Lagabreytingatillaga frá Ungmennaþingi 2020 um kosningar í Ungmennaráð BÍS
25. grein laga BÍS hljóðar svo:
Á vegum stjórnar BÍS starfa ávallt fjögur fastaráð: starfsráð, alþjóðaráð, ungmennaráð og
stjórn Skátaskólans. Kosnir skulu að lágmarki þrír í hvert fastaráð til tveggja ára. Að auki situr
stjórnarmaður í ráðinu og getur eftir atvikum verið formaður þess. Stjórn getur ákveðið að
fleiri séu kjörnir í ákveðið fastaráð með auglýsingu með fundarboði skátaþings. Í hverju
fastaráði BÍS skal vera að lágmarki einn fulltrúi á aldrinum 18-25 ára. Skátar sem bjóða sig fram
í ungmennaráð skulu vera á aldrinum 16-25 ára á því ári sem þeir bjóða sig fram.
Hlutverk fastaráðanna er eftirfarandi:
-

-

-

Hlutverk starfsráðs er að styðja við og efla starf skátafélaganna í samráði við stjórnir
skátafélaga, sveitarforingja og flokksforingja.
Hlutverk alþjóðaráðs er að stuðla að því að að BÍS fylgi stefnum og nýti sér
stuðningsefni frá alþjóðasamtökum skáta, WOSM og WAGGGS, ásamt því að annast
samskipti við erlend skátabandalög, kynningu á erlendu skátastarfi á Íslandi og íslensku
skátastarfi erlendis.
Hlutverk ungmennaráðs er að hvetja til og auka ungmennalýðræði innan stjórnkerfis
hreyfingarinnar og stuðla að virkri þátttöku ungmenna við stefnumótun dagskrár
hreyfingarinnar og eigin skátastarfs.
Hlutverk stjórnar Skátaskólans er að stuðla að þjálfun með skipulagningu námskeiða,
er taki mið af Grunngildum Bandalags íslenskra skáta.

Hér með er lagt til að greinin hljóði svo:
Á vegum stjórnar BÍS starfa ávallt fjögur fastaráð: starfsráð, alþjóðaráð, ungmennaráð og
stjórn Skátaskólans. Kosnir skulu að lágmarki þrír í hvert fastaráð til tveggja ára. Við kosningar
í ungmennaráð gilda einungis þau atkvæði sem liggja í höndum einstaklinga 16-25 ára.
Kjörnefnd getur gefið skátafélagi undanþágu frá þessu ákvæði ef engir skátar á þessum aldri
starfa innan félagsins, ef allir skátar félagsins á þessum aldri skila undirritaðri skýringu hví þeir
óski þess að bera ekki atkvæði eða fulltrúar skátafélags sem eru eldri en 25 ára mega afhenda
einstaklingum 16-25 ára tímabundið atkvæðin sín óháð félagi. Að auki situr stjórnarmaður í
ráðinu og getur eftir atvikum verið formaður þess. Stjórn getur ákveðið að fleiri séu kjörnir í
ákveðið fastaráð með auglýsingu með fundarboði skátaþings. Í hverju fastaráði BÍS skal vera
að lágmarki einn fulltrúi á aldrinum 18-25 ára. Skátar sem bjóða sig fram í ungmennaráð skulu
vera á aldrinum 16-25 ára á því ári sem þeir bjóða sig fram.
Hlutverk fastaráðanna er eftirfarandi:
-

Hlutverk starfsráðs er að styðja við og efla starf skátafélaganna í samráði við stjórnir
skátafélaga, sveitarforingja og flokksforingja.
Hlutverk alþjóðaráðs er að stuðla að því að að BÍS fylgi stefnum og nýti sér
stuðningsefni frá alþjóðasamtökum skáta, WOSM og WAGGGS, ásamt því að annast

-

-

samskipti við erlend skátabandalög, kynningu á erlendu skátastarfi á Íslandi og íslensku
skátastarfi erlendis.
Hlutverk ungmennaráðs er að hvetja til og auka ungmennalýðræði innan stjórnkerfis
hreyfingarinnar og stuðla að virkri þátttöku ungmenna við stefnumótun dagskrár
hreyfingarinnar og eigin skátastarfs.
Hlutverk stjórnar Skátaskólans er að stuðla að þjálfun með skipulagningu námskeiða,
er taki mið af Grunngildum Bandalags íslenskra skáta.

Greinagerð:
Ungmennaþing skáta, sem haldið var 8. febrúar 2020, samþykkti að leggja fram sameiginlega
lagabreytingatillögu um kosningar í Ungmennaráð BÍS.
Í lögunum okkar stendur að hlutverk ungmennaráðs sé að hvetja til og auka ungmennalýðræði
innan stjórnkerfis hreyfingarinnar og stuðla að virkri þátttöku ungmenna við stefnumótun
dagskrár hreyfingarinnar og eigin skátastarfs. Má þar með túlka það þannig að ungmennaráð
séu fulltrúar síns og sinna jafnaldra, ungmennanna, innan BÍS. Eins og kosninga fyrirkomulagið
er í dag eru það sjaldnast ungmennin sem kjósa þessa fulltrúa sína. Þess vegna er það vilji
ungmennaþings að leggja fram þessa lagabreytingu á kosningakerfi okkar til að gæta þess að
ungmennin séu að kjósa sína fulltrúa innan BÍS og þar með hvetja til og auka ungmennalýðræði
innan stjórnkerfis hreyfingarinnar.
Fyrir hönd Ungmennaþings 2020,
Hildur Bragadóttir.

