Alþjóðaráð
Fundur 13/2020.26.8.2020 kl 08:00-09:00
Staðsetning: netinu.
Mættir: Aron Gauti Sigurðarsson, Þórey Lovísa Sigurmundsdóttir, Þórhildur Elínardóttir Magnúsdóttir
og Marta Magnúsdóttir
1. Komandi viðburðir
a. European Jamboree
i.
Það er búið að leysa upp fararstjórnina í ljósi breyttra aðstæðna. Fararstjórnin
sendi frá sér ályktun þar sem hún lagði til að það yrði ekki sendur íslenskur
fararhópur á þetta mót þar sem það er of mikil áhætta falin í því þar sem allt
varðandi COVID-19 er enn óvitað og ekki vitað hvort mótið verður haldið.
b. WOSM Member portal and reporting package
i.
Fundur á vegum WOSM þann 27. ágúst 2020 sem Þórey Lovísa ætlar á.
ii.
Fundurinn snýst um að kenna þátttakendum á Membership portal kerfið hvernig
má nýta sér það til að leyta sér upplýsinga sem og að skrá upplýsingar.
c. NSK fundur
i.
12. september 2020
ii.
Þórey Lovísa ætlar að fara og óskar eftir öðrum fulltrúa til að fara með sér
1. Aron Gauti er til í að koma gefið að hann hafi heilsu til eftir aðgerð
2. Svo verður skoðað að senda nýskipaðan alþjóðafulltrúa WAGGGS á
fundinn ef sá fulltrúi kemst.
d. Jota Joti 2020
i.
16.-18. október 2020.
ii.
Andrés Þór Róbertsson er tengiliður Íslands í Jota-Joti
1. Kjörið tækifæri núna til að rífa upp þátttöku á Íslandi í Jota-Joti útaf
Covid.
iii.
Marta ætlar að áframsenda póst frá Norðurlöndunum á Andrés sem snýst um
samstarf Norðurlandanna á Jota-Joti.
e. The Academy
i.
4.-8. nóvember 2020
ii.
The Academy á netinu
iii.
Verið að leita að max. 5 þátttakendum frá hverju landi
iv.
Skráning opin frá 1. september til 1. október 2020.
v.
Þórey ætlar að skrifa upp tölvupóst sem starfsfólk BÍS sendir á öll ráð og
vinnuhópa innan BÍS sem kynnir þennan viðburð og leitar eftir fólki sem hefur
áhuga á að taka þátt.
1. Þórey ber tölvupóstinn upp til samþykktar hjá ráðinu áður en hann fer
út á alla hópana.
f. WAGGGS EGM
i.
21.nóvember 10:00 CET
ii.
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2 fulltrúar sem fá kosningarétt.
1. Marta skátahöfðingi og nýr WAGGGS alþjóðafulltrúi sækja þennan fund
fyrir hönd Íslands.
Síðasti stjórnarfundur update
a. Ný stefna Alþjóðaráðs komin í loftið
b. Stjórn benti á að BÍS er mjög vaxtarmiðað og því myndi allt af því toga passa vel inn í
stefnuna.
c. Alþjóðafulltrúarnir komu með uppástungu að fréttabréfi sem greinir frá því helsta innan
WOSM og WAGGGS sem verður sent á stjórn reglulega
i.
Þetta bréf mun auðvelda samskiptaleiðir og leiða til þess að allir séu upplýstari
um gang mála innan heimssamtakanna.
Skátaþing
a. Skátaþing verður laugardaginn 31. október.
i.
Hvert félag getur sent 4 fulltrúa á þingið.
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.
c. Ráðið tekur fyrir athugasemdir og endurbætingar á þessum formum á næsta fundir
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.
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.
c. Það verður umræðufundur bráðlega þar sem einn frá hverju félagi mætir auk þess sem
að fundinum verður varpað út á netinu fyrir áhugasama.
Starfsmannastuðningur
a. Auglýsa viðburði
i.
Gera flott insta story
ii.
Hanna skemmtilegar auglýsingar.
b. Endurskoðun verkferla
c. Yfirlesning
d. Veita upplýsingar þegar á við.
Næsti fundur
a. Alþjóðaráðsfundur - 13.sept kl 13:00

