
Tillaga að breytingum á lögum Bandalags íslenskra skáta – stofnun nýs fastaráðs, útilífsráðs 

Fylgitexti – skýringar 

Undanfarin ár hefur mörgum skátum orðið tíðrætt um minnkandi þátt útilífs í skátastarfi á 

Íslandi en öflugt útilíf var á árum áður eitt helsta einkennismerki skátastarfs. Ljóst er að þáttur 

útilífs í starfinu hefur farið minnkandi undanfarin ár og nægir þar að benda á stóra 

útilífsviðburði sem ekki hefur tekist að halda undanfarin ár eins og t.d. DS/RS gönguna og 

Vörðuhlaupið. Einnig hefur notkun á skátaskálum í fjalllendi farið minnkandi síðustu ár. 

Til að sporna við þessari þróun og snúa henni við tel ég mikilvægt að stjórn BÍS leggi sérstaka 

áherslu á að efla útilíf í skátastarfi. Sú leið sem ég tel að skili BÍS mestu er að setja á stofn 

sérstakt útilífsráð sem myndi styðja við viðburði sem gera útilífi hátt undir höfði. Nokkrir slíkir 

viðburðir eru enn við lýði og lítið mál ætti að vera að endurvekja eldri viðburði og koma á fót 

nýjum með réttum stuðningi. Efling útilífs í skátastarfi getur með auðveldum hætti að aukið 

þátttakendafjölda í skátastarfi en talsverð aukning hefur verið í útivist meðal almennings 

undanfarin ár. Taki skátahreyfingin sér forystu í að þjálfa og mennta unga einstaklinga í ábyrgri 

útivist ætti hreyfingin að geta verið álitlegur kostur fyrir foreldra sem sjálfir stunda mikla útivist 

til að koma börnum sínum á bragðið. Eins gæti hreyfingin sótt aukinn þátttakendafjölda til 

ungmenna sem vilja taka þátt í útivist í góðra vina hópi. 

Með þetta í huga legg ég til eftirfarandi breytingar á lögum BÍS: 

Í 21. grein segi að stjórn BÍS sé skipuð átta skátum í stað sjö og þar af séu meðstjórnendur sex 

en ekki fimm. 

Í 22. grein segi að á tveggja ára fresti séu kosnir sex meðstjórnendur í stað fimm áður. 

Í 25. grein segi að á vegum BÍS starfi ávalt fimm fastaráð í stað fjögurra og útilífsráði verði bætt 

inn í upptalningu á ráðunum. Þá komi inn í greininga eftirfarandi skilgreining á hlutverki 

útilífsráðs: Hlutverk útilífsráðs er að hvetja til viðburða sem fela í sér útilíf og styðja við þá 

útilífsviðburði sem bæði skátafélögin og BÍS standa fyrir. 

 

Eftirfarandi eru þær lagagreinar sem breyta þarf til að setja á stofn útilífsráð, bæði texti 

greinanna eins og hann stendur núna og eins hvernig hann myndi hljóða eftir breytingu verði 

tillagan samþykkt. 

21. grein var 

Stjórn BÍS stýrir starfsemi BÍS á milli Skátaþinga í umboði þess. Stjórn BÍS skal skipuð sjö skátum: 

skátahöfðingja, gjaldkera og fimm meðstjórnendum. Stjórn skal funda reglulega, að jafnaði 

mánaðarlega. Stjórnarfundur er löglegur ef meirihluti stjórnarmanna sækir fund. Afl atkvæða 

ræður úrslitum á stjórnarfundum. Fundargerðir stjórnar BÍS skulu birtar á heimasíðu BÍS. Öllum 

skátum er heimilt að bera erindi undir stjórn BÍS 



21. grein verður 

Stjórn BÍS stýrir starfsemi BÍS á milli Skátaþinga í umboði þess. Stjórn BÍS skal skipuð átta 

skátum: skátahöfðingja, gjaldkera og sex meðstjórnendum. Stjórn skal funda reglulega, að 

jafnaði mánaðarlega. Stjórnarfundur er löglegur ef meirihluti stjórnarmanna sækir fund. Afl 

atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum. Fundargerðir stjórnar BÍS skulu birtar á heimasíðu 

BÍS. Öllum skátum er heimilt að bera erindi undir stjórn BÍS 

22. grein var 

Skátaþing kýs stjórnarmenn til tveggja ára í senn. Að lágmarki skal einn stjórnarmaður ekki vera 

eldri en 25 ára á því ári sem kosning fer fram. Kosning fer fram á tveggja ára fresti. Kjörgengi 

hafa allir lögráða skátar. Kosning fer fram á Skátaþingi á tveggja ára fresti og skal vera kosið í 

embætti skátahöfðingja, gjaldkera og 5 meðstjórnenda. Sérstaklega er kosið um skátahöfðingja 

og gjaldkera en meðstjórnendur eru kjörnir í einni kosningu. Lendi atkvæði á jöfnu skal kosið 

sérstaklega á milli þeirra þar til öll sæti hafa verið fyllt. Við kosningu stjórnarmanna skal þess 

gætt að þeir séu ekki allir af sama kyni. Stjórnarmenn mega ekki sitja í stjórn lengur en fjögur 

kjörtímabil í röð. Láti einhver stjórnarmanna af störfum eða ef um langvarandi fjarveru 

stjórnarmanns er að ræða á milli aðalfunda skal félagsforingjafundur í samráði við 

uppstillingarnefnd manna stöðuna fram að næsta aðalfundi. 

22. grein verður 

Skátaþing kýs stjórnarmenn til tveggja ára í senn. Að lágmarki skal einn stjórnarmaður ekki vera 

eldri en 25 ára á því ári sem kosning fer fram. Kosning fer fram á tveggja ára fresti. Kjörgengi 

hafa allir lögráða skátar. Kosning fer fram á Skátaþingi á tveggja ára fresti og skal vera kosið í 

embætti skátahöfðingja, gjaldkera og 6 meðstjórnenda. Sérstaklega er kosið um skátahöfðingja 

og gjaldkera en meðstjórnendur eru kjörnir í einni kosningu. Lendi atkvæði á jöfnu skal kosið 

sérstaklega á milli þeirra þar til öll sæti hafa verið fyllt. Við kosningu stjórnarmanna skal þess 

gætt að þeir séu ekki allir af sama kyni. Stjórnarmenn mega ekki sitja í stjórn lengur en fjögur 

kjörtímabil í röð. Láti einhver stjórnarmanna af störfum eða ef um langvarandi fjarveru 

stjórnarmanns er að ræða á milli aðalfunda skal félagsforingjafundur í samráði við 

uppstillingarnefnd manna stöðuna fram að næsta aðalfundi. 

 

25. grein var 

Á vegum stjórnar BÍS starfa ávallt fjögur fastaráð: starfsráð, alþjóðaráð, ungmennaráð og stjórn 

Skátaskólans. Kosnir skulu að lágmarki þrír í hvert fastaráð til tveggja ára. Að auki situr 

stjórnarmaður í ráðinu og getur eftir atvikum verið formaður þess. Stjórn getur ákveðið að fleiri 

séu kjörnir í ákveðið fastaráð með auglýsingu með fundarboði skátaþings. Í hverju fastaráði BÍS 

skal vera að lágmarki einn fulltrúi á aldrinum 18-25 ára. Skátar sem bjóða sig fram í 

ungmennaráð skulu vera á aldrinum 16-25 ára á því ári sem þeir bjóða sig fram. Hlutverk 

fastaráðanna er eftirfarandi:  



• Hlutverk starfsráðs er að styðja við og efla starf skátafélaganna í samráði við stjórnir 

skátafélaga, sveitarforingja og flokksforingja.  

• Hlutverk alþjóðaráðs er að stuðla að því að að BÍS fylgi stefnum og nýti sér stuðningsefni 

frá alþjóðasamtökum skáta, WOSM og WAGGGS, ásamt því að annast samskipti við 

erlend skátabandalög, kynningu á erlendu skátastarfi á Íslandi og íslensku skátastarfi 

erlendis.  

• Hlutverk ungmennaráðs er að hvetja til og auka ungmennalýðræði innan stjórnkerfis 

hreyfingarinnar og stuðla að virkri þátttöku ungmenna við stefnumótun dagskrár 

hreyfingarinnar og eigin skátastarfs.  

• Hlutverk stjórnar Skátaskólans er að stuðla að þjálfun með skipulagningu námskeiða, er 

taki mið af Grunngildum Bandalags íslenskra skáta. 

25. grein verður 

Á vegum stjórnar BÍS starfa ávallt fimm fastaráð: starfsráð, alþjóðaráð, útilífsráð, ungmennaráð 

og stjórn Skátaskólans. Kosnir skulu að lágmarki þrír í hvert fastaráð til tveggja ára. Að auki situr 

stjórnarmaður í ráðinu og getur eftir atvikum verið formaður þess. Stjórn getur ákveðið að fleiri 

séu kjörnir í ákveðið fastaráð með auglýsingu með fundarboði skátaþings. Í hverju fastaráði BÍS 

skal vera að lágmarki einn fulltrúi á aldrinum 18-25 ára. Skátar sem bjóða sig fram í 

ungmennaráð skulu vera á aldrinum 16-25 ára á því ári sem þeir bjóða sig fram. Hlutverk 

fastaráðanna er eftirfarandi:  

• Hlutverk starfsráðs er að styðja við og efla starf skátafélaganna í samráði við stjórnir 

skátafélaga, sveitarforingja og flokksforingja.  

• Hlutverk alþjóðaráðs er að stuðla að því að að BÍS fylgi stefnum og nýti sér stuðningsefni 

frá alþjóðasamtökum skáta, WOSM og WAGGGS, ásamt því að annast samskipti við 

erlend skátabandalög, kynningu á erlendu skátastarfi á Íslandi og íslensku skátastarfi 

erlendis.  

• Hlutverk útilífsráðs er að hvetja til viðburða sem fela í sér útilíf og styðja við þá 

útilífsviðburði sem bæði skátafélögin og BÍS standa fyrir. 

• Hlutverk ungmennaráðs er að hvetja til og auka ungmennalýðræði innan stjórnkerfis 

hreyfingarinnar og stuðla að virkri þátttöku ungmenna við stefnumótun dagskrár 

hreyfingarinnar og eigin skátastarfs.  

• Hlutverk stjórnar Skátaskólans er að stuðla að þjálfun með skipulagningu námskeiða, er 

taki mið af Grunngildum Bandalags íslenskra skáta. 

 

 

Með skátakveðju, 

Finnbogi Jónasson 


