
Alþjóðaráð 
Fundur 15/2020.1.10.2020 kl 08:00-09:00 
Staðsetning: netinu 
Mættir: Þórey Lovísa Sigurmundsdóttir, Sunna líf Þórarinsdóttir, Marta Magnúsdóttir, Aron Gauti 
Sigurðarson og Þórhildur Magnúsdóttir 
     

1. Komandi viðburðir  
a. European Jamboree [ÞLS] 1 min 

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. Engar 
fréttir ennþá. Fáum að komast að því hvort þetta verður haldið í lok okt 

b. Jota Joti 2020 [ÞLS] 5 min 
i. 16.-18. október 2020. Skátapepp er sama helgi, Þórey lobbyar fyrir að fá joti jota 

á pepp. Setja auglýsingu (biðja erindrekana um hjálp) fyrir heima joti jota. Senda 
open call fyrir vinnuhóp í mars 2021 

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. 
c. The Academy [ÞLS og SLÞ] 5 min  

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. Auglýsing leiðrétt auglýsing fer út í næstu viku 

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

d. WAGGGS EGM [SLÞ] 5 min 
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. 

2. Liðnir viðburðir 15 min 
a. Stefnu fundir BÍS  

i. Fólk 15.sept - Þórhildur 5 min ca 15 þátttakendur, farið yfir allt en ekki mikið af 
innleggi 

ii. Framsýni 21. Sept - Aron 5 min 6 manns, góð aldursdreyfing,  
iii. Færni 30.sept - Sunna 5 min 5-6 aktívir þátttakendur, mikil pæling um 

skilgreiningu um ákvörðunartöku 
3. WOSM update: [ÞLS] 5 min 

a. Portal og NSO data base. Rupert tók Þórey í einkafund um portalið. Hulda mjöll tekur 



þátt í utanumhaldi. Þarf að updatea gamlar upplýsingar. NSO database á að vera 
árskýrsla bandalaga, deadline er 15 okt. 

b. European Educational Methods' Forum: 2021 sóttum um þáttöku fáum að vita 15 okt 
hvort hann verður haldinn 

4. Scouting for gender equality vinnuhópur [ÞLS] 5 min:  ása sagði sig úr verkefninu, spurning um 
áframhald verkefninsins, þurfum að tala við Sian og Daða. mögulegt samstarf við skátastarf fyrir 
alla. 

- Activity 2 is planned for 19th-23rd May 2020. 
- Activity 3 will be online before the end of July 

 
5. Verkferlar Bandalagsins [ÞLS] 1 min 

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 

6. Ferðir á vegum bís [ÞM] 5 min þarf bara að fínpússa og senda inn 
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. 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. 
e. Taka þátt í verkefnum þegar krefst stuðnings.  
f. Hjálpa til að kljást við erfið mál.  

8. Verkefni til næsta fundar: Sunna: skoða efni wagggs fundarins Þórhildur: skila 
lagabreyingatillögu Þórey: ræða við daða og Sian  

9. Næsti fundur.  18.okt 20:00 
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