
 
 
 

 

 
 

Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta 
 

Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir Fundur nr. 18/2018 

Fundarritari: Harpa Ósk Valgeirsdóttir  

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  
Liljar Már Þorbjörnsson (LMÞ) formaður alþjóðaráðs 
Kristinn Ólafsson (KÓ) framkvæmdastjóri BÍS 

Fundarstaður: 
Skátaskálinn 
Lækjarbotnum 
 
Dags: 12. okt. 2018 
  
 

Fjarverandi:  
Jón Egill Hafsteinsson (JEH) formaður upplýsingaráðs  
Sigríður Ágústsdóttir (SÁ) skrifstofustjóri BÍS 

 

 
Dagskrá: 

Tími -
mín: 

Nr. Fundarefni Ábyrgð 

 1 Setning 
MM setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.  

 

MM 

 2 Fundargerðir síðasta fundar 
Fundargerðir eru sendar til stjórnarmeðlima og ef ekki koma 
athugasemdir innan þriggja daga frá sendingu teljast þær 
samþykktar. 

 

KÓ 

 3 Stjórnsýsla 
1. Vinnubrögð og ferlar 

Spurt um ferla varðandi kaup á flugferðum.  Rætt um að 
bæði ferli og fræðsluefni, sem er til en er erfitt að nálgast. 
Þarf að einfalda aðgengi bæði stjórnar og ráða. 

2. Skjalavarsla  
LMÞ skoðar skjalavörslu BÍS í samstarfi við SÁ. 

3. Dagatal (google calendar) sem er opið fyrir öll skátafélög.  
Rætt um hugmynd sem kom fram á fundi með félögunum.  
Ákveðið að prófa að setja upp dagatal.  Ábyrgð HÓV og KÓ. 

4. Samskipti stjórnar 
Rætt um samskipti stjórnar og hvaða efni er rætt á 
mismunandi miðlum.  

5. Einföldun á stjórnskipulagi 
AGS fer yfir hvernig fyrirkomulagið er í dag. Vinnuhópur 
um einföldun á stjórnskipulagi hefur hafið störf og er að 
skoða mögulegar leiðir til að einfalda kosningar og 
stjórnskipun BÍS. Settar verða upp nokkrar sviðsmyndir. 
  

 



 
 
 

 

 4 Félagsforingjafundur 3. feb. 2019 kl. 10-15 
Hugmyndir að viðfangsefnum:  

• Breytt stjórnskipulag 

• Landsmót 

• Fundarsköp 

• Jákvæð samskipti 

• Heimsmarkmið 

• Senda út könnun fyrir fundinn á félagsforingja um þeirra 
upplifun af stefnu stjórnar og erindrekum 

 

 
Allir 
  

 
 

5 Fyrstu vikur erindreka 
Almenn ánægja hjá stjórnarmönnum með störf erindrekanna 
Sigurgeirs B Þórissonar og Margrethe Grønvold Friis og góð 
viðbrögð hafa komið frá skátafélögunum. 
Þau eru að kynna sér mál bæði hjá skátafélögum og hjá ráðunum 
Athugasemd frá einu skátafélagi að þau hefðu stundum áhuga að 
hitta stjórn beint, ekki bara hafa hópfundi. 
Margrethe er með fókus á heimsmarkmiðin, hefur tekið eftir 
óöryggi sveitarforingja. 
 

 
Allir 

 
 

6 Viðburðir og fræðsla 
Boð hefur borist frá finnsku skátunum að stjórnarmeðlimur BÍS 
komi á skátaþing þar sem þeir eru með sérstaka samkomu um 
félagaþrennuna. 
 

 
 

  7 Starfsmannamál 
Mikil ánægja er með nýju störfin og erindrekana tvo. 
Rætt var um verkefni skrifstofu og mönnun. 
 

 
KÓ 

 8 Önnur mál 
1. Siðareglur BÍS voru ræddar. 

 

 
 

  Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. xx  

 
 


