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1. Heimsþing WOSM og WAGGGS yfirferð. 
a. WAGGGS Þing: 

i. Gekk ágætlega, Sunna gat ekki verið jafn mikið á þinginu og hún vildi 
vegna vinnu. 

ii. En það er komin ný stjórn og búið að styrkja ungmenni í stjórn með því að 
þurfa hafa 2 undir 30 en ekki einn.  

iii. Verið að auka aðgengi á netinu svo þau lönd sem ekki hafa færi á að 
mæta geti tekið þátt í þinginu á netinu með einhversskonar proxy 
atkvæði.(verið er að skoða hvernig hægt er að breyta því). 

iv. Ekki góð net aðstaða allstaðar í heiminum til að taka virkan þátt í þinginu.  
v. Smá Caos en þetta gekk.  
vi. 5 dagar og 3 tímar á dag.  
vii. Norðurlandasamstarf í að tala við frambjóðendur og svo stuttir recap 

fundir  
b. WOSM Þing: 

i. Þórey, Daði og Hersteinn fóru saman á ungmennaþingið og aðalþingið 
ii. Voru sett í international teams á ungmennaþinginu, til að ræða saman. 

Erfitt af því að það voru ekki allir hópar fullmannaðir og stundum ekki 
talað saman.  

1. Allt nema ein tillaga fór í gegn (kvótakerfið) 
2. Youth advisor felldur niður 
3. Ungmennaþing fellt niður 

iii. Norðurlandasamstarf í að tala við frambjóðendur.  
iv. Mikið af flottum workshop en kanski ekki efni sem við getum nýtt okkur 

2. Komandi viðburðir: 
a. NSK Fundur í Stokkhólm.  

i. Sunna Þórey og Marta mæta. 
b. Joti Jota 2021 

i. Þórey sendir Andrési póst. 
ii. Þórey er laus, engin annar. 

c. Academy 2021 
i.  Verður á netinu  
ii. DL er 7. October 
iii. 50 evrur 
iv. Selma býr til auglýsingu 
v. Þórey talar við Mörtu um kostnað 

d. Wave summit 2021 
i. Netviðburður 19 til 21 nóv. DL 8. Okt 
ii. 4 sæti fyrir 14 - 17 ára 



iii. Sunna talar við Huldar og Úlf 
iv. Samstarf við ungmennaráð 

3. Komandi verkefni: 
a. Búa til kynningarbréf um Helgu Þórey fyrir WOSM og WAGGGS  

i. Þórey ætlar að vinna í þessu. 
b. Texti um WOSM og WAGGGS fyrir kynningar bækling um skátastarf 

i. Sunna og Þórey skrifa smá texta hjá sér og skila til Hörpu á mánudaginn 
20. September.   

c. Búa til auglýsingu og örkynningu um fararstjóra á Jambó í Suður Kóreu. 
i. Sunna gerir texta og mætir 10 20 

4. Önnur mál 
a. Agora 2022 

i. Þórey sótti um styrk hjá Erasmus+ 
b. ESC quality lable (European Solidarity corps) 

i. Vera bæði hosting og supporting orginazation 
ii. Verða með í allt að ár í internships.  
iii. Byrja vera með þetta sem úlfljótsvatnsverkefni 
iv. Sunna er tengiliður með Helgu Þórey og Pani 
v. Verðum vonandi kominn með Quality label fyrir Jólin. 
vi. Auðveldar skáta til að fara sjálfboðaliðar erlendis.  
vii. Smá vinna fyrir okkur og skrifstofuna, en mun pottþétt skila sér.  

5. Næsti fundur: 
a. 29. September uppá BÍS kl 20:00 

Commented [1]: Á laugardaginn verður rafrænn 
viðburður og þar verður spjall um jambóree, þá væri 
geggja ðað geta kynnt það helsta, sem við vitum nú 
þegr, og svo verður almennt spjall um jamboree ferðir 
og svona.. svo verður fólk látið vita að auglýsing um 
fararstjóra mun koma bara mjög fljótlega. Hvernig 
hljómar það 


