
 

 

Fundargerð 
  
Mætt:Berglind, Sunna, Daði M, Agnes, Hulda, Sigurgeir 
 
Alþjóðaráð:  
 
Dagskrá: 

1. Fundarsetning  
2. Listi yfir landsmót framundan [ALG] 

a. Senda lista á Sædísi 
3. Alþjóðamálefni á skatarnir vefsíðunni [næsti vinnufundur] 

a. Senda á Sædísi 
4. Kander100 centery (HMV) 

a. Auglýsa, þarf að gerast fljótt 
b. Senda póst á stjórn 
c. Auglýsa fararstjórn 2 vikur 
d. Auglýsa fyrir hóp 4 vikur 

5. Mögulegur styrkur vegna afmælis kvenskáta [SLÞ] 
a. Helena Sif, Harpa og Guðrún 
b. Þær geta haft samband ef þeim vantar frekari stuðning 

6. Ný stefna BIS [Búa til skjal á næsta vinnufundi] 
a. Allir að fara yfir og sjá hvort við þurfum að bæta einhverju við 
b. önnur næstu skref? 

7. Viðmið varðandi ferðir skáta á námskeið [næsti vinnufundur] 
a. Nice to do, need to do, grunngjald, aldur? 
b. Setja upp töflu 
c. Senda póst varðandi fjármál alþjóðaráðs 

8. Viðburðir framundan: 
a. Ung i Norden 18 - 20 Nóv[BLB & SLÞ] 

i. Heyra í sædísi varðandi stuðning við þennan hóp 
b. Scout Academy 2-6 Nóvember [BLB] 

i. Fararhópur frá skrifstofunni: Katrín Kemp, Halldór Valberg, Huldar, Matthew, 
Sigurgeir, Sædís Ósk 

c. GoGlobal 28-30 október- Finland 
i. Agnes fer 

ii. workshop skipulag á sér fundi með Sædísi 
9. Kaffihúsakvöld / jólafundur með alþjóðaráði 

a. Spjallborð 
b. Þriðjudagurinn 13. december 
c. Setja saman auglýsingu 
d. Staðsetning? - Árbúaheimilið? 
e. Umræðuefni á næsta fundi 

10. Föst verkefni 
a. JOTA-JOTI vinnuhópur 14-16 október [DMG + BLB] 

i. Heyra í Sigurgeiri varðandi hvort að “undirbúningur” passi inn 
b. Jamboree  

i. Sædís biður jamboree fararstjórn um að bjóða alþjóðaráðsmeðlimum á fund 

 



 

 

c. Þankadagurinn [SLÞ] 
i. Búin að senda út útkall  

ii. Vantar enn fólk í hópinn 
iii. Póstur inn á tækifæri í alþjóðastarfi 
iv. Meme á skátajörm 

d. Upplýsingaflæði frá Alþjóðaráði  
i. Tækifæri mánaðarins í Alþjóðastarfi 

1. Skila inn texta til Ritu fyrir fyrsta hvers mánaðar 
2. Október: Jota-Joti 
3. Nóvember:Alþjóðaskátamiðstöðvar 
4. Desember: Opin jólafundur alþjóðaráðs  
5. Þurfum að senda gögn á Ritu 

e. Heimsþing WAGGGS - Kýpur - ?? 
i. Dagsetning kemur í október 

ii. Kýpur 
iii. setja inn í Ársyfirlit  
iv. Skoða hver/hverjir fara 

f. Fararteymi á Roverway [Vinnufundur] 
i. Auglýsa eftir Head Of Contingent 

 
Fleira var ekki gert, fundi slitið  
 
 
 

 


