
 

 

Fundargerð 
  
Mætt: Daði, Daði, Agnes, Hulda og Berglind  
 
Dagskrá: 

1. Fundarsetning Agnes 
2. Fundarsetning næsta fundar -> Daði Björns 
3. Kander100 centery (HMV) 

a. Enginn hefur sótt um fararstjórastöðuna 
b. Hulda sendir póst 

4. Viðburðir framundan: 
a. Ung i Norden 18 - 20 Nóv[BLB & SLÞ] 

i. Heyra í sædísi varðandi stuðning við þennan hóp 
ii. Bjóða á fund 

b. GoGlobal 28-30 október- Finnland 
i. Ferðasaga 

ii. Finnland accessability tékklisti  
iii. Svíþjóð Scoutland, kort yfir viðburði á næstunni 

5. Kaffihúsakvöld / jólafundur með alþjóðaráði 
a. Spjallborð 
b. Þriðjudagurinn 13. desember 
c. Setja saman auglýsingu 

i. Eitthvað sem laðar að! (Jólaþema) 
1. Smákökur og mandarínur og súkkulaði 
2. Jólaskraut 
3. Jólapeysur 
4. Jólapeysukeppni? 

ii. Umræðuefni 
1. Hvað gerir alþjóðaráð! (kynnast alþjóðaráði) - Berglind 

a. WOSM 
b. Hvað gerum við (BÍS) á þingjum? 
c. Hvernig vinnum við að alþjóðaskátamótum 

2. Agora - Egle 
3. Roverway - Agnes 
4. WAGGGS - Sunna 
5. Alþjóðaskátamiðstöðvar - Hulda María 
6. Erasmus+ tækifæri - Daði Már 

d. Staðsetning: - Árbúaheimilið! 
6. NSK fundur fyrir Alþjóðaráð (nsk network by function) 

a. Senda út póst 
b. Ný dagsetning þriðjudaginn 17. janúar 

7. Vinnuhelgi Alþjóðaráðs 6-8. janúar 
a. Úlfljótsvatn á sama tíma og neisti 
b. Finna flott workshop 

8. Næsti vinnufundur 
a. Ný stefna BIS [Búa til skjal á næsta vinnufundi] 

i. Allir að fara yfir og sjá hvort við þurfum að bæta einhverju við 
ii. önnur næstu skref? 



 

 

b. Viðmið varðandi ferðir skáta á námskeið [næsti vinnufundur] 
i. Nice to do, need to do, grunngjald, aldur? 

ii. Setja upp töflu 
iii. Senda póst varðandi fjármál alþjóðaráðs 

c. Alþjóðamálefni á skatarnir vefsíðunni [næsti vinnufundur] 
i. Senda á Sædísi 

d. Landsmót framundan infograph [skoða á næsta fundi] 
9. Föst verkefni 

a. JOTA-JOTI vinnuhópur 14-16 október [DMG + BLB] 
i. Boða endurmat 

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

c. Þankadagurinn [SLÞ] 
i. Vantar enn fólk í hópinn 

ii. Heyra í skrifstofunni með stuðning 
d. Upplýsingaflæði frá Alþjóðaráði  

i. Tækifæri mánaðarins í Alþjóðastarfi 
1. Skila inn texta til Ritu fyrir fyrsta hvers mánaðar 
2. Desember: Opin jólafundur alþjóðaráðs  

a. senda út í lok nóv 
3. Janúar: Spennandi workshop á neista 
4. Febrúar: Landsmót framundan 

e. Heimsþing WAGGGS - Kýpur - ???? 
i. Dagsetning kemur í október 

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

f. Fararteymi á Roverway  
i. Auglýsa eftir Head Of Contingent 

ii. Senda út auglýsingu í vikunni 
 
Fleira var ekki gert, fundi slitið  


