
 26.01.2022 kl 20:00 
Staðsetning: Zoom 
Mættir: Selma Sif Ísfeld Óskarsdóttir, Sunna Líf Þórarinsdóttir, Daði Björnsson, Þórey 
Lovísa Sigurmundsdóttir. 
 

1. Komandi viðburðir 
a. Nordic adventure race 2022 

i. Daði sendir texta á skrifstofu.  
b. World scout jamboree 2023 

i. Búið að funda með fararstjórn, vinnan heldur áfram. Þórey kemst að 
fjöldatölum og stöðu hóps. 

c. Evrópuþing WOSM og WAGGGS: verður í Rotterdam í sumar. Þurfum að senda 
stjórn fararhóp, Sunna sendir stjórn tillögu um fjölda 

d. IC forum 
i. 12- 13. Feb  
ii. Á netinu.  
iii. Kostar 20 evrur 
iv. Þórey er kannski, Sunna ætlar að sækja sér frí. 
v. Daði ætlar að tjékka á vinnunni.  

e. Symposium 
i. 18-20 mars í Kandersteg 
ii. Þórey fer fyrir hönd íslands. 
iii. Spurning hvort það verða sendir fleiri Þórey tjékkar á því.  

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.   
3. Önnur mál 

a. Skátaþing 2022 
i. Sunna og Daði fara í endurkjör 
ii. Selma og Þórey halda ekki áfram.  
iii. Ekki komin dagsetning en.  

b. 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.  
ii. NSK fundurinn 

1. Á íslandi fyrsta laugardag í september 
c. WOSM Annual report 

i. Þórey skilar þessu inn fyrir 31.jan.  
d. World thinking day 

i. Sunna svarar Helgu og Mörtu með póst  



ii. Pakkinn er mjög stór og allt of stuttur fyrirvari til að þýða. 
e. Viðburðir 2022 

i. Ic forum 
ii. Symposium 
iii. Fundur í copenhagen fyrir þingið 
iv. Nordic adventure race 
v. Þingið 
vi. Nsk fundur 
vii. Academy 
viii. Framkvæmdastjórafundurinn 
ix. Þórey sendir lista á Helgu. 

f. Næsti fundur 
i. 16.feb 20:00  

 
 


