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

i. Engar fréttir ennþá. Fáum að komast að því hvort þetta verður haldið í lok okt 
ii. Haldið verður webinar, ætlum ekki að senda neinn að þessu sinni.  

iii. Bíðum bara eftir upplýsinga pakka. 
iv. Við erum ekki byrjuð að hugsa um nýja fararstjórn 

b. The Academy [ÞLS og SLÞ] 5 min  
i. 4.-8. nóvember 2020 

ii. The Academy á netinu 
iii. Sunna á bolta 
iv. 5 þáttakendur skráðir fyrir hönd íslands.  
v. Það er í vinnslu hver tekur hvaða session að sér 

vi. Þátttakendur fyrir hönd BÍS Harpa, Sædís og Kolbrún ósk Þórhildur og Þórey 
vii. Sunna er stuðningur fyrir og eftir viðburð 

viii. Reyna að fá jafnara kynjahlutfall næst. 
c. 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. 
iv. Formlega búið að skrá Mörtu og Sunnu. Næstu dagar fara í undirbúning og 

kynna sér allt efnið fyrir þingið 
v. Á næstuni er undirbúnings webinar. 

2. Liðnir viðburðir 10 min 
a. Stefnu fundir BÍS  

i. 8. Október. - Þórey  
ii. 7 mættu, rætt um að breyta nafninu á stefnuni. Einnig rætt um að leiðarljósið og 

takmark stefnunar.  
b. Jota Joti endurmat 
c. Við vorum á síðasta séns og þurfum að bæta okkur fyrir næsta ár 
d. Finna einhvern til að halda utanum Jota-Joti fyrr (Mars) 
e. Þyrfti að fá slatta af liði til að peppa þetta betur og koma upp stemningu 
f. Best að byrja snemma á nýju ári að hugsa um þetta 
g. Hafa þetta kanski sem skátalegu (gist, matur, ÚSÚ) gera eitthvað úr þessu frekar en að 

“þú mátt mæta og gera eitthvað ef þú vilt” 



3. WOSM update: [ÞLS] 5 min 
a. Portal og NSO database.  
b. Þórey og Hulda skiluðu inn upplýsingum, ársskýrsla og fleira  

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. Þórey fer í þetta. 

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 
d. Má líta betur á þessi form til bætingar, þórey skrifar nokkrar bætingar á lista. 

6. Ferðir á vegum bís [ÞM] 5 min  
a. Stjórn tók ákvörðun að halda reglugerðar fund þar sem allar reglugerðir verða teknar 

fyrir og flokkað.  
b. Eina kommentið sem kom á reglugerðina er að það vantaði hver skipar fararstjóran. 
c. Þórhildur og Marta sjá um að laga þetta og koma þessu í gegn.  

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 fyrir næsta ráð: Hvað viljum við gera næst,  
a. Marta koma með brillant skjal sem verður notað til að skerpa á markmiðum og einblína 

á að vinna í takt við stefnuna.  
9. Endurmat 

a. Vera sýnalegri! 
b. Vera virkari inni í félöginn 
c. Loksins komin rammi og betri verkferlar, halda áfram að bæta þá. 
d. Halda betur utan um upplýsingar frá viðburðum.  
e. Ákveðnari í að klára verkefni (covid stoppaði það smá). 
f. Skýrari með samskipta leiða frá byrjun. 
g. Vera skýrari á samskipta leiðum við almenning. 
h. Kynna sjálfan okkur í byrjun.  

https://skatarnir.is/vidburdarskraning/


i. Verkaskipting frá byrjun.  
j. Valdefla ráðið, leyfa öllum að hafa skoðanir. 
k. Halda ábyrgð hópsins en samt hafa flotta hlutverka skiptingu 
l. Sjá frá sjónarmiði skátafélagana. 
m. Betra utan umhald fundargerða 
n. Nýta sér fleiri tækifæri sem koma uppá borð. 
o. Hafa meira hópefli fyrir ráðið 

 
 
 
 
 


