
Tillaga Þórhildar er svohljóðandi: 

Á vegum BÍS skal ætíð starfa sérstök 5 manna uppstillingarnefnd, kosin á Skátaþingi 
til tveggja ára. Að lágmarki skal einn nefndarmeðlimur ekki vera eldri en 25 ára á því 
ári sem kosning fer fram. Nefndin skiptir með sér verkum á fyrsta fundi sínum.  

Uppstillingarnefnd skal leita eftir fólki til starfa fyrir Bandalag íslenskra skáta 
samkvæmt því sem fram kemur í 18. grein, 20. grein, 22. grein, 23. grein, 26. grein og 
28. grein laga þessara og tryggja að í hvert laust sæti sé a.m.k. einn frambjóðandi. Á 
þetta einnig við ungmennaráð og áheyrnarfulltrúa ungmenna þó kosið sé í þau 
hlutverk utan Skátaþings. 

Við störf sín skal uppstillingarnefnd ávallt leita eftir hæfum frambjóðendum og gæta 
þess, eftir því sem hægt er, að jafnræði sé með kynjunum í stjórn, nefndum og 
ráðum BÍS sem og að aldursdreifing sé sem jöfnust.  

Framboð til áðurnefndra embætta má tilkynna til nefndarinnar og skal það vera 
skriflegt og undirritað af frambjóðanda. Framboð skulu hafa borist í síðasta lagi 3 
vikum fyrir Skátaþing. Á ungmennaþingi þurfa framboð að berast í síðasta lagi við 
lok þess dagskrárliðs sem kemur á undan kosningu á þinginu sjálfu og er því nóg að 
framboð berist til fundarstjóra þingsins.     

Nefndin skal ljúka uppstillingarstörfum fyrir hvort þingið fyrir sig a.m.k. 17 dögum 
fyrir þingið. Nöfn, netföng og símanúmer nefndarmanna skulu tilgreind í fundarboði 
til Skátaþings og Ungmennaþings. 

Stjórn BÍS skal kalla uppstillingarnefnd saman í síðasta lagi tíu vikum fyrir Skátaþing.  

Tillaga að breytingu á 19. grein: 

Á vegum BÍS skal ætíð starfa sérstök 5 manna uppstillingarnefnd, kosin á Skátaþingi 
til tveggja ára. Að lágmarki skal einn nefndarmeðlimur ekki vera eldri en 25 ára á því 
ári sem kosning fer fram. Nefndin skiptir með sér verkum á fyrsta fundi sínum.  

Uppstillingarnefnd skal leita eftir fólki til starfa fyrir Bandalag íslenskra skáta 
samkvæmt því sem fram kemur í 16. grein, 19. grein, 23. grein, 26. grein og 27. grein 
laga þessara og tryggja að í hvert laust sæti sé a.m.k. einn frambjóðandi.  

Við störf sín skal uppstillingarnefnd ávallt leita eftir hæfum frambjóðendum og gæta 
þess, eftir því sem hægt er, að jafnræði sé með kynjunum í stjórn, nefndum og 
ráðum BÍS sem og að aldursdreifing sé sem jöfnust.  

Framboð til áðurnefndra embætta má tilkynna til nefndarinnar og skal það vera 
skriflegt og undirritað af frambjóðanda. Framboð skulu hafa borist í síðasta lagi 3 
vikum fyrir Skátaþing.     

Nefndin skal ljúka störfum í síðasta lagi 17 dögum fyrir hvort þing. Nöfn, netföng og 
símanúmer nefndarmanna skulu tilgreind í fundarboði til Skáta- og 
Ungmennaþings. 



Stjórn BÍS skal kalla uppstillingarnefnd saman í síðasta lagi tíu vikum fyrir Skátaþing. 

 

Tillaga að breytingu á 16. grein: 

Ungmennaráð og stjórn BÍS skulu a.m.k. árlega boða til Ungmennaþings. Til 
Ungmennaþings skal boða með minnst 6 vikna fyrirvara. Ungmennaþing skal haldið 
í síðasta lagi fimm vikum fyrir skátaþing ár hvert. Ungmennaþing er vettvangur fyrir 
skáta 25 ára og yngri til að koma saman og ræða málefni er varða þau sérstaklega. Á 
Ungmennaþingi geta ungmenni í skátunum t.d. komið sér saman um 
lagabreytingar og aðrar tillögur fyrir Skátaþing ár hvert ásamt því að kjósa á 
kosningaári áheyrnafulltrúa ungmenna í stjórn BÍS og a.m.k. þrjá fulltrúa í 
ungmennaráð. Aðeins eru kjörgengir þeir skátar sem eru 25 ára eða yngri á því ári 
sem kosið er. 

Á ungmennaþingi mega framboð berast fram að kosningum. 

Auka Ungmennaþing skal halda ef stjórn eða ungmennaráð telja það nauðsynlegt 
og skal boða til þess með minnst 15 daga fyrirvara. Auka Ungmennaþing er 
undanskilið því skilyrði að Ungmennaþing skal vera haldið minnst fimm vikum fyrir 
skátaþing ár hvert. 

 


