
 
 

 

 
Fundargerð 

  
Mætt: Hulda María, Daði Már, Sunna Líf og Berglind Lilja 
Gestur:  
 
Alþjóðaráð:  
 
Dagskrá: 

1. Fundarsetning: Brauðist / Ristavél umræða 
a. Brauðrist: Berglind, Sunna, Daði 
b. Ristavél: Hulda María,  
c. Vantar að heyra frá Agnesi 

2. Mynd af Úlfljótsvatni fyrir KISC Nordic Room 
a. Búin að velja, Hulda sendir út 

3. JOTA-JOTI vinnuhópur 
a. Auglýsa (Í mars skv. plani) 

4. Alþjóðaviðburða plagat í skátaheimili 
a. Senda email á Ritu 
b. Byrja að safna saman textum 

c. Rita skoðar þetta - Sædís kíkir 
5. Alþjóðamálefni á skatarnir vefsíðunni [næsti vinnufundur] 

a. Skoða næstu skref 
6. Skátaþing 24 - 26. Mars 

a. Kynna það sem gerðist á árinu  
b. Kynna það sem er framundan 
c. Vera með smá stefnumótun með öllum 
d. return of the skátakind (skátarollan-Sk’rollan) 

i. Búa til í samstarfi við Roverway fararstjóra 
ii. Daði Már og Agnes frá okkur 

iii. Topic: 
1. Roverway 
2. Agorar? 
3. JotaJoti 
4. Moot 2025? 
5. Skátamót framundan í norðurlöndunum (jeij) 

7. Agora 2023 
a. Tækifæri mánaðarins 
b. Auglýsing 

i. Hulda er að klára texta 
ii. 19. mars er deadline hjá WOSM 

iii. 6. mars er okkar umsóknarfrestur 

8. Lesa ferðaskýrslur 

a. Go global 



 
 

 

b. Ung i Norden, stutt og hnitmiðuð. Þurfum að vera með það sýnilegra, geta 
sent myndir?  

9. Febrúarverkefni 
 

10. Föst verkefni 
a. Árskýrsla 2022 fyrir þing 

i. Þetta er komið 
b. Þankadagurinn [SLÞ] 

i. Allir að deila og like-a 

ii. ÞankadagsMeme?  
c. Upplýsingaflæði frá Alþjóðaráði  

i. Tækifæri mánaðarins í Alþjóðastarfi mars: Advocates for Europe 
ii. apríl: Dagskrábilið lið 

iii. Hugmyndir :Serbian jamboree 
d. Heimsþing WAGGGS - Kýpur  

i. Dagsetning 26.-31. júlí 2023 
ii. setja inn í Ársyfirlit  

iii. Sunna sendi póst á stjórn varðandi þingið 
iv. Skoða hver/hverjir fara 
v. Undirbúningshelgi í kaupmannahöfn 10.júní fyrir NSK 

e. Fararteymi á Roverway  
i. Fundur með fararstjórnum, gekk vel og þær eru reddí í verkefnið 

ii. Berglind sendir póst á Noreg með upplýsingum um nýja fararstjóra 
 

11.  Önnur mál. 
a. Skoða WOSM & Wagggsnámskeið 

i. Educational congress 2023 

1. BÍS er að skoða að senda hóp 

ii. Educational forum okt 2023 
1. Þetta er í norður makedóníu og því ólíklegt að við tökum 

þátt 
iii. Peace Education in Scouting Training 2023 

1. Viljum við taka þátt? 
iv. FBM Online Global Facilitators' Training 

1. Sunna sendi póst og bíður eftir svari 
v. WAGGGS STEM 

1. sunna setti inn á skátar á íslandi 

b. Tékklisti fyrir fararstjóra í skátaferðum - Neisti 

c. Hlutir sem þarf að senda á sigurgeir frá vinnudegi 
 
 

 
Fleira var ekki gert, fundi slitið 
 
Ritari  


