Fundargerð stjórnar Bandalags íslenskra skáta
Fundarstjóri: Marta Magnúsdóttir
Fundarritari: Sigríður Ágústsdóttir
Mættir:
Marta Magnúsdóttir (MM) skátahöfðingi
Anna G Sverrisdóttir (AGS) formaður fjármálaráðs
Berglind Lilja Björnsdóttir (BLB) formaður ungmennaráðs
Björk Norðdahl (BN) formaður fræðsluráðs
Liljar Már Þorbjörnsson (LMÞ) formaður alþjóðaráðs
Kristinn Ólafsson (KÓ) framkvæmdastjóri BÍS
Sigríður Ágústsdóttir (SÁ) skrifstofustjóri BÍS

Fundur nr. 21/2018
Fundarstaður:
Sumarbústaður KÓ
við Kaldársel í
Hafnarfirði
Dags: 5.des. 2018
Frá kl. 18:20
Til kl. 22:00

Fjarverandi:
Dagmar Ýr Ólafsdóttir (DÝÓ) aðstoðarskátahöfðingi, formaður
félagaráðs
Harpa Ósk Valgeirdóttir (HÓV) formaður dagskrárráðs
Jón Egill Hafsteinsson (JEH) formaður upplýsingaráðs

Dagskrá:
Tími mín:
1

Fundarefni

Ábyrgð

1

Setning
MM setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.

MM

1

2

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

KÓ

180

3

Stjórnsýsla
1. Starfsáætlun og fjárhagsáætlun BÍS og ráða 2019. Unnið var í
áætlun og helstu drög liggja fyrir.

Allir

20

4

Fjármál
1. 9 mánaða uppgjör. Farið var yfir uppgjörið sem lítur vel út,
bæði hjá BÍS og dótturfélögum.
2. Úlfljótsvatn er í lokaviðræðum við Reykjavíkurborg um
skólabúðir.
3. Grænir skátar: Nauðsynlegt getur reynst að fara út í
skipulagsbreytingar á næstu mánuðum ef ekki verða breytingar
á samningi við Vinnumálastofnun og aðkomu
Reykjavíkurborgar.

20

Nr.

5

Önnur mál
1. Auka aðalfundur Evrópusvæðisins WOSM í lok mars
2019.
Evrópustjórn boðar til auka aðalfundar Evrópusvæðisins.

AGS/KÓ

LMÞ

Þetta er gert vegna breytinga á lögum tengt því hvort
breyta eigi tímasetningu á Evrópuþingi, þ.e. hvort það eigi
að vera árið eftir heimsþing eða með óbreyttu sniði. Málið
rætt og ákvörðun verður tekin á næsta fundi.
2. Spjallað um Ungmennaráð - Samstarfsverkefni með skólaog frístundasviði Reykjavíkurborgar
BLB sagði frá frá verkefni sem ungmennaráð með aðstoð
frá Sigurgeiri B Þórissyni erindreka og Ungmennaráð
Reykjavíkurborgar eru að undirbúa þessa dagana.

BLB

Markmið verkefnisins eru að auka umræðu um starf
ungmennaráða í landinu og ýta undir meira samstarf og
samráð á milli ungmennaráða.
Verkefnið felur í sér:
1. Undirbúningsfund með fulltrúum úr Ungmennaráði BÍS
og Ungmennaráði Reykjavíkur.
2. Hugarflæðisfund (Brainstorm) þar sem Ungmennaráðum
úr öllum áttum verður boðið að koma og ræða saman um
hvaða umræða er þörf og/eða er áhugi fyrir varðandi starf
ungmennaráða á íslandi.
3. Ungmennaráð BÍS og RVK borgar setja saman umsókn
um Erasmus+ styrk í flokknum "Fundir ungs fólks og
ráðamanna" fyrir viðburð þar sem áheyrsla er lögð á þau
atriði sem koma fram á hugarflæðisfundinum.
3. Skátaþing 5.-6. apríl 2019
Rætt um framkvæmd og umsjón þingsins sem og mögulega
gleði á laugardagskvöldið.
Ákveðið að byrja gleðina strax að loknum aðalfundi og vera
í Strýtunni. Matur, gleði og skemmtiatriði fram til ca. 21:00.
4. Tilnefningar fulltrúa í Æskulýðsráð fyrir tímabilið 20192020.
Mennta- og menningarmálaráðuneyti óskar eftir
tilnefningum æskulýðsfélaga og æskulýðssamtaka um
fulltrúa í Æskulýðsráð fyrir tímabilið 2019-2020 sbr.
reglugerð nr. 1088/2007 um skipan fulltrúa í Æskulýðsráð.
Samþykkt að tilnefna tvo einstaklinga.

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 22:00

KÓ

KÓ

