Fundargerð
Alþjóðaráð BÍS
12.01.2015, kl 17:30-18:45 í Háskólanum í Reykjavík
Mættir: Jón Þór Gunnarsson (JÞG), Liljar Már Þorbjörnsson (LMÞ), (ABS), Fríða Björk
Gunnarsdóttir (FBG), Berglind Lilja Björnsdóttir (BLB) og Jón Ingvar Bragason (JIB).
Arnór Bjarki Svarfdal (ABS) boðaði forföll.

Dagskrá:
1. Fundarsetning [JIB]
2. Fundargerð síðasta fundar [JIB]
 Samþykkt
3. Föst verkefni
 Kynningar til íslenskra skáta,
Vefurinn [JÞG]
Skátamál.is:
i. Fréttir í vinnslu: [JÞG]
1. Roverway 2016 [ABS/LÞM]
2. Arnór með fréttir frá Kandersteg [ABS]
3. Norræna skátaþingið (setja upp fjölmiðlateymi)
4. Viðburðalisti – kynning með frétt
FBG tekur saman frétt í samvinnu við JIB.
5. Jamboree frétt [JIB]
4. Skátamót á næstunni
 WSJ – Staða [JÞG]
i. Farið var yfir stöðuna. Búið að bóka flug, skipa sveitarforingja
og funda með IST.
 Roverway [FBG]
FBG er skráður Fararstjóri. Frumundirbúningur er hafinn og búið að
stofna hópa á samfélagsmiðlum.
 WSM – fararstjóri
JÞG og JIB falið að skoða og vinna úr umsóknum.
5. NSK
 JÞG fór yfir stöðu undirbúnings norræna skátaþingsins.
 Ungmennaþing
LÞM kemur inní undirbúningshóp Norræna skátaþingsins.
6. Kynningarpakki til nýrra formanna alþjóðaráðs erlendis um íslenskt skátastarf
 Setja þarf saman kynningu um íslenskt skátastarf. FBG setur saman.
7. Viðburðir 2015
 Academy, Erasmus+ umsóknir ofl.
Búið að senda inn umsókn.
 Growth WAGGGS verkefni
Lagt að taka ekki þátt.
 Educational Method Forum
Vísað til fræðsluráðs
 Agora
Lagt til að taka þátt og auglýsa.



Partnership event
JIB fer yfir styrkjamál áður en ákvörðun er tekin hverjir verða sendir.

8. Erindi
 WAGGGS erindi: Call for volunteers
 Global Support Assesment Tool (GSAT)
Ísland boðin úttekt 2015. Alþjóðaráð gerir ráð fyrir að þiggja það.
GSAT er óháð úttekt á starfsemi bandalaga til greiningar á veikleikum
og styrkleikum ýmissa sviða. Úttektin er gerð af SGS en greidd af
WOSM.
 WOSM evrópuskrifstofa:
Auglýsing um laust starf.
 Boy Socut of America
Sumarbúðir. JIB ítrekar auglýsinguna.
 WOSM evrópa:
Progress and committee update barst.
 Finjamboree
Formlegt boð barst á landsmót finnskra skáta.
 Tilkynningar um nýja formenn Alþjóðaráðs.
i. Eistland
ii. Finnland – WOSM – Anniina Markkula
 Youth Service America: Global youth service day
Alþjóðaráð mælir ekki með þátttöku.
 WAGGGS: STV campaign
Alþjóðaráð sér ekki fært að taka þátt að sinni.
 WAGGGS/WOSM evrópa. ICT meeting
Viðburður er ekki á fjárhagsáætlun og því ekki grundvöllur fyrir
þátttöku.
 Ashlee frá Ástralíu
Fyrirspurn um íslenskt skátastarf sem svarað var um hæl.
 Korea Scout Association: Staff program
Tökum ekki þátt.
 Beiðni frá finnskum skáta að taka þátt í íslensku skátastarfi
FBG hefur samband og kynnir hana fyrir skátastarfi. JÞG hefur
samband við Partio.
 Ráðstefna LÆF
Er um næstu helgi. Ráðsmenn athugi hvort þeir geti tekið þátt.
9. Ársskýrsla alþjóðamál – komin til Júlíusar í lokafrágang.
10. Hópefli stjórnar og ráða – Stefnt að 30. apríl frá kl. 18 og frameftir.
11. Beiðni frá félagsráði vegna stuðningskerfi
JÞG kynnti drög að matskerfi skátafélaga. Ráðið telur mikilvægt að hafa
alþjóðavinkilinn þar inni og kom með nokkrar tillögur sem JÞG kemur áfram á
félagsráð.
12. Önnur mál
 Nýr fundatími fimmtudagar þegar Arnór kemst frá kl. 17:30. Nánar
rætt á facebook.
13. Fundarslit [LMÞ]

