
 

 

Fundargerð 
  
Mætt: Berglind, Þórey, Sunna, Daði, Daði, Agnes, Hulda 
 
Alþjóðaráð:  
 
Dagskrá: 

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

a. Skoða international tölvupóst 
b. Vinna á fundi 

3. Alþjóðamálefni á skatarnir vefsíðunni [Næsti vinnufundur] 
a. Sædís setur upp síðu 
b. Senda landsmót á Sædísi [SLÞ] 
c. Alþjóðaráð tekur þankalaug um hvað á að vera inni á síðunni 

4. Kander100 centery (HMV) 
a. Stjórn tekur þennan bolta 

5. Mögulegur styrkur vegna afmælis kvenskáta [SLÞ] 
a. Búið að senda póst út varðandi styrki, bíðum eftir svari 
b. Vantar dagsetningu áður en við biðjum um að WAGGGS komi á fund 
c. Ýta á eftir dagsetningu 

6. Fastur fundartími Alþjóðaráðs 
a. Annan hvern þriðjudag klukkan 19.00 
b. Bóka herbergið fyrir næstu mánuði? 

7. Ný stefna BIS 
a. Allir að fara yfir og sjá hvort við þurfum að bæta einhverju við 
b. Samskipti og ábyrgt verklag 

i. Að fyrir lok árs 2025 hafi verkefnastjórnunarlegar aðferðir verið innleiddar í 

skátastarf á öllum sviðum, þannig að undirbúningur viðburða og verkefna 

sé fullnægjandi og verkefni endurmetin á markvissan hátt. 

1. Innleiða nýtt verklag um leið og það berst, vera með puttann á 

púlsinum varðandi breytingar á skipulagsháttum. 

c. Eftirsóttir viðburðir 

i. Árið 2025 taki allir starfandi skátar þátt í a.m.k. einum skipulögðum 

viðburði á vegum skátahreyfingarinnar, t.d. BÍS, skátafélags, WOSM, 

WAGGGS eða annarra áhugasamra hópa. 

1. Halda áfram að auglýsa spennandi tækifæri í alþjóðastarfi t.d. með 

tækifæri mánaðarins í alþjóðastarfi 

ii. Fyrir lok árs 2025 verði komið fast vinnulag um að allir viðburðir séu 

endurmetnir og endurmatið nýtt í þróun viðburða hreyfingarinnar. 

1. Við gætum unnið þetta í tengslum við önnur fastaráð / skrifstofuna 

2. Nota nýtt vinnulag þegar það berst 

3. Passa að allir sem fara á viðburði viti að þessu endurmati 

4. Eftirfylgni eftir viðburði  



 

 

iii. Fyrir lok árs 2025 verði til leiðarvísir um hvernig megi lágmarka kolefnisspor 

viðburða. 

1. Búa til leiðarvísi varðandi ferðir erlendis / aðstoða skrifstofuna við 

þessa vinnu 

2. Skoða hvernig önnur lönd vinna við þessi mál 

3. Kynna leiðarvísi þegar hann er klár 

d. Aukin umfjöllun 

i. Að fyrir lok árs 2025 birtist hið minnsta 12 sinnum á ári jákvæðar fréttir af 

skátum eða skátar sem viðmælendur í miðlum með landsdekkun. 

1. Senda á skrifstofuna hugmyndir af jákvæðum fréttum úr alþjóðastarfi 

8. Viðmið varðandi ferðir skáta á námskeið [vinnufundur] 
a. Nice to do, need to do, grunngjald, aldur? 
b. Setja upp töflu 

9. Ársyfirlit [BLB & SLÞ] 
a. Setja upp fyrir næstu ár 
b. Búa til skjal á teams 

10. Vinnufundur 
a. 27.september í Arbúaheimilinu klukkan 18.15 
b. Daði Már græjar mat og möns innan skynsemismarka 
c. Hulda og Berglind setja saman dagskrá 

11. Viðburðir framundan: 
a. Nsk fundur [SLÞ, ÞLS ] 

i. Gekk vel! 
b. Ung i Norden 18 - 20 Nóv[BLB & ÞLS] 

i. Sendum hóp úr ráðum og nefndum 
ii. Taka fund með hóp 

iii. Bíðum eftir staðfestingu á skráningu 
c. Scout Academy 2-6 Nóvember [BLB] 

i. Bíða eftir dagskrá 
ii. Kostnaður óljós 

iii. Stjórn velur fararhóp 
d. GoGlobal 28-30 október- Finland 

i. 18-30 ára 
ii. senda inn umsóknir fyrir 25.9 

iii. Mál er hjá stjórn 
12. Föst verkefni 

a. JOTA-JOTI vinnuhópur 14-16 október [DMG + BLB] 
i. Upplýsingar fyrir skátafélögin í vinnslu 

1. Dagskrárammi fyrir skátahópa 
2. Leiðbeiningar fyrir einstaklinga 

ii. Vinnufundur í október 
b. Jamboree 

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

c. Þankadagurinn [SLÞ] 
i. Búin að senda út útkall (umsóknarfrestur 25. september) 

ii. Vinna hefst í október 
 



 

 

d. Upplýsingaflæði frá Alþjóðaráði  
i. Tækifæri mánaðarins í Alþjóðastarfi 

1. Október: Jota-Joti 
2. Nóvember: Listi yfir landsmót á næstunni 
3. Desember: Opinn jólafundur alþjóðaráðs  

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 

ii. Berglind búin að senda út email fyrir upplýsingar 
13.  Önnur mál. 

a. Hvað viljum við borða á vinnufundi 
i. vegan Heimagert slátur 

ii. vegan Súpa og brauð 
iii. vegan Mexico súpa 
iv. vegan glúteinfrí Pítsa 
v. vegan Spaghetti bolognese 

Fleira var ekki gert, fundi slitið  
 
 
 

 


