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Staðsetning: ZOOM
Mættir: Selma Sif Ísfeld Óskarsdóttir, Marta Magnúsdóttir, Daði Björnsson, Þórey Lovísa
Sigurmundsdóttir.
1. Komandi viðburðir:
a. NSK Fundur í Stokkhólm.
i.
Þórey, Sunna og Marta fóru og var mikið rætt.
ii.
Ísland heldur næst framkvæmdastjóra fund sem á að vera í ár.
iii.
Ísland er einnig að halda næsta nsk og skátahöfðingja fund sem mun fara
fram fyrsta laugardag í september. 3-4. September.
iv.
Hægt er að byrja að auglýsa norðurlandaviðburði sem eru á næstunni.
v.
Mörtu fannst fundurinn sinn ekki standa undir öllum væntingum.
vi.
Sunna og Þórey gera frétta tilkynningu um hvað er að frétta í NSK.
b. Joti Jota 2021
i.
Joti jota er næstu helgi 15 - 17.nov.
ii.
Búið er að auglýsa á insta og facebook og hvetja fólk til að taka þátt.
iii.
Það verður ekki neinn viðburður haldinn í ár vegna flöskuhálsa í skipulagi
iv.
Þórey legur til að Andrés sendi inn formlegt kvörtunarbréf á
framkvæmdarstjóra.
c. Academy 2021
i.
Verður á netinu á gather town
ii.
Þórey tjékkar um lenginu á deadlini.
iii.
Þátttökugjaldið er 50 evrur og ætlar BÍS að styrkja 4 sæti.
iv.
Selma býr til auglýsingu og Þórey sendir út.
d. Wave summit 2021
i.
Netviðburður 19 til 21 nóv. Deadline 8. Okt
ii.
4 sæti fyrir 14 - 17 ára
iii.
Sunna talar við Huldar og Úlf
iv.
Samstarf við ungmennaráð
v.
Sunna búin að auglýsa en engar skráningar borist.
vi.
Sunna ætlar að búasta þessu upp á facebook og senda á skrifstofuna.
vii.
Engin umsækjandi en það er en möguleiki er að hafa samband við drótt
skátaforingja og sjá hvort þeir séu með krakka sem þau mæla með.
e. Nordic Adventure Race:
i.
Verður í Færeyjum.
ii.
Við erum með 25 sæti.
iii.
Daði tekur að sér að auglýsa þetta.
f. Agora 2022
i.
En verið að leitast eftir styrkjum.
g. Symposium 2022
i.
Staðsett í Kandersteg
ii.
Í Mars

h. IC Forum:
i.
Engin staðsetning og enga dagsetningu.
i. Evrópuþing 2022
i.
Staðsett í Rotterdam
ii.
Sunna og Þórey koma með fjölda tillögu á næsta stjórnarfund.
2. Komandi verkefni:
a. 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.
ii.
Gleymdum að útbúa texta en Þórey hefur samband við Hörpu hvort það
sé en hægt að senda inn textan.
iii.
Búið er að senda texta á Hörpu.
b. Búa til auglýsingu og örkynningu um fararstjóra á Jambó í Suður Kóreu.
i.
Sunna mætti og hélt smá kynningu.
ii.
Gekk ágætlega en það var mjög dræm mæting.
iii.
Rakel er starfsmaður Jambó hópsins.
iv.
Deadline er mjög bráðlega, eiginlega búið þurfum að vinna hratt
v.
Auglýsing fer í loftið á morgun.
vi.
Engin viðbrög enn, þarf aðeins að bústa þessu.
3. Önnur mál
a. WAGGGS stöðufundur
i.
Sunna er að fara á stöðufund með WAGGGS hvernig búið er að ganga í
COVID-19
4. Næsti fundur:
a. 27.október vinnufundur á BÍS

