
FUNDARBOÐ - UNGMENNAÞING 2023 
SENT ÖLLUM SKÁTUM 16 ÁRA OG ELDRI SAMKVÆMT SKV. FÉLAGATALI 

Með þessu bréfi boðar ungmennaráð og stjórn Bandalags Íslenskra skáta til 
Ungmennaþings 2023  
 

Þingið verður haldið þann 18. febrúar í skátamiðstöðinni Hraunbæ 123, og hefst með 
setningu kl. 10 á laugardegi og lýkur formlega kl. 18 á laugardegi. Aðstaða opnar kl. 9. 
Þátttakendur eru skátar yngri en 26 ára, og skátar yngri en 13 ára þurfa að koma í 
fylgd með skátaforingja.  
Fyrir þingið verður farið yfir hvernig skuli bera sig á skátaþingi og hvernig hægt er að 
hafa áhrif innan skátahreyfingarinnar. Eftir það verður hádegismatur ásamt 
kynningum á viðburðum sem eru fram undan og síðan tekur þingið við. Eftir þingslit, 
kl. 18, tekur við skemmtidagskrá þar sem haldin verður árshátíð ungmenna fyrir 
skáta 13 - 25 ára. Henni lýkur formlega kl. 22. Allur matur er innifalinn í verði. Skráning 
á skraning.skatarnir.is 
 
Á þinginu eru til kosninga fjórar stöður innan ungmennaráðs.  Leitast er við að hafa 
jafnt kynjahlutfall í stöðum ráða og hvetjum við því skáta af öllum kynjum að bjóða 
sig fram. Framboð mega berast fram til kosninga, öll framboð skulu vera send á 
uppstillingarnefnd@skatarnir.is með ungmennarad@skatarnir.is í CC.  Samkvæmt  
26. Grein laga BÍS skulu frambjóðendur vera á aldrinum 16-25 ára á því ári sem þeir 
bjóða sig fram.  
 
Vegna þess að ekki er kosningarár í ár þá þarf ungmennaráð í samráði við 
uppstillinganefnd að stinga upp á þeim frambjóðendum sem kosnir eru á 
ungmennaþingi við stjórn BÍS. Stjórnin skipar svo aðila í ráðið og að lokum er leitað 
að samþykki skátaþings við þessu ferli. 
 
Uppstillinganefnd: 
Berglind Lilja Björnsdóttir    berglind@skatarnir.is   +45 50181325 
Hafdís B. Kristmundsdóttir hafdis@hofsstadaskoli.is   +354 617 1591 
Jón Ingvar Bragason   joningvarbragason@gmail.com +354 699 3642 
Reynir Tómas Reynisson   reynirtomas@gmail.com  +354 698 6226 
Sædís Ósk Helgadóttir  saedis@skatarnir.is   +354 661 6433 
 
Höfuðborgarsvæðið 2.2.2023 
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