
 

 

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

1. Fundarsetning  
2. Harpa Skátahöfðingi kemur í heimsókn 
3. Listi yfir landsmót framundan [SÓH] 

a. Skoða international tölvupóst 
4. 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 

5. Kander100 centery (HMV) 
a. Skátamót  
b. 20 pláss laus fyrir íslendinga 
c. Dagskrá fyrir 11-26 ára, ekki öll dagskrá í boði fyrir undir 11 
d. Fyrstir koma, fyrstir fá 
e. Hulda hendir í auglýsingu 

6. Mögulegur styrkur vegna afmælis kvenskáta [SLÞ] 
a. Sunna spyrst fyrir um styrki 
b. Athuga hvort að einhver frá WAGGGS vilji koma við á fund 

7. Beiðni um ferð á Moot til Ástralíu [BLB] 
a. Þórey sendir skjal varðandi svona umsóknir 

8. Icelandic Work Party 
a. Sendum 8 manns 
b. Fararstjórar eru Kolbrún Ósk og Berglind Lilja 
c. Væri gaman að gera eitthvað sniðugt á instagram 

9. Fastur fundartími Alþjóðaráðs 
a. Ekki mánudagar 
b. Ekki miðvikudagar 
c. Þriðjudagar klukkan 19.00 
d. Sædís skoðar herbergin 
e. Næsti fundur 13. september klukkan 19.00 

10. Nordic network by function meeting 
a. 11. september 
b. Sendum þrjá 
c. Berglind Lilja, Alþjóðamál 
d. Sigurður Viktor Úlfarsson, Dagskrámál 
e. Jón Halldór, Upplýsingamál 

11. Ný stefna BIS  
a. Lesa fyrir næsta fund 
b. Fara yfir saman 

12. Viðmið varðandi ferðir skáta á námskeið 
a. Nice to do, need to do, grunngjald, aldur? 



 

 

b. Setja upp töflu 
13. Ársyfirlit [BLB & SLÞ] 

a. Setja upp fyrir næstu ár 
b. Búa til skjal á teams 

14. Föst verkefni 
a. Ung i Norden [BLB & ÞLS] 

i. Sendum hóp úr ráðum og nefndum 
ii. Senda inn lista fyrir 1. sept 

iii. Taka fund með hóp 
iv. 18-20 November 

b. JOTA-JOTI vinnuhópur [DMG + BLB] 
i. 14-16 október 

ii. Ákváðum að panta ekki merki 
c. Nsk fundur [SLÞ, ÞLS ] 

i. Matarmál 
ii. Bílamál 

iii. Rúmfatamál 
iv. Föstudagsgleðskapur, Daði setur inn á miðvikudaginn 
v. Bóka fontana 

vi. Íslendingar taka með rúmföt 
d. Scout Academi [BLB] 

i. Miðla upplýsingum áfram 
ii. Bíða eftir dagskrá 

iii. Tillaga að hverjir fara 
iv. Senda erindreka og fræðslustýru, vonandi ⅔ úr stjórn 
v. Senda kostnað á Hörpu [BLB] 

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

f. WAGGGS JLS [SLÞ] 
i. Tökum þátt á næsta ári 

g. Þankadagurinn [SLÞ] 
i. Senda útkall eftir 3-4 sjálfboðaliðum [SLÞ] 

ii. Hópur vinnur að innleiðingu nýs dagskrápakka 
iii. Hópur styður við eflda þáttöku íslenskra skáta 
iv. Vinna hefst í október 

h. Upplýsingaflæði frá Alþjóðaráði [Skoða næst] 
i. Tækifæri mánaðarins í Alþjóðastarfi 

1. September 
2. Október 
3. Nóvember 

i. GoGlobal 
i. 28-30 október 

ii. 18-30 ára 
iii. For people who want to take the next step in international engagement but 

already have some experience 
iv. Megum senda 8  
v. senda inn umsóknir fyrir 25.9 

j. Heimsþing WAGGGS 
i. Ekki komin dagsetning, mögulega 27-31 Júlí 



 

 

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

k. Fararteymi á Roverway 
15.  Önnur mál. 

a. Engin önnur mál 

Fleira var ekki gert, fundi slitið  

 

 


