
Fundur 3/21 
29.3.2021 kl 20:00 - 22:00 
Staðsetning: Zoom 
Mættir: Þórey Lovísa Sigurmundsdóttir, Sunna Líf Þórisdóttir, Marta Magnúsdóttir, Daði 
Björnsson og Selma Sif Ísfeld. 
 

1. World Scout Moot 2022  
a. Silja mætt til að ræða um stöðu Moot 
b. 18-26 ára er aldurtakmark 
c. 27+ fyrir fararstjórn  
d. Ekki taka þátt í mótinu sem IST 
e. Verður að geta keyrt. 
f. Alþjóðaráð auglýsir í eftir 1 í fararstjórn 
g. Hún vil að við höldum kynningarfund annað hvort í félögunum eða fund þar sem 

allir koma saman.  
i. Kynna á skátaþing  
ii. Kynna standard upplýsingar, dagsetningar, verð og fleira 

h. Setja upp forskráningu til að sjá áhuga.   
i. Sunna og Daði búa til auglýsingar fyrir mótstjórn. Auglýst á facebook hópum.  

2. Norðurlandaþing 2021 
a. Berglind er þing tengiliður og Rakel er starfsmaður. 

i. Marta þarf að senda stuðningsblað fyrir starfsmann.  
b. Þórey er að vinna í Bulletin til sjórnar sem er uppfullt af öllum auglýsingum sem 

komnar eru.  
c. Forskráning er líka í vinnslu til að skoða hverjir ætla mæta.  
d. Vera með plan A, B og C og deadline.  
e. Þórey, Sunna, Rakel og Berglind ætla funda og drafta plan.  

3. Jota Joti 2021 
a. Andrés þarf að auka stuðning í Jota Joti vinnuhóp.  
b. Sunna draftar auglýsingu. 
c. Tækifæri fyrir skáta á öllum aldri, leitað er eftir 2-3 skátum í vinnuhóp fyrir jota joti 

á íslandi. Deadline mið/enda apríl.  
4. Fólk í ráðum og nefndum fyrir WOSM og WAGGGSskátaþing.  

a. Berglind Lilja Björnsdóttir - 
b. Hulda Sólrún Guðmundsdóttir -  
c. Daði Björnsson -  External Representative (Wagggs) 
d. Sunna Líf Þórarinsdóttir - European Solidarity Corps sjálfboðaliði hjá WOSM 
e. Jón Þór Gunnarsson -  
f. Aron Gauti Sigurðsson Scouts For Gender Equality - Skipulags teymi WOSM 
g. Jón Ingvar Bragsson 
h. Egle Sip?  
i. Andrés Þór Róbertson 
j. Júlíus Aðalsteins 

5. Viðburðir á síðastliðnu ári.  



a. Fararstjórafundur fyrir european jamboree í varsjá - Þórey 
b. Undirbúningsfundur fyrir heimsþing WAGGGS Rome - Þórey 
c. Scouts for gender equality Porto - Daði og Ásgerður (Sunna og Aron) 
d. Sjálfboðaliði í Kandersteg - Arnþór 
e. Net Academy - Sædís, Harpa, Kolbrún, Þórey og Þórhildur 
f. Diversity network á netinu - Þórhildur  

6. Call for Visual Creators 
a. Sunna heyrir í Samíu hvort það sé eitthvað deadline á verkefni og hvort það sé 

einhver vef tengill, svo selma geti auglýst á tækifæri í alþjóðarstarfi.  
7. Verkefni fyrir heimasíðu 

a. Búið er að búa til möppu fyrir allar upplýsingar. 
b. Deadline verður í maí.  

8. Önnur mál  
a. Marta sýndi okkur skjal, fyrir komandi viðburði 2021-2024 

9. Næsti fundur 
a. 12. Apríl kl 20:00 á ZOOM  


