
Hér fyrir neðan eru fimm lagabreytingartillögur frá Þórhildi Elínardóttur 

Magnúsdóttur. 

_________________________________________________________________________ 

 

9. grein laga BÍS hljóðar svo: 

Skátafélögum innan BÍS er skylt að setja sér lög. Í vörslu BÍS skal jafnan vera eintak af 

gildandi félagslögum viðkomandi skátafélags. Í lögum hvers skátafélags skulu a.m.k. vera 

ákvæði um eftirfarandi: 

 

•  Aðalfundur félagsins skal haldinn árlega. Stjórn BÍS er heimilt að senda 

áheyrnarfulltrúa á fundinn. Fundarboð skal sent skrifstofu BÍS. 

•  Í félaginu skal starfa minnst 3ja manna stjórn sem funda skal að jafnaði mánaðarlega. 

Þar á meðal skulu vera félagsforingi, aðstoðarfélagsforingi og gjaldkeri. Enginn 

stjórnarmeðlimur má gegna fleiri en einu þessara embætta. 

• Æskilegt er að minnst einn stjórnarmanna skátafélags með aðild A sé á aldrinum 18- 

25 ára. 

•  Í félaginu skal starfa foringjaráð og/eða félagsráð þar sem skátaforingjar og stjórn 

félagsins eiga sæti. Foringjaráð og/eða félagsráð skal funda eigi sjaldnar en þrisvar á 

ári. 

•  Stjórn og foringjaráð skulu skipuð fólki af fleira en einu kyni og kynjahlutföll vera 

sem jöfnust sé því við komið. 

•  Hvernig staðið skuli að úrsögn félagsins úr BÍS. 

•  Hvernig staðið skuli að því að leggja starfsemi félagsins niður. 

•  Hverjir skulu fara með eignir félagsins hætti það störfum. Þessir aðilar eru skyldugir 

til þess að ráðstafa eignunum í samráði við stjórn BÍS. 

 

Hér með er lagt til að 9. grein laga BÍS hljóði svo: 

 

Skátafélögum innan BÍS er skylt að setja sér lög. Í vörslu BÍS skal jafnan vera eintak af 

gildandi félagslögum viðkomandi skátafélags. Í lögum hvers skátafélags skulu a.m.k. vera 

ákvæði um eftirfarandi: 

 

•  Aðalfundur félagsins skal haldinn árlega. Stjórn BÍS er heimilt að senda 

áheyrnarfulltrúa á fundinn. Fundarboð skal sent skrifstofu BÍS. 



•  Í félaginu skal starfa minnst 3ja manna stjórn sem funda skal að jafnaði mánaðarlega. 

Þar á meðal skulu vera félagsforingi, aðstoðarfélagsforingi og gjaldkeri. Enginn 

stjórnarmeðlimur má gegna fleiri en einu þessara embætta. 

• Æskilegt er að minnst einn stjórnarmanna skátafélags með aðild A sé 25 ára eða 

yngri. 

•  Í félaginu skal starfa foringjaráð og/eða félagsráð þar sem skátaforingjar og stjórn 

félagsins eiga sæti. Foringjaráð og/eða félagsráð skal funda eigi sjaldnar en þrisvar á 

ári. 

•  Stjórn og foringjaráð skulu skipuð fólki af fleira en einu kyni og kynjahlutföll vera 

sem jöfnust sé því við komið. 

•  Hvernig staðið skuli að úrsögn félagsins úr BÍS. 

•  Hvernig staðið skuli að því að leggja starfsemi félagsins niður. 

•  Hverjir skulu fara með eignir félagsins hætti það störfum. Þessir aðilar eru skyldugir 

til þess að ráðstafa eignunum í samráði við stjórn BÍS. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

19. grein (1) laga BÍS hljóðar svo: 

Rétt til setu á Skátaþingi eiga:  

 

A) Með atkvæðisrétt: Fulltrúar skátafélaga með aðild A fara með 4 atkvæði, þar af skal eitt 

atkvæði bundið félagsforingja eða aðstoðarfélagsforingja í hans stað og æskilegt er að minnst 

eitt atkvæði sé í höndum einstaklings á aldrinum 16-25 ára.  

 

Fulltrúar skátafélaga með aðild B fara með 1 atkvæði.  

• Fulltrúar með atkvæðisrétt skulu vera starfandi skátar 16 ára og eldri.  

• Enginn getur farið með fleiri en eitt atkvæði á Skátaþingi og eingöngu fyrir skátafélag sem 

hann er skráður félagi í.  

• Einfaldur meirihluti greiddra atkvæða ræður úrslitum mála á Skátaþingi, nema um 

breytingu á lögum BÍS eða Grunngildum BÍS sé að ræða.  

 

B) Með málfrelsi og tillögurétt:  

• Stjórn, ráðsmenn og starfsfólk BÍS  

• Endurskoðendur og skoðunarmenn BÍS  



• Allir starfandi skátar með aðild að BÍS  

• Stjórn BÍS er heimilt að bjóða gestum til Skátaþings  

 

Skilyrði fyrir úthlutun atkvæða er að skátafélag hafi staðið skil á gögnum og greiðslum skv. 

10. gr. þessara laga. Kjörbréfanefnd er heimilt að veita undanþágu frá þessu skilyrði sé 

dráttur á afhendingu tilkynnt tímanlega og henni fylgi skriflegur rökstuðningur. 

Kjörbréfanefnd skal meta hvað teljast gildar ástæður í þessu sambandi. Ef atkvæði 

skátafélaga með félagsaðild A fara undir 51% þá fellur niður atkvæðisréttur annarra félaga á 

því Skátaþingi og hafa því einungis skátafélög með félagsaðild A atkvæði á þinginu. 

Kjörbréf, er tilgreinir aðal- og varafulltrúa skátafélags, undirritað af félagsforingja eða 

stjórnarmanni skátafélagsins, skal afhenda við upphaf Skátaþings. 

 

Hér með er lagt til að 19. grein (1) laga BÍS hljóði svo: 

 

Rétt til setu á Skátaþingi eiga:  

 

A) Með atkvæðisrétt: Fulltrúar skátafélaga með aðild A fara með 4 atkvæði, þar af skal eitt 

atkvæði bundið félagsforingja eða aðstoðarfélagsforingja í hans stað og æskilegt er að minnst 

eitt atkvæði sé í höndum einstaklings 25 ára eða yngri  

 

Fulltrúar skátafélaga með aðild B fara með 1 atkvæði.  

• Fulltrúar með atkvæðisrétt skulu vera starfandi skátar 16 ára og eldri.  

• Enginn getur farið með fleiri en eitt atkvæði á Skátaþingi og eingöngu fyrir skátafélag sem 

hann er skráður félagi í.  

• Einfaldur meirihluti greiddra atkvæða ræður úrslitum mála á Skátaþingi, nema um 

breytingu á lögum BÍS eða Grunngildum BÍS sé að ræða.  

 

B) Með málfrelsi og tillögurétt:  

• Stjórn, ráðsmenn og starfsfólk BÍS  

• Endurskoðendur og skoðunarmenn BÍS  

• Allir starfandi skátar með aðild að BÍS  

• Stjórn BÍS er heimilt að bjóða gestum til Skátaþings  

 



Skilyrði fyrir úthlutun atkvæða er að skátafélag hafi staðið skil á gögnum og greiðslum skv. 

10. gr. þessara laga. Kjörbréfanefnd er heimilt að veita undanþágu frá þessu skilyrði sé 

dráttur á afhendingu tilkynnt tímanlega og henni fylgi skriflegur rökstuðningur. 

Kjörbréfanefnd skal meta hvað teljast gildar ástæður í þessu sambandi. Ef atkvæði 

skátafélaga með félagsaðild A fara undir 51% þá fellur niður atkvæðisréttur annarra félaga á 

því Skátaþingi og hafa því einungis skátafélög með félagsaðild A atkvæði á þinginu. 

Kjörbréf, er tilgreinir aðal- og varafulltrúa skátafélags, undirritað af félagsforingja eða 

stjórnarmanni skátafélagsins, skal afhenda við upphaf Skátaþings. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

19. grein (2) laga BÍS hljóðar svo: 

Rétt til setu á Skátaþingi eiga:  

 

A) Með atkvæðisrétt: Fulltrúar skátafélaga með aðild A fara með 4 atkvæði, þar af skal eitt 

atkvæði bundið félagsforingja eða aðstoðarfélagsforingja í hans stað og æskilegt er að minnst 

eitt atkvæði sé í höndum einstaklings á aldrinum 16-25 ára.  

 

Fulltrúar skátafélaga með aðild B fara með 1 atkvæði.  

• Fulltrúar með atkvæðisrétt skulu vera starfandi skátar 16 ára og eldri.  

• Enginn getur farið með fleiri en eitt atkvæði á Skátaþingi og eingöngu fyrir skátafélag sem 

hann er skráður félagi í.  

• Einfaldur meirihluti greiddra atkvæða ræður úrslitum mála á Skátaþingi, nema um 

breytingu á lögum BÍS eða Grunngildum BÍS sé að ræða.  

 

B) Með málfrelsi og tillögurétt:  

• Stjórn, ráðsmenn og starfsfólk BÍS  

• Endurskoðendur og skoðunarmenn BÍS  

• Allir starfandi skátar með aðild að BÍS  

• Stjórn BÍS er heimilt að bjóða gestum til Skátaþings  

 

Skilyrði fyrir úthlutun atkvæða er að skátafélag hafi staðið skil á gögnum og greiðslum skv. 

10. gr. þessara laga. Kjörbréfanefnd er heimilt að veita undanþágu frá þessu skilyrði sé 

dráttur á afhendingu tilkynnt tímanlega og henni fylgi skriflegur rökstuðningur. 



Kjörbréfanefnd skal meta hvað teljast gildar ástæður í þessu sambandi. Ef atkvæði 

skátafélaga með félagsaðild A fara undir 51% þá fellur niður atkvæðisréttur annarra félaga á 

því Skátaþingi og hafa því einungis skátafélög með félagsaðild A atkvæði á þinginu. 

Kjörbréf, er tilgreinir aðal- og varafulltrúa skátafélags, undirritað af félagsforingja eða 

stjórnarmanni skátafélagsins, skal afhenda við upphaf Skátaþings. 

 

Hér með er lagt til að 19. grein (2) laga BÍS hljóði svo: 

 

Rétt til setu á Skátaþingi eiga:  

 

A) Með atkvæðisrétt: Fulltrúar skátafélaga með aðild A fara með 4 atkvæði, þar af skal eitt 

atkvæði bundið félagsforingja eða aðstoðarfélagsforingja í hans stað og æskilegt er að minnst 

eitt atkvæði sé í höndum einstaklings á aldrinum 16-25 ára.  

 

Fulltrúar skátafélaga með aðild B fara með 1 atkvæði.  

• Fulltrúar með atkvæðisrétt skulu vera starfandi skátar. 

• Enginn getur farið með fleiri en eitt atkvæði á Skátaþingi og eingöngu fyrir skátafélag sem 

hann er skráður félagi í.  

• Einfaldur meirihluti greiddra atkvæða ræður úrslitum mála á Skátaþingi, nema um 

breytingu á lögum BÍS eða Grunngildum BÍS sé að ræða.  

 

B) Með málfrelsi og tillögurétt:  

• Stjórn, ráðsmenn og starfsfólk BÍS  

• Endurskoðendur og skoðunarmenn BÍS  

• Allir starfandi skátar með aðild að BÍS  

• Stjórn BÍS er heimilt að bjóða gestum til Skátaþings  

 

Skilyrði fyrir úthlutun atkvæða er að skátafélag hafi staðið skil á gögnum og greiðslum skv. 

10. gr. þessara laga. Kjörbréfanefnd er heimilt að veita undanþágu frá þessu skilyrði sé 

dráttur á afhendingu tilkynnt tímanlega og henni fylgi skriflegur rökstuðningur. 

Kjörbréfanefnd skal meta hvað teljast gildar ástæður í þessu sambandi. Ef atkvæði 

skátafélaga með félagsaðild A fara undir 51% þá fellur niður atkvæðisréttur annarra félaga á 

því Skátaþingi og hafa því einungis skátafélög með félagsaðild A atkvæði á þinginu. 



Kjörbréf, er tilgreinir aðal- og varafulltrúa skátafélags, undirritað af félagsforingja eða 

stjórnarmanni skátafélagsins, skal afhenda við upphaf Skátaþings. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

22. grein laga BÍS hljóðar svo: 

Skátaþing kýs stjórnarmenn til tveggja ára í senn. Að lágmarki skal einn stjórnarmaður ekki 

vera eldri en 25 ára á því ári sem kosning fer fram. Kosning fer fram á tveggja ára fresti. 

Kjörgengi hafa allir lögráða skátar. Kosning fer fram á Skátaþingi á tveggja ára fresti og skal 

vera kosið í embætti skátahöfðingja, gjaldkera og 5 meðstjórnenda. Sérstaklega er kosið um 

skátahöfðingja og gjaldkera en meðstjórnendur eru kjörnir í einni kosningu. Lendi atkvæði á 

jöfnu skal kosið sérstaklega á milli þeirra þar til öll sæti hafa verið fyllt. Við kosningu 

stjórnarmanna skal þess gætt að þeir séu ekki allir af sama kyni. Stjórnarmenn mega ekki sitja 

í stjórn lengur en fjögur kjörtímabil í röð. 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. 

 

Hér með er lagt til að 22. grein laga BÍS hljóði svo: 

Skátaþing kýs stjórnarmenn til tveggja ára í senn. Að lágmarki skal einn stjórnarmaður ekki 

vera eldri en 25 ára á því ári sem kosning fer fram. Kosning fer fram á tveggja ára fresti. 

Kjörgengi hafa allir starfandi skátar. Kosning fer fram á Skátaþingi á tveggja ára fresti og 

skal vera kosið í embætti skátahöfðingja, gjaldkera og 5 meðstjórnenda. Sérstaklega er kosið 

um skátahöfðingja og gjaldkera en meðstjórnendur eru kjörnir í einni kosningu. Lendi 

atkvæði á jöfnu skal kosið sérstaklega á milli þeirra þar til öll sæti hafa verið fyllt. Við 

kosningu stjórnarmanna skal þess gætt að þeir séu ekki allir af sama kyni. Stjórnarmenn mega 

ekki sitja í stjórn lengur en fjögur kjörtímabil í röð. 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. 

_________________________________________________________________________ 

 

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 25. grein laga BÍS 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. 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 25 ára eða yngri. 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. 



_________________________________________________________________________ 

 

 

Greinargerð: 

Skátarnir eru ungmennahreyfing með yfirsett markmið að styðja við og efla 

ungmennalýðræði. Þessar lagabreytingar eru allar þess efnis að auðvelda aðgengi ungra skáta 

að Skátaþingi sem og embættum og ráðum innan BÍS, og þar með efla þátttöku þeirra í 

lýðræði innan skátanna. Þessi abstrakt aldursviðmið sem að tekin eru fyrir hér fyrir ofan gera 

lítið annað en að hefta aðgengi skáta á ákveðnum aldri að ákveðnum ferlum eða embættum. 

Breytingarnar eru til þess gerðar að opna lögin enn frekar en tryggja ennþá að þátttaka ungs 

fólks sé höfð í hávegum með ákvæðum sem mæla til þess að það sé ungt fólk í stjórn, ráðum 

og með atkvæði á þinginu. 

 

28. febrúar 2020 

Flutningsmaður lagabreytinganna er Þórhildur Elínardóttir Magnúsdóttir. 

 

 

 


