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1. Stefna BÍS
a. Alþjóðaráð setti inn mælikvarða fyrir stefnuna, þeir komust ekki inn núna.
b. Opnað verður fyrir breytingu á skýrslu bráðlega og þá sendum við inn þær breytingar
sem við höfum.
2. Verkferlar Bandalagsins
a. Viðburðardagatal
i.
Skrá viðburður inní viðburðar dagatal með skráningu á
https://skatarnir.is/vidburdarskraning/
ii.
Búa til sér alþjóðadagatal fyrir komandi viðburði.
b. Eyðublöð og skýrslur
i.
Búið er að hanna ferða skýrslu og eyðublað um umsókn ferðar.
ii.
Ráðið þarf að fara yfir þessi skjöl og gera athugasemdir.
3. Skátaþing
a. Ekki komin dagsetning en sem komið er.
4. Ferðir á vegum bís
a. Þórey sendir öll gögn á Þórhildi sem inniheldur bæði samþykkta reglugerð og reglugerðir
í reynslu.
b. Þórhildur ætlar að lesa og skrifa upp athugasemdir fyrir næsta fund.
5. Starfsmannastuðningur
a. Auglýsa viðburði
i.
Gera flott insta story
ii.
Hanna skemmtilegar auglýsingar.
b. Endurskoðun verkferla
c. Yfirlesning
d. Veita upplýsingar þegar á við.
6. Komandi viðburðir
a. European jamboree
i.
Sigurgeir og þórey sögðu frá stöðu
ii.
Ætla senda stjórn blað sem lýsir yfir stöðuni.
b. NSK fundur
i.
Átti að vera fundur í september en vegna covid verður honum frestað fram í
desember.
ii.
Verður netfundur í september í staðin, fundarboð koma seinna.
7. Liðnir viðburðir

a. Academy - Á netinu
i.
Þórey auglýsti á síðustu stundu og ekki er vitað hvort það var einhver aðsókn.
ii.
Reyna auglýsa komadni academy fyrr og oftar.
8. WAGGGS Update
a. Wagggs covid-19
i.
Erika sendir könnun á erindreka.
ii.
Skila inn fyrir 31.ágúst
b. Wagggs EGM
i.
21.nóvember 10:00 CET
ii.
Á netinu
iii.
2 fulltrúar sem fá kosninngarétt.
c. Alþjóðafulltrúi WAGGGS
i.
Erika er að flytja út til Finnlands
ii.
Erika dregur sig til hliðar í enda ágúst.
iii.
Marta auglýsir stöðuna aftur.
9. Næsti fundur
a. Online fundur - 24.ágúst
b. Alþjóðaráðsfundur - 7.september

