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Dagskrá:
1. Fundarsetning
2. Komandi viðburðir
a. European Jamboree 2020
i. Búið að loka fyrir skráningu, bæði IST og þátttakendaskráningu
ii. 21 IST skráður
iii. 42 þátttakendur skráðir, verða vonandi 45 á endanum til að ná að fylla fimm
sveitir
iv. Ennþá verið að fylla í sveitarforingjastöður (það vantar enn tvo foringja)
v. Næstu skref eru að bóka flug, redda tjöldum, panta einkenni o.fl.
vi. Þórey fer út á fararstjórafund 31.jan-2.feb 2020
b. Agora 2020
i. Það fékkst ekki Erasmus styrkur fyrir Agora 2020 þannig að það er ómögulegt að
halda það á Íslandi í þetta sinn
ii. Agora 2020 verður á Spáni, við Madrid.
iii. Gerum ráð fyrir að það verði sent fólk frá Íslandi þó að styrkur hafi ekki náðst,
meira um það seinna
c. Nordic Adventure Race 2020
i. Þátttakendur á aldrinum 13-16 ára
ii. 29. júní - 6. júlí í Færeyjum
iii. Blandaðir flokkar
iv. Miðað við að hvert land sendi max. 25 þátttakendur
v. Markmiðið að ná 12 þátttakendum
vi. Þórhildur auglýsir út um allt og gerir draft að bréfi til dróttskátaforingja
d. Forandringsagenterner 2020
i. 19.-22. Mars 2020 í Danmörku
ii. 16-23 ára
iii. Network viðburður - hitta aðra Norðurlandaskáta og kynnast þeim
iv. Það fékkst ekki styrkur fyrir viðburðinum og þurfa þátttakendur því að standa
sjálfir undir kostnaði sem að gæti verið í kringum 50.000ISK
v. Gætum sent svona 3-4
vi. Þórey búin að auglýsa smá en ætlar að halda áfram
1. Skráningarfrestur er til 6. feb
e. The European Scout Communication Forum 2020
i. Þarf að skoða þátttöku Íslands betur í þessu

ii. Þórey hafði samband við Jón Halldór Jónasson og
hann var mjög til í að taka þátt í þessu. Hann leggur til að hann sjálfur fari með
einum í viðbót af skrifstofunni.
iii. Sótt var um að vera með í styrktar umsókn.
f. TG Norden
i. 17.-24. júlí 2020 í Svíþjóð
ii. Opnað hefur verið fyrir skráningu fyrir þátttakendur
iii. 18 ára og eldri mega fara
iv. Harpa Valgeirsdóttir og Björk Norðdahl taka ákvörðun um þátttakendur
v. Dagga fer sem þjálfari frá Íslandi á viðburðinn og er byrjuð að sækja
undirbúningsfundi
vi. Þórey er búin að auglýsa eftir þátttakendum, Björk og Harpa taka ákvarðanir um
þátttakendur.
vii. Sigurgeir Bjartur Þórisson og Katrín Kemp Stefánsdóttir fara staðfest og fara á
kostnaði BÍS gegn því að koma aftur og vera leiðbeinendur á Gilwell.
g. Landsmót skáta 2020
i. Alþjóðaráð beðið um að vera með tjald í opinni dagskrá þar sem að
alþjóðaráðsmeðlimir taka vaktir
ii. Tjaldið verður nýtt til þess að kynna það sem er í boði í alþjóðastarfi :)
iii. Skipta tjaldinu í tvennt: WOSM einu megin og WAGGGS öðru megin
iv. Vera með einhversskonar merki sem að skátar geta unnið sér inn sem að snýst
um að kynnast erlendum skátum
v. Reynum að fá fleiri til þess að taka að sér vaktir og virkjum öldungadeild
Alþjóðaráðs
vi. Höldum skipulagsfund 10. febrúar 2020
h. Euro Mini Jam
i. Gíbraltar 2021
ii. 1.-7. ágúst 2021
iii. Alþjóðaráð skipuleggur flokkakeppni sem fer fram á Landsmóti, þeir tveir flokkar
sem að vinna fá að fara til GÍBRALTAR.
iv. Flokkakeppnin verður skipulögð á sama fundi og Alþjóðatjaldið (10. Febrúar
2020)
i. Undirbúninghelgi fyrir heimsþing WOSM og WAGGGS
i. Kallað IC Network
ii. Báðir IC network fundirnir verða haldnir í Róm á Ítalíu
iii. WAGGGS fundurinn verður 14.-16. Febrúar 2020
iv. Það er ekki komin dagsetning á WOSM fundinn en hann verður eitthversstaðar á
bilinu enda mars til byrjun maí
v. Það væri kjörið að senda sama fólk á undirbúningsfundina og á þingin tvö
vi. Stjórn tekur ákvörðun um hverjir fara
j. Heimsþing WAGGGS og WOSM
i. Heimsþing WAGGGS verður haldið í Úganda 13.-17. júlí

ii. Heimsþing WOSM verður haldið í Egyptalandi 24.28. ágúst
iii. Stjórn ákveður hver fer á þingin
k. World Scout Moot á Írlandi 2021
i. Ingibjörg Andrésdóttir er með Silju í fararstjórn.
ii. Þær ætla að byrja að auglýsa verð og dagsetningar á næstu mánuðum.
iii. Þátttakendafjöldi ræður því hvort að fararstjórnin verði stækkuð úr tveimur
einstaklingum.
iv. Fararstjórn ætlar að kynna Moot 2021 á Landsmóti 2020
3. Liðnar ferðir
a. Diversity and inclusion network meeting 2019
i. Fór fram 15.-17. nóvember 2019
ii. Þórhildur Elínardóttir Magnúsdóttir fór og fannst þetta mjög gagnlegt
iii. Hún ætlar að koma skýrslu áfram til stjórnar og fagráðs um skátastarf fyrir alla
iv. Finnst að það ætti að senda fólk á þetta á hverju ári, helst tvo í einu og hafa
annan þeirra úr teyminu sem vinnur að fjölbreytileika í skátastarfi
v. Overture Diversity Network Meeting 2020 verður í Antwerp, Belgíu.
b. Juliette Low seminar 2019
i. Erika Eik Bjarkadóttir fór til Ourchalet
ii. Henni fannst þetta mjög skemmtilegt en mjög þungt efni á litlum tíma
iii. Hún er fróðari um leadership mindset hugmyndina sem að WAGGGS er að vinna
með og henni langar að innleiða þetta í skátastarfi á Íslandi
iv. Erika ætlar að halda stutta kynningu um þetta á Neista
v. Þórhildur sendir á hana endurmatsblaðið fyrir ferðir einstaklinga á vegum BÍS
c. World Scout Jamboree 2019
i. Endurmatið er klárt
ii. Jamboree teyminu langar að vera með kynningu á endurmatinu á
alþjóðaráðsfundi í janúar 2020
iii. Þórey boðaði þau á fund 10. febrúar 2020
4. Önnur mál
a. Stjórnarfundur
i. Þórey og Silja fara til að ræða heimsþing á stjórnarfundi 21. janúar 2020
ii. Þórey setur saman yfirlit um heimsþingin (staðsetning, dagsetning og
meginefni).
b. Verkferlar alþjóðaráðs og bandalagsins
i. Þórey mun minnast á þetta við stjórn
c. Scouts for Gender Equality
i. Verkefni sem að Diversity and Inclusion vinnuhópur WOSM er með
ii. Það verður Open Call fyrir þetta verkefni sem Þórey er búin að setja í loftið
iii. Daði Björnsson fer fyrir hönd Íslands í viðbót við einn í viðbót
iv. Ásgerður Magnúsdóttir hefur lýst yfir áhuga
d. GO Global

i. Verður haldið haustið 2020 á Íslandi (einhver helgi í
sep-okt)
ii. Verið að leita að fólki í stýrihóp og einstakling til að leiða stýrihópinn
iii. Hugmyndin er að hafa þemað ‘Norðurlandaþing’ og undirbúa þátttakendur
undir það að taka þátt á Norðurlandaþingi þannig að ef þú mætir á GO Global þá
mætiru líka á Norðurlandaþing
iv. Þórey er byrjuð að auglýsa
v. Staða tekin á næsta fundi
e. World Thinking Day
i. 22. febrúar er World Thinking Day og þá verður svaka hátíð fyrir þá sem vilja
fagna afmælisdegi BP.
ii. Aðdragandinn verður í formi verkefna sem að skátar allstaðar að vinna í sínum
flokki
iii. Það er búið að stofna vinnuhóp og í þeim vinnuhópi sitja Hrafnkell Úlfur
Ragnarsson, Þórey Lovísa Sigurmundsdóttir, Erika Eik Bjarkadóttir, Ísold Vala
Þorsteinsdóttir og Kolbrún Ósk Pétursdóttir
iv. Það verður gefinn út dagskrárpakki sem að skátafélög geta nýtt og
vinnuhópurinn er að þýða hann núna
v. Hópurinn verður í bandi við skátafélögin og pantar merki að utan í samræmi við
það hversu margir ætla að taka þátt.
vi. Ætla að hittast 27. janúar og kynna efnið fyrir daginn fyrir foringjum og öðrum
áhugasömum ásamt því að taka myndir fyrir kynningarefni fyrir daginn.
f. Free Being Me
i. Þórhildur, Kolla og Sigurgeir eru að vinna í þessu
ii. Þau sátu veffundi sem að kynnti verkefnapakkana fyrir þátttakendum
iii. Næst á dagskrá er að búa til innleiðingarplan fyrir Ísland
iv. Í kjölfarið verður sótt um styrk fyrir þýðingu, innleiðingu og þjálfun fyrir FBM á
Íslandi
v. Það fékkst smá styrkur, verið að sækja um annan
vi. Allar líkur á því að þetta verði keyrt á landsmóti sem dagskrártjald
vii. Kolbrún Ósk Pétursdóttir og Þórhildur ætla að keyra þetta verkefni áfram
g. Crean 2021
i. Það þarf að ákveða hvort að Crean verði áframhaldandi verkefni eða ekki
ii. Silja og Finnbogi eru hætt að sjá um Crean og því verður að finna annað fólk til
þess að halda utan um Crean til þess að það haldi áfram.
iii. Það þarf að taka ákvörðun um þetta fyrir febrúar því þá þurfa írsku skátarnir
svar um hvort Crean verði 2021 eða ekki.
iv. Það væri mjög leiðinlegt að sjá eftir þessu verkefni þar sem að þetta hefur verið í
gangi í mörg ár núna og gengur mjög vel ásamt því að vera flott verkefni.
v. Þetta er komið í ferli innan BÍS sem að sér um áframhald
h. Fundargerðir
i. Þórhildur fer yfir allar fundargerðirnar og kemur þeim áfram í fyrstu vikunni í

febrúar
i. Hvað gerir alþjóðaráð?
i. Ráðið er að taka saman lista fyrir verkefni alþjóðaráðs til þess að gefa stjórn BÍS
hugmynd um það hvað ráðið gerir dagsdaglega.
5. Þriðjudagspósturinn
a. 21. jan - GO Global, Nordic Adventure Race, Forandringsagenterne, TG Norden, World
Thinking Day
b. 28. jan - GO Global, Nordic Adventure Race, TG Norden
c. 4. febrúar - Go Global, World Thinking Day
6. Næsti fundur er 10. febrúar 2020 kl. 19:30.

