Alþjóðaráð
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1. Update frá WOSM OG WAGGGS - 10 mín
a. WOSM
i.
Berglind og vinnuhópurinn sem hún tilheyrir hjá WOSM Europe Region eru
að reyna að komast að því hvaða viðburðir gagnast í Evrópu.
1. Hópurinn er að skoða eftirfarandi spurningar:
a. Er hægt að komast
b. Er nóg af viðburðum? Er nóg framboð?
c. Eru sérstök topic sem þarf að ræða meira um?
d. Eru upplýsingar af viðburðum að komast vel til skila innan
bandalaga í Evrópu?
2. Þórey og Erika tóku könnun frá hópnum þess efnis og var
niðurstaðan í raun að upplýsingar komast mjög illa til skila frá þeim
sem fara út á viðburði til BÍS.
ii.
European Jamboree
1. Íslenska fararstjórn European Jamboree fundaði og tók saman næstu
skref
2. Það er ekki enn búið að taka ákvörðun um hvort íslenskur
fararhópur fari á European Jamboree í ágúst 2021.
3. Fjárhagsáætlun er brostin vegna aðstæðna og það þarf að endurgera
hana ef það á að fara út eftir ár
4. Mótsgjald hefur hækkað um 8%
5. BÍS á mikinn pening hjá mótinu sem væri hægt að nýta í aðra ferð á
EJ2021
6. Ekki enn búið að taka afstöðu um hvort European Jamboree verði
haldið yfirhöfuð
a. Noregur og Svíþjóð ætla ekki að taka þátt
b. Finnland ætlar að taka þátt
c. Danmörk óviss
7. Fararstjórn ætlar að kanna áhuga hjá þeim sem voru búin að skrá sig
á að fara á næsta ári.
8. Þórey ætlar að senda póst á EJ stjórn hvort margir eru búnir að
binda sig nú þegar til að fá betri hugmynd að því hver staðan er.
b. WAGGGS
i.
Erika fór og kannaði hverjir tengiliðir okkar á Íslandi eru hjá WAGGGS. Erika
er nú komin með tvo tengiliði sem má senda á og spyrja spurninga og
fundaði hún með þeim í síðustu viku.
1. Erika fékk að vita hvaða viðburði WAGGGS vill fá Eriku eða annan
fulltrúa frá Íslandi á.

a. Tengiliðirnir verða áfram í sambandi við hana varðandi
viðburði.
2. Erika spurði líka út í enskt heiti á BÍS.
a. Tengiliðirnir sögðu að það skipti máli hvort við værum að
breyta nafninu okkar eða bara ensku þýðingunni á heitinu
upp á það hvort við hefðum orðið ‘guide’ með í heitinu eða
ekki.
ii.
Í nóvember í Frakklandi er EGM fyrir alþjóðafulltrúa WAGGGS bandalaganna
í Evrópu sem Erika ætlar að mæta á. Óvíst hvort það verður á netinu eða í
eigin persónu.
2. Vinnufundur hafinn
a. Verkefni skipti í 5 parta:
i.
Verkaskipting ráðsins - Þórey
1. Sér um að fínskrifa verkaskiptinguna
ii.
stefna alþjóðaráðs - Erika
1. Gerir útdrátt úr punktum sem búið er að taka saman.
iii.
Komandi viðburðir í excel - Aron
1. Setur upp skjal með glænýju sniði.
iv.
Auglýsingar og aðrir vettfangar - Andrés
1. Púnktar niður staði til að auglýsa og hvernig er best að haga því.
v.
Tiltekt drivesins. - Þórhildur
1. Tekur til á drivinu.
b. Kynning á verkefnum og allir taka áfram upp þráðinn heima hjá sér.
3. Hvenrig er hægt að setja alþjóðarmál í stefnu BÍS?
a. Lásum öll yfir stefnu bís og punktuðum niður og settum í skjal.
b. Erika Eik sendir skjalið á Mörtu og lætur hana vita af næsta fundi. g
4. Næsti fundur
a. 11.ágúst kl 19:00 - 22:00 uppá bandalagi.

