
16.02.2022 kl 20:00 
Staðsetning: Zoom 
Mættir: Selma Sif Ísfeld Óskarsdóttir, Sunna Líf Þórarinsdóttir, Daði Björnsson, Þórey 
Lovísa Sigurmundsdóttir. 
 

1. Komandi viðburðir 
a. Nordic international team network 2022 

i. 3 mars kl 18 á netinu 
ii. Fyrir allt ráðið. 
iii. Þórey mætir.  
iv. Restin ætlar að reyna að mæta.  

b. Agora 2022 
i. Senda fyrirspurn á stjórn fyrir styrk og fjölda - Þórey tekur þetta á sig 

c. Nordic adventure race 2022 
i. Daði sendir texta á skrifstofu.  

d. World scout jamboree 2023 
i. Forskráning gengur vel, er ný búin að senda út fréttabréf og eru að fara 

byrja að funda vikulega.  
e. Evrópuþing WOSM og WAGGGS: verður í Rotterdam í sumar. Þurfum að senda 

stjórn fararhóp, Sunna sendir stjórn tillögu um fjölda 
i. Sunna endursendir póstinn á stjórn.  

f. Symposium 
i. 18-20 mars í Kandersteg 
ii. Þórey fer fyrir hönd íslands.  

g. Undirbúniningsfundur fyrir þingið í kaupmannahöfn. 
i. 4. Júní í kaupmannahöfn.  
ii. Alþjóðarfulltrúar fara.  

2. Liðnir viðburðir 
a. IC forum 

i. Sunna Líf  
ii. Gagnlegar upplýsingar fyrir þingið.  
iii. Kynning á roverway í noreg 2024 
iv. Undirbúningur fyrir þingið, hvernig er best að setja saman fararhóp. 
v. Ekki mikið af heitum topicum 
vi. Kynning á azimuth 

b. 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.  

3. Önnur mál 
a. Wagggs mál (sunna) 

i. Wagggs er að biðja okkur um feedback á draftið fyrir þingið.  
ii. Búið að commenta á kyninn, hvað með kynsegin?  



iii. Breytingum þarf að vera búið að skila inn fyrir 20.feb. 
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.  

d. Næsti fundur 
i. 2.Mars kl 20:00 

 
 


