Tillaga að framkvæmd skátaþings 2020
Í ljósi stöðunnar varðandi heimsfaraldur COVID-19 og samkomubanns leggur stjórn BÍS til að
Skátaþing verði haldið í Skátamiðstöðinni með breyttu sniði og verði sett klukkan 18:00
föstudaginn 27. mars nk. Reiknað er með að þingið standi til kl 20:00.
Tilhögun
Hér kynnum við tilhögun sem tekur mið af þeim aðstæðum sem við stöndum frammi fyrir í
dag. Við teljum mikilvægt að fá fram starfshæfa stjórn sem getur snúið sér að málefnum
skátahreyfingarinnar strax. Allir stjórnarmenn eru sjálfkjörnir og einnig er sjálfkjörið í önnur
embætti. Því þarf ekki að kjósa um embætti. Ársreikningur er nálægt áætlun og litlar
breytingar á milli rekstraráætlunar og þess ársreiknings sem liggur fyrir.
Áhersla verður lögð á þátttöku fundarmanna í gegnum fjarfundabúnað og að hámarki einn
fulltrúi frá hverju félagi mæti í Hraunbæ 123 á fundartíma og fari með atkvæði félagsins.
Félög geta tekið sig saman og verið fleiri saman um einn fulltrúa. Allir geta hins vegar fylgst
með fundinum á netinu og tekið þátt. Við mælumst til að fundarmenn virði 2ja metra bil á
milli manna.
Fólk í áhættuhópi vegna COVID-19 verður hvatt til þátttöku í gegnum fjarfundabúnað. Í
kosningum verður stuðst við handauppréttingar og verður leitast eftir samþykki fundarins
fyrir því. Ef fara þarf í flóknari kerfi verður það mjög kostnaðarsamt.
Dagskrá

Tillaga verður lögð fram um að fresta ákveðnum liðum vegna COVID-19, tillagan er
kynnt og rökstudd fyrir þinginu og borin undir atkvæði um leið og tillaga að dagskrá
þingsins verður lögð fram. Lagt verður til að aukaskátaþing verði haldið í haust og þar
teknir fyrir þeir dagskrárliðir sem frestað verður, sjá hér neðar.

Skátaþing – aðalfundarstörf
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Setning Skátaþings
Ávarp
Kosning fundarstjóra og fundarritara
Kosning í kjörnefnd og allsherjarnefnd
Niðurstaða kjörnefndar kynnt
Tillaga að dagskrá Skátaþings og frestun ákveðinna dagskrárliða til aukaskátaþings –
afgreiðsla
Dagskrárliðum sem yrði frestað:
a. Afhending heiðursmerkja og viðurkenninga
b. Úthlutun úr Styrktarsjóði skáta
c. Afhending skipunarbréfa
d. Niðurstaða kjörnefndar kynnt
e. Tillaga að dagskrá aukaskátaþings – afgreiðsla
f. Inntaka nýrra skátafélaga/skátahópa
g. Stefnumótun 2020-2025 – umræður - afgreiðsla
h. Lagabreytingar – framsaga – umræður – afgreiðsla
i.
Þingsályktanir – framsaga – umræður – afgreiðsla
j.
Kynningar/tilkynningar frá skátafélögum og hópum
k. Umræðuhópar

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Skýrsla stjórnar BÍS – umræður
Undirbúningur kosninga (sækja kosningamiða, tengja rafræna kosningu?)
Kosning í embætti
Reikningar BÍS – framsaga – umræður - afgreiðsla
Árgjald – framsaga – umræður – afgreiðsla
Fjárhagsáætlun BÍS fyrir 2 ár – framsaga – umræður
Stefnumótun 2020-2025 – framsaga
Starfsáætlun BÍS til 5 ára – framsaga – umræður
Endurskoðaðir reikningar BÍS fyrir síðasta almanaksár kynntir, ræddir og afgreiddir
Fjárhagsáætlun BÍS fyrir 2 ár, yfirstandandi ár og það næsta, kynnt, rædd og afgreidd
Tillaga að félagsgjaldi skáta til BÍS kynnt, rædd og afgreidd
Afgreiðsla
a. ársreikningur
b. fjárhagsáætlun
c. starfsáætlun
19. Tillaga að stað og stund fyrir aukaskátaþing lögð fram
20. Önnur mál
21. Þingslit

Aukaskátaþing
„Aukaþing skal halda ef stjórn eða meirihluti virkra skátafélaga telja það nauðsynlegt
og skal boða til þess með minnst 15 daga fyrirvara.“ (16.gr.)

Dagskrá aukaskátaþings
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Setning aukaskátaþings
Ávarp
Kosning fundarstjóra og fundarritara
Kosning í kjörnefnd og allsherjarnefnd
Afhending heiðursmerkja og viðurkenninga
Úthlutun úr Styrktarsjóði skáta
Afhending skipunarbréfa
Niðurstaða kjörnefndar kynnt
Tillaga að dagskrá aukaskátaþings – afgreiðsla
Inntaka nýrra skátafélaga/skátahópa
Stefnumótun 2020-2025 – umræður - afgreiðsla
Lagabreytingar – framsaga – umræður
Þingsályktanir – framsaga – umræður
Kynningar/tilkynningar frá skátafélögum og hópum
Umræðuhópar
Afgreiðsla
a. stefnumótun
b. lagabreytingar
c. þingsályktanir
17. Önnur mál
18. Þingslit

