Alþjóðaráð
Fundur 7/2020. 23.4.2020 kl 20:00 - 21:30
Veffundur
Mættir: Aron Gauti Sigurðarsson, Andrés Þór Róbersson, Marta Magnúsdóttir, Þórey Lovísa
Sigurmundsdóttir og Þórhildur Elínardóttir Magnúsdóttir.

Dagskrá:
1. Fundarsetning
2. Kynning á ráðinu
3. Komandi viðburðir: 10 mín
a. European Jamboree 2020
i. Frestað til 2021
1. Þátttakendur fá allt nema staðfestingargjaldið endurgreitt og
sveitarforingjar fá allt endurgreitt.
ii. Verður haldið í Gdansk í Póllandi 2.-13. ágúst 2021
1. ATH mótið verður aðeins haldið ef að það eru a.m.k. 10 þúsund
þátttakendur skráðir í október 2020
iii. Enn óvíst hvort að Ísland muni fara með fararhóp
iv. Vantar endurmat frá fararstjórn varðandi þessa upplifun sem fararstjórar
1. Þórey er í fararstjórn og talar um endurmatið við restina af stjórninni
b. Landsmót 2020
i. Frestað til 2021
ii. Ekki búið að ákveða dagsetningu
c. TG Norden
i. Frestað til 2021
ii. Möguleiki að fá endurgreitt fyrir þá sem hafa ekki tök á að fara eftir ár.
iii. Þau sem vilja halda skráningu sinni og þáttökugjaldi fram til næsta árs.
d. Undirbúningshelgi fyrir heimsþing WOSM og WAGGGS
i. Frestað vegna ástandsins
ii. Óformlegur fundur laugardaginn 25.apríl um lífið og tilveruna. Ekki skyldu
mæting.
e. Heimsþing WAGGGS og WOSM
i. Frestað
ii. Dagsetningar ekki komnar.
f. World Scout Moot á Írlandi 2021
i. 19.-29. júlí 2021 á Írlandi
ii. Silja Þorsteinsdóttir er fararstjóri og Ingibjörg Andrésdóttir hefur aðstoðað hana
hingað til í fararstjórn
iii. Andrés heyrir í Silju varðandi ferðina og fararstjórnina
1. Spyr hana hvort og þá hverjir ætla að vera með henni í fararstjórn
g. Komandi online viðburðir hjá WOSM

i. Chief Executive Officer Online Meeting 30. apríl
2020 kl. 15:00 CET
1. Kiddi fékk póst um þetta og getur skráð
2. Þórey sendir áminningu um þetta til kidda.
ii. Regional Volunteer Get Together 1. maí 2020 kl. 19:00 CET
1. Þurfum að finna út úr því hverjir eru regional volunteers frá Íslandi og
halda utan um það betur
2. Þórey talar við Berglindi Lilju Björnsdóttur (regional volunteer) og spyr
hvort að hún hafi fengið póst um þetta og hvort hún ætli að mæta
iii. Let's Talk Diversity, Inlcusion, Impact and Sustainability 2. maí 2020 kl. 19:00 CET
1. SDG hópurinn og hópurinn um skátastarf fyrir alla gætu haft áhuga á
þessu
a. Þórhildur talar við hópana um þennan fund
iv. The Image of Scouting and the Pandemic: A Blessing in Disguise? 3. maí 2020 kl.
19:00 CET
1. Erindrekar, upplýsingafulltrúi og t.d. aðrir sem hafa komið að #stuðkví
verkefninu gætu haft áhuga á þessum fundi
2. Aron talar við erindreka um þennan fund
v. A Post Covid-19 Scouting Era? What Shape and Form? 9. maí 2020 kl. 19:00 CET
1. Vinnuhópur um starfsráð og dagskrárráð gætu haft áhuga á þessu
2. Andrés kemur þessum fundi áfram á þau
vi. Campfire with the European Scout Committee 13. maí 2020 kl. 19:00 CET
1. Þessi fundur er fyrir ,NSO leadership representatives’
2. Marta kemur þessum fundi áfram á stjórn
h. Estonian national jamboree 2021
i. 12.-18. júlí 2021
ii. Marta leggur til að þetta fari bara beint inn á nýju og fínu heimasíðuna þar sem
að glæsilegt viðburðadagatal er að finna
i. NSK Netstöðufundur (Nordisk spejderkommitte)
i. 29. apríl 2020 (Kl.?)
ii. Stöðufundur um samnorræna viðburði t.d. TG Norden, Adventure Race, Go
Global
iii. Aron og Þórey fara á fundinn fyrir hönd Íslands
4. JOINT OPEN CALL frá WOSM og WAGGGS: 5 mín
a. Joint Strategic Action Plan: Working Group
i. Verið að leita að fólki í þennan hóp
b. Refugees and Migrants Recommendation: Project Team
i. Verið að leita að fólki í þennan hóp
c. Roverway Concept Review: Project Team
i. Verið að leita að fólki í þennan hóp
d. Bid to host Roverway 2024
i. Verið að leita að löndum í þetta

e. Bid to host Academy 2021
i. Verið að leita að löndum í þetta
f. Aron ætlar að þýða efstu þrjár auglýsingarnar og senda á skrifstofu svo þetta komist inn
á vefsíðuna
5. Önnur mál: 15 mín
a. Auglýsing eftir nýjum alþjóðarfulltrúum WOSM og WAGGGS
i. BÍS auglýsir eftir alþjóðafulltrúum BÍS fyrir WOSM og WAGGGS til tveggja ára
ii. Verið að auglýsa í þessar stöður núna
iii. Umsóknarfrestur til 1. maí
iv. Skipaður 4. maí af stjórn BÍS
b. Landsmót og sameiginlegt viðburðaskjal frá WOSM
i. Það er til sameiginlegt viðburðarskjal fyrir alþjóðlega viðburði sem eru ekki á
vegum WOSM
ii. Þórey ætlar að senda inn á það skjal þegar það eru komnar dagsetningar fyrir
Landsmót
c. WAGGGS Chief Executive final call
i. Sleppum því að auglýsa þetta
ii. Umsóknarfrestur til 30. apríl
d. Emergency Response Fund to support Scouts and NSO’s
i. Ísland á ekki erindi í þetta sjóð
e. Verkferlar alþjóðaráðs og bandalagsins
i. Plagg um ferðatryggingar í ferðatryggingum með skátum erlendis
1. Sigurgeir sendi þetta plagg á ráðið og velti fyrir sér hvort að alþjóðaráð
og Kiddi gætu skoðað þetta og mögulega uppfært
ii. Það er verkferlavinna framundan til að sameina verkferla alþjóðaráðs og BÍS til
að einfalda alla ferla og samræma
iii. Alþjóðaráð fundar um þetta fyrstu tvær vikurnar í maí og hefur þessa miklu
vinnu
f. Scouts for Gender Equality
i. Verkefni sem að Diversity and Inclusion vinnuhópur WOSM er með
ii. Daði Björnsson og Ásgerður Magnúsdóttir fóru í fyrsta lið verkefnisins í Porto 28.
feb - 1. mars.
1. Næsti viðburður verður sennilega í Ungverjalandi
iii. Verkefnið átti bara að vera eitt ár en verið að skoða að lengja það m.t.t.
COVID19
iv. Þau halda áfram að þróa þetta verkefni áfram innan BÍS og mæta á viðburði því
tengdu.
1. Þórhildur er í bandi við þau um verkefnið og framgang þess
g. GO Global
i. Það stóð til að halda þennan viðburð á Íslandi árið 2020 en það fékkst enginn í
skipulagsteymið.
ii. Framtíð verkefnisins verður rædd á NSK stöðufundinum 29. apríl 2020 sem að

6.
7.

8.
9.

Þórey fer á
1. Ísland ætlar að tilkynna að við erum óviss um að geta haldið þennan
viðburð
h. Free Being Me
i. Þórhildur og Kolbrún Ósk Pétursdóttir eru að keyra þennan pakka
ii. Verkefnið fékk 665 þúsund kr í styrk frá Æskulýðssjóði
iii. 1500 evrur í boði frá WAGGGS
iv. Verið að skoða framtíð verkefnisins
1. Kolla og Þórhildur verða í bandi varðandi útfærslu á verkefninu og hvort
þessi dagskrárpakki verður keyrður á Íslandi
i. Ensk þýðing á heiti BÍS
i. Verið að þýða lög BÍS upp á nýtt og þar með heiti BÍS líka
ii. Alþjóðaráð má koma með athugasemdir varðandi það ef þau vilja
Skátapósturinn 5 mín
a. Alþjóðafulltrúa hlutverk - MM
Endurmat ráðsins.
a. Bæta fólki í allt strax í byrjun.
b. Hvernig auglýsum við.
c. Hvernig starfar ráðið.
d. Vera skilvirki.
e. Skammstafanir
f. Útskýra allt sem ráðið snýst um.
g. Vera með kynningu á ráðinu og efni ráðsins frá byrjun.
h. Kynna alþjóðaráð betur.
i. Ýmynd ráðsins.
j. Skerpa á ferlum.
Framtíðarsýn ráðsins
a. Frestað til næsta fundar
Samskiptaleiðir Alþjóðaráðs
a. Facebook, tölvupóstar og reglulegir fundir

