
 
 

 

 
Fundargerð 

  
Mætt: 
Gestur:  
 
Alþjóðaráð:  
 
Dagskrá: 

1. Fundarsetning  
2. Fundargerð síðasta fundar  
3. NSK fundur fyrir Alþjóðaráð (nsk network by function) 

a. mynd frá Úlfljótsvatni fyrir kisc og óska eftir gögnum, búið að ræða, á eftir 
að senda 

4. JOTA-JOTI vinnuhópur 
a. Auglýsa 

5. Alþjóðaviðburða plagat í skátaheimili 
a. Senda email á Ritu 
b. Byrja að safna saman textum 
c. á borðinu hjá Ritu - Sædís kíkir 

6. Alþjóðamálefni á skatarnir vefsíðunni [næsti vinnufundur] 

a. Senda á Sædísi og ritu gögn og bjóða á næsta fund alþjóðaráðs 

7. Skátaþing 
a. Kynna það sem gerðist á árinu  
b. Kynna það sem er framundan 
c. Vera með smá stefnumótun með öllum 
d. return of the skátakind 

8. Agora 2023 

a. tækifæri í alþjóðastarfi teaser 

b. auglýsing  

9. Lesa ferðaskýrslur 

a. Go global 

b. Ung i Norden, stutt og hnitmiðuð. Þurfum að vera með það sýnilegra, geta 
sent myndir?  

c. hvorugir hafa sent skýrslu í gegnum netform - þarf að bæta 
d. hvar er skýrslan hans Hersteins? 

10. Svara Sædísi um fjármál í Ung í Norden - leyst! 
11. Föst verkefni 

a. Árskýrsla 2022 fyrir þing 
i. árskýrsla er ca 90% tilbúin 

b. Þankadagurinn [SLÞ] 
i. brainstorma um mögulega hluti til að gera þankadagsvikuna 

c. Upplýsingaflæði frá Alþjóðaráði  
i. Tækifæri mánaðarins í Alþjóðastarfi febrúar Agora  

ii. mars: Dagskrábilið lið 



 
 

 

iii. Hugmyndir :Serbian jamboree 
d. Heimsþing WAGGGS - Kýpur  

i. Dagsetning 26.-31. júlí 2023 
ii. setja inn í Ársyfirlit  

iii. Sunna sendi póst á stjórn varðandi þingið 
iv. Skoða hver/hverjir fara 
v. Undirbúningshelgi í kaupmannahöfn 10.júní fyrir NSK 

e. Fararteymi á Roverway  
i. Fundur með fararstjórnum, gekk vel og þær eru reddí í verkefnið 

 
 
 

12.  Önnur mál. 

a. Sunna og Berglind: uppfæra listann yfir viðburði á árinu á teams 

b. Skoða WOSM & Wagggsnámskeið 

i. Educational congress 2023 

ii. Educational forum okt 2023 
iii. Peace Education in Scouting Training 2023 
iv. Foundersday townhall WOSM 

v. FBM Online Global Facilitators' Training 
 

vi. WAGGGS STEM 

c. Tékklisti fyrir fararstjóra í skátaferðum - Neisti 

d. Mynd af alþjóðafulltrúum á NSK síðuna 
e. Regional reach out  
f. Foundersday town hall WOSM 
g. IC forum WOSM maí 

 
 

Fleira var ekki gert, fundi slitið 
 
Ritari  
 
 
 

 


