
 

 

 

Reykjavík 9. febrúar 2021 

 

Tilkynning frá uppstillingarnefnd BÍS vegna mönnunar í stjórn BÍS 
 

Á félagsforingjafundi á næstunni verður kosið í hlutverk meðstjórnanda í stjórn BÍS. Þessi stjórnarmeðlimur              

skal samkvæmt lögum BÍS vera 25 ára eða yngri. 

 

Úr 22. grein laga BÍS:  

Láti einhver stjórnarmanna af störfum eða ef um langvarandi fjarveru stjórnarmanns er að ræða á milli                

aðalfunda skal félagsforingjafundur í samráði við uppstillingarnefnd manna stöðuna fram að næsta            

aðalfundi. 

Uppstillingarnefnd hefur kallað eftir framboðum og þegar framboðsfresti lauk 5. febrúar síðastliðinn hafði             

borist eitt framboð í hlutverkið: 

● Huldar Hlynsson, skátafélaginu Vífli. 

Stutt skilaboð frá frambjóðanda má finna á næstu síðu. 
 
Nánari upplýsingar veitir uppstillingarnefnd. Netfang uppstillingarnefndar er uppstilling@skatar.is. 
 
Uppstillingarnefnd skipa:  
Berglind Lilja Björnsdóttir gsm 659-1366 berglind@skatar.is 
Birgir Ómarsson gsm 895-7551 biggiomars@gmail.com 
Katrín Kemp Stefánsdóttir gsm 824-1865 katrinkemp@kopar.is 
Sigurður Viktor Úlfarsson gsm 854-0074 siggiulfars@gmail.com 
Sædís Ósk Helgadóttir gsm 661-6433 saedisoskh@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Upplýsingar frá frambjóðanda 

 
Nafn: Huldar Hlynsson 
Fæðingarár: 1998 
Nám: Er í vélaverkfræði í HÍ 
Uppáhaldsmatur: Grjónagrautur 
Hefur farið í fallhlífarstökk: Neibb 
Notar gleraugu: Jább 
 
 

Skátatengdar upplýsingar: 
Skátafélag: Vífill 
Foringjastörf: Hef verið aðstoðar-/sveitarforingi í dreka- og dróttskátasveit og er núna þennan vetur með              
fálkasveit í fyrsta sinn, ætlum að reyna að gera sólarsellur úr geisladiskum í þessari viku. 
Viðburðarhald: Hef haldið einn fjölfélagaviðburð sem var næturhlaup. Gekk ekki jafn vel og ég hafði vonast                
eftir en flestir bara ánægðir með það. 
 
Og smá texti: 
Ég er mikið fyrir útivist, að læra, leika mér og eitt uppáhaldsáhugamálið mitt er að kynnast nýju fólki. Þarf að                    
bæta mig í tímastjórnun og er enn að læra hvað ég get og hvað ég get ekki. Get stundum verið smá hræsnari                      
en er langoftast bara í hressu skapi og til í tuskið. 
Varðandi hvað ég væri til í að gera í stjórninni þá er ég ekki alveg viss um hvernig svona stjórnir ganga fyrir sig                       
en er spenntur fyrir því að prófa. Hlutir sem ég væri til í að setja í gang væri fjallganga mánaðarins um allt                      
land þar sem farið er í fjallgöngu mánaðarlega, en annars er ég bara til í að fara yfir það sem þarf að gera og                        
hjálpa til við að finna lausnir á því hvernig á að gera það. 
 
 


