
Alþjóðaráð 
Fundur 14/2020.13.9.2020 kl 13:00-15:00 
Staðsetning: BÍS 
Mættir: Aron Gauti Sigurðarsson og Þórey Lovísa Sigurmundsdóttir. 
Á netinu: Sunna Líf Þórarinsdóttir og Marta Magnúsdóttir. 
 

1. Velkominn Nýr alþjóðarfulltrúi WAGGGS, Sunna Líf       
2. Komandi viðburðir  

a. European Jamboree 
i. Danir buðu okkur að fara með þeim ef það væri sem vildu að fara.  Hægt að hafa 

það í huga, ef einhver þátttakandi eða IST vill fara ef mótið verður haldið. 
b. 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.  

iv. Marta sendir ýtrekunar skilaboð á Andrés. 
v. Andrés finnst ekki vera mikill áhugi fyrir þessu, hvernig getum við breytt því? 

vi. Hafa samband við Sigureir hvort hann sjá góða og jákvæða lausn á þessu.  
vii. Skáta LAN  á JOTA JOTI?  

viii. Auglýsa í vinnuhóp?  
ix. Rebranda, hvernig? 
x. Þórey tekur þennan bolta.  

c. 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. 

vi. Auglýsing 
1. Þarf að laga nokkra innslátta villur  
2. Og vinnuhópa.  
3. Bæta við nýja linknum.  

d. WAGGGS EGM 
i. 21.nóvember 10:00 CET 

ii. Á netinu  



iii. 2 fulltrúar sem fá kosningarétt.  
1. Marta skátahöfðingi og Sunna líf WAGGGS alþjóðafulltrúi sækja þennan 

fund fyrir hönd Íslands. 
3. Liðnir viðburðir 

a. WOSM Member portal and reporting package 
i. Þórey ruglaðist á tíma og missti af Webinarinu en ætlar að hafa einnka kennslu 

frá leiðbeinanda WOSM 
b. NSK Fundur 

i. Þórey, Sunna og Marta sátu 7 tíma netfund laugardaginn 12.sept  
ii. Fóru yfir það helsta sem kom fram á fundinum.  

iii. Skrifað var fundargerð sem er að finna í NSK möppunni á alþjóðaráðs drifinu. 
4. tækifæri 

a. Peer mentor á Academy 
i. Búa til auglýsingu fyrir þetta tækifæri og auglýsa á tækifæri og skátar á íslandi 

ii. Sunna tekur það að sér.  
b. Regional volunteers 

i. Þórey býr til auglýsingu og sendir á skrifstofuna til að auglýsa. 
c. Sænska Jamboreeið  

i. Aron býr til litla auglýsingu og hendir á tækifæri. 
5. 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 
d. Ráðið ætlar að lesa yfir punkta sem Sigurgeir sendi til baka og fara yfir þá.  

6. Ferðir á vegum bís - Reglugerð 
a. Allir ætla að setjast niður og lesa reglugerðina sem Þórhildur lagaði og commenta ef 

þarf. 
b. Deadline fyrir punkta til miðvikudag 16.sept 

7. Stefna BÍS - Stefnufundir  
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. 
d. Stefnudagar 

i. Stefna BÍS 15. Sept Þriðjudagur kl 8 - fólk (sunna kemst ekki) 
1. Þórhildur fer á þennan fund. 

https://skatarnir.is/vidburdarskraning/


ii. Stefna BÍS 21.sept Mánudagur kl 8 - Framsýni 
1. Aron fer á þennan fund.  

iii. Stefna BÍS 30.sept Miðvikudagur kl 8 - Færni 
1. Sunna fer á þennan fund.  

iv. Stefna BÍS 8.okt Fimmtudagur kl 8 - Færni til framtíðar. (Aron kemst ekki) 
1. Þórey fer á þennan fund.  

8. Starfsmannastuðningur 
a. Auglýsa viðburði og open call í vinnuhópa. 

i. Gera flott insta story  
ii. Hanna skemmtilegar auglýsingar. 

b. Endurskoðun verkferla 
c. Yfirlesning 
d. Veita upplýsingar þegar á við. 

9. Verkefni til næsta fundar: 
a. Lesa yfir skjalið hennar Þórhildar og kommenta (allir) 
b. Klára búa til Auglýsingar/open call(Aron, Þórey og sunna) 
c. Joti framkvæmd (Þórey) 
d. Auglýsa Academy (Þórey) 
e. Lesa punktana hans Sigurgeirs um verkferla (allir)  

10. Næsti fundur 
a. veffundur - 1.okt kl 08:00-09:00 

 
 
 
 
 


