmannamál
Ragnheiður Ásta Valgeirsdóttir er ráðin í tímabundið starf
og hefur þegar tekið til starfa. Hún mun m.a. sinna hönnun
og uppsetningu á dagskrárefni.
Önnur mál
1. Skátaskeyti
Ekki vera særandi og ekki nafnlaust.
2. Landsmót skáta Akureyri
Rætt um framkvæmd mótsins og skipulag.
3. Aldursbilauppskeruhátíð
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Lagt til að uppskeruhátíðin verði haldin 23. október.
4. Skátablaðið
Skátablaðið er tilbúið og er verið að leita að tilboðum í
prentun og dreifingu.
5. Út að leika
MM kynnti hugmyndir að útilífsverkefni þar sem áhersla er
á útivist. Ákveðið að vinna þetta áfram.
Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 21:45
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