
 
 
 

 

 
 

Fundargerð stjórnar BÍS 
 

Fundarstjóri:  Marta Magnúsdóttir Fundur nr. 36/2017 

Fundarritari: Sigríður Ágústsdóttir  

Mættir:  
Anna G Sverrisdóttir formaður fjármálaráðs 
Berglind Lilja Björnsdóttir formaður ungmennaráðs 
Björk Norðdahl formaður fræðsluráðs 
Dagmar Ýr Ólafsdóttir aðstoðarskátahöfðingi, formaður félagaráðs 
Halldór Valberg Skúlason fulltrúi upplýsingaráðs 
Harpa Ósk Valgeirdóttir formaður dagskrárráðs 
Jón Egill Hafsteinsson fulltrúi upplýsingaráðs 
Kristinn Ólafsson framkvæmdastjóri BÍS 
Marta Magnúsdóttir skátahöfðingi  
Sigríður Ágústsdóttir skrifstofustjóri BÍS 

Fundarstaður: 
Skátamiðstöðin 
Hraunbæ 123, 
Reykjavík 
 
Dags: 12. des. 2017 
  
Frá kl. 18:30 
Til kl. 20:15 

Fjarverandi:  
Jón Þór Gunnarsson formaður alþjóðaráðs 
Liljar Már Þorbjörnsson fulltrúi alþjóðaráðs 
 

 

Gestir: Ólafur Proppé og Benjamín Axel Árnason , undir lið 4.  

Dagskrá: 

Tími -
mín: 

Nr. Fundarefni Fylgiskjöl 
í möppu 

Ábyrgð 

 1 Setning 
MM setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.  
 

 MM 

 2 Fundargerð síðasta fundar 
Samþykkt. 

3.2 SÁ 

 3 Fjármál 
Úlfljótsvatn og mögulega næstu skref. 
Ýta á að gengið verði frá samningi við BÍS eða SSR um að sjá 
um skráningar og rekstur ÚSÚ. Þarf að gera lista yfir 
forgangsverkefni sem þarf að gera strax svo það verði 
tilbúið áður en vor- og sumartörnin hefst. Það má gera ráð 
fyrir að það þurfi 10-20 milljónir til að bæta á staðnum.  
Ítrekað að það var samþykkt í Úlfljótsvatnsráði  að ganga til 
samninga við BÍS að sinna ákveðnum atriðum fyrir 
Úlfljótsvatn. Þess vegna var það tekið fram í starfslýsingu 
viðburðastjóra BÍS. 
Stefna ber að því að stjórn BÍS og stjórn SSR hittist á næstu 
vikum til að ræða framhaldið.  
 

 AGS/KÓ 

 
 

4 Meginmál 1 
Athugasemd frá sveitarforingjum varðandi fræðsluefni í 
handbókum fyrir yngri skáta.  

 
 

 MM/ÓP 



 
 
 

 

Ólafur Proppé fyrrv. formaður fræðsluráðs og skólastjóri 
Gilwell skólans var með innlegg varðandi kaflann um 
kynvitund, efnistökin í handbókum skáta og tilurð þeirra. 
Lögð er áhersla á að ekki er gert ráð fyrir að sveitarforingjar 
taki umræðu um málefni sem þeir treysta sér ekki í. 
Niðurstaða að það þarf að kynna handbækurnar betur fyrir 
sveitarforingjum 
 

 
 

5 Meginmál 2 
Áherslur í starfi 2018 – tímalína verkefna og forgangsröðun 
 
Unnið að fyrstu drögum að starfsáætlun 2018 
 
Fræðsla og dagskrá – hugmyndir að vinnutilhögun. Þjálfun 
og námskeið 
 

 
 

 
MM 
 
MM 
 
BN/HÓV 

  Uppbygging og skipulag stjórnar og ráða 
Rætt er um að breyta tilhögun stjórnar og ráða og að frekar 
yrði byggt á vinnuhópum um einstök málefni og verkefni. 
Spurning um að kjósa færra fólk á skátaþingi og nýta 
vinnuhópa betur. 
Umræður um kosti og galla á mismunandi formi ráða og 
vinnuhópa.  

  

     

 6 Önnur mál 
1. Movis, kynning á ráðstefnu sem Björk Norðdahl 

og Dagbjört Brynjarsdóttir sóttu. 
 

2. SPIRITECO - samtök um spirituality in scouting. 
Frestað. 
 

3. Upplýsingamiðlun og vinna við heimasíður 
 

4. Næsti stjórnarfundur verður (16. jan 2018 ??) 
 
 

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið. 

  
BN 
 
 
DÝÓ 
 
 
HVS/JEH 
 
 
 

 
Úr viðburðadagatali BÍS: 
 

12 Kakókvöld - Skátafélagið Vífill  

2018 

 

13. jan 2018 Gilwell leiðtogaþjálfun 1. skref 

23 Foringjaspjall sveitarforingja 

19.-21. Vetraráskorun Crean – Undirbúningshelgi 2 

20.-21 Gilwell leiðtogaþjálfun 5. skref - Úlfljótsvatni 

26.-28.jan Vetrarmót Reykjavíkurskáta - Úlfljótsvatni 

2.-4. feb Ungmennaþing - Úlfljótsvatni 

3. feb Félagsforingjafundur – H123 

10.-11. Gilwell - 1+2 á Akureyri 



 
 
 

 

9.-16 Vetraráskorun Crean – Undirbúningshelgi 3, Hellisheiði 

feb? Skátapepp Leiðtogaþjálfun 

17 Gilwell leiðtogaþjálfun 2. skref 

22. 22. febrúar 

22.-26.  
Skátamót Vetrarólympíuleikarnir – alheimsmót ungliða í Gangwon 
héraði, Suður Kóreu 

úts. í feb Styrktarpinni skáta  

4. mars Drekaskátadagur 

14. mars 12 tíma ljósmyndaáskorun rekka- og róverskáta 

mars? Leiðtoganámskeið - Skátapepp  

16.-18.? mars  Ungir talsmenn skáta 

1.-15. apríl Íslenski fáninn í öndvegi 

6.-7. apríl  Skátaþing 

11.-15. Agora 2018 - Írlandi 

12. apríl Nýliðanámskeið og samráðsfundir stjórnar og ráða BÍS 

 
 


