
 

 

Fundargerð 
  
Mætt: Þórey Lovísa, Daði Már, Daði Bjöss, Agnes Lóa, Sunna Líf, Berglind Lilja 
 
Dagskrá: 

1. Fundarsetning  
2. RSP yfirferð [BLB] 
3. Alþjóðaráð póstlisti 

a. Berglind biður Halldór um aðgang 
4. Youth Advocate Training 

a. Á vegum WOSM 8 - 11 september 
b. Viljum við senda einhvern? 
c. Skráningafrestur til 1. júlí 
d. 75 euro per person þáttakendagjald (10.400 isk) 
e. 70% afsláttur af ferðakostnaði (220 evru / 30.000 isk þak) 
f. 50.000  + 10.400 - 21.000  = 39.400! 
g. Fókusum frekar á að senda sterkan hóp á Ung i Norden + Academy 

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

i. Haldið í Svíþjóð 18-20 nóvember 
ii. Democracy & sustainability þema 

iii. 16 - 21 ára 
iv. Finna þáttakendur 
v. 1500 sek fyrir þáttakendakostnað + smá þáttakendakostnað 

vi. Skoða budget með stjórn og skrifstofu 
vii. Auglýsa? 

b. JOTA-JOTI vinnuhópur [DMG + BLB] 
i. Samþykkja verkefnalýsingu 

ii. Senda útkall eftir 3-4 sjálfboðaliðum [DMG + BLB] 
iii. Hópur undirbýr stuðning við eflda þátttöku íslenskra skáta 
iv. Gummi Súkka hefur áhuga 

c. Nsk fundur [SLÞ, ÞLS ] 
i. Láta secretariat vita af nýjum upplýsingum - Þórey sendir póst á Elsu um 

næstu skref 

1. ÞLS + SBÞ ítreka 

ii. Senda formlegt fundarboð á NSK samtökin 

iii. Búa til skel af dagskrá 
iv. Styðja við framkvæmd 

d. Scout Academy [BLB] 
i. Miðla upplýsingum áfram 

ii. Bíða eftir dagskrá 
iii. Tillaga að hverjir fara 

e. Jamboree [] 
i. Bjóða fararstjórum á fund í ágúst 

f. WAGGGS JLS [SLÞ] 
i. 2 - 11 december 

ii. 5 dagar sessjón, tveir dagar self guided, allt á netinu 



 

 

iii. Undirbúa þátttöku, tvö sæti 
iv. 15. júní deadline fyrir þátttöku 
v. Fá skrifstofuna í að auglýsa [SLÞ] 

g. Þankadagurinn [SLÞ] 
i. Verkefnalýsingin samþykkt 

ii. Senda útkall eftir 3-4 sjálfboðaliðum [SLÞ] 
iii. Hópur vinnur að innleiðingu nýs dagskrárpakka 
iv. Hópur styður við eflda þátttöku íslenskra skáta 

h. Upplýsingaflæði frá Alþjóðaráði 
i. Tækifæri mánaðarins í Alþjóðastarfi 

1. Hefst í haust 
i. Undirbúningur fyrir Evrópuþing 

i. Undirbúningsfundur í næstu viku 
ii. Setja saman glærur um lagabreytingar til upplýsinga [ÞLS] 

iii. Búið að bóka flug og gistingu 
6.  Önnur mál. 

a. Engin önnur mál 

Næsti fundur: 20.17,  22. júní (síðasti fundur fyrir sumarið) 
Fleira var ekki gert, fundi slitið 20:30  
 
 
 

 


