02.03.2022 kl 20:00
Staðsetning: Zoom
Mættir: Selma Sif Ísfeld Óskarsdóttir, Sunna Líf Þórarinsdóttir og Þórey Lovísa
Sigurmundsdóttir.
1. Komandi viðburðir
a. Nordic international team network 2022
i.
3 mars kl 18 á netinu
ii.
Fyrir allt ráðið.
iii.
Sunna mætir.
iv.
Restin ætlar að reyna að mæta.
b. Agora 2022
i.
Stjórninn sagðist vera til í reyna senda 4 þátttakendur og er bandalagið
tilbúið í að styrkja 35.000kr per þátttakandi.
ii.
Sunna ætlar að setja saman auglýsingu, það er í vinnslu.
iii.
Tilbúið fyrir næsta fund.
c. Nordic adventure race 2022
i.
Þórey sendi auglýsingu á Sigurgeir og Ritu.
ii.
Ætlar að auglýsa einnig á tækifæri í alþjóðastarfi.
d. World scout jamboree 2023
i.
Fjárhagsáætlun samþykkt á síðasta stjórnarfundi.
ii.
Forskráning búin og voru um 49 þátttakendur og IST.
e. Evrópuþing WOSM og WAGGGS
i.
Stjórninn samþykkti 4 manns sem munu fara á þingið.
ii.
Þórey á wosm þing ásamt nýjum alþjóðafulltrúa WOSM og Sunna fer
ásamt nýjum tengilið alþjóðaráðs við stjórn BÍS.
f. Symposium
i.
18-20 mars í Kandersteg
ii.
Þórey fer fyrir hönd íslands.
g. Undirbúningsfundur fyrir þingið í kaupmannahöfn.
i.
4. Júní í kaupmannahöfn.
ii.
Alþjóðarfulltrúar fara.
iii.
Sunna og Þórey skoða um styrk.
2. Liðnir viðburðir
a. Jota joti
i.
Henda í auglýsingu fyrir nýjan joti jota coordinator, Selma býr til
auglýsingu - still to be continued
ii.
Selma hefur samband við andrés til að fá upplýsingar um stöðu.
iii.
Búið að senda auglýsingu á skrifstofuna.
iv.
Selma fyllir út samkomulagsform.
3. Önnur mál
a. Listi af komandi alþjóðlegum viðburðum næstu 2 árinn:
i.
https://skatarnir.is/wp-content/uploads/Starfs%C3%A1%C3%A6tlun-

2020-2024.pdf

ii.
Þórey tekur það að sér að uppfæra þennan lista og sendur svo á ráðið.
b. Norðlensk jamboree 2022
i.
Þórey auglýsir á tækifæri þessi 4 jambó.
c. NSK viðburðir
i.
Framkvæmdastjórafundurinn
1. Þórey safnar saman öllum framkvæmdarstjóra emaillum á
norðurlöndunum og hefur samskipti.
2. Þórey er ekki búin að því en fer í það í vikunni.
3. Komin með email
ii.
NSK fundurinn
1. Á íslandi fyrsta laugardag í september
2. Hvað þarf að gera?
a. Hvar ætlum við að vera?
i.
Úlfljótsvatni
ii.
BÍS?
b. matarmál
c. Dagskrá
d. Styrk?
e. Senda póst á færeyinga.
3. Búin að senda á Pani dagsetningar og fjölda.
d. Næsti fundur
i.
23.Mars kl 20:00

