
 
Fundargerð 

  
Mætt: Daði, Daði, Agnes, Hulda og Berglind  
 
Dagskrá: 

1. Hefðbundin Alþjóðaráðsstörf [BLB] 

2. International Rover Week 

a. Búið að auglýsa 

      3. Goglobal 

b. Agnes fer frá Alþjóðaráði 

      4. Styrkur v. afmælis kvennskáta 

c. Boltin er hjá skrifstofunni 

d. Sunna sendir póst 

      5. Nordic cooperation meeting by function 

e. Senda stóran hóp að ár 

f. Senda póst varðandi Azimuth á stjórn 

      6. NSK international network fundur í Nóvember 

g. Hvernig wosm of wagggs balancið er hjá hinum bandalögunum 

h. Zoom fundur 

i. Training / onboarding of new International team members,  

i. Current international team structure 

ii. Onboarding processes, sharing of best practices 

iii. Anyone in the process of changing their systems 

iv. 29. nóvember klukkan 20.00 CET 

      7. Þankadagurinn umsóknir 

j. Engar umsóknir hafa borist 

k. Hver væri flottur í þetta? 

l. Sunna sendir svör á skrifstofu 

       8. European communications forum 

m. Líklegast ekki forgangsverkefni, staðfesta við stjórn 

       9. Kander 100 

n. Hulda María heyrir í skrifstofunni 

 

18.45 - Matur [DMG] 

 

19.15 - Vinnufundur 

 

 
 
 
 
 



 
19.45 Viðmið varðandi ferðir skáta á námskeið  

Brainstorm: Nice to do, need to do, grunngjald, aldur? Setja upp töflu. Tillaga fyrir stjórn. 

 

20 - 20.45 

Ársyfirlit alþjóðamála [BLB + SLÞ] 

Fylla inn í excel skjal á teams 

Tækifæri mánaðarins í alþjóðastarfi - Október/ Nóvember [HMV+DMG+ALG] 

Velja þemu, skrifa lýsandi texta, rammi verkefnis, tölvupóstur á Ritu 

Alþjóðamálefni á skatarnir vefsíðunni 

Brainstorm: Hvað viljum við hafa á vefsíðunni, yfirheiti, undirflokkar, textar? 

- Spennandi Landsmót framundan 

- Spennandi viðburðir framundan 

- Listi yfir skátamiðstöðvar 

- Stór mót 

- Tækifæri mánaðarins 

- Tækifæri hjá WOSM og WAGGGS 

- Azimuth 

- Alþjóðaskipti, Erasmus + tækifæri 

Búa til skjal og deila með erindrekum 

 

21 - 21.45 

Listi yfir landsmót framundan [DMG + ALG] 

Finna viðburði, staðsetningu, aldursviðmið, verð og dagsetningar. Setja upp í skjal sem verður 

aðgengilegt fyrir íslenska skáta.  

Opinn jólafundur alþjóðaráðs [DB?]  

Brainstorm, dagskrá, dagsetning 

Er tilbúinn að taka þetta verkefni á mig //DB 

Kander 100 [HMV] 

Safna grunnupplýsingum og deila á facebook. Senda á skrifstofu svo þau geti deilt frekar. 

Roverway HOC auglýsing 

Setja saman texta 

 

22.00 Fundarslit 


