Fundargerð
Fundur: Alþjóðaráðsfundur
Dagsetning : 18. febrúar kl.: 20:00
Fundarstaður: Skátamiðstöðin, Hraunbæ 123
Mættir: Jón Þór Gunnarsson (JÞG), Liljar Már Þorbjörnsson (LMÞ), Arnór Bjarki Svarfdal
(ABS), Fríða Björk Gunnarsdóttir (FBG), Berglind Lilja Björnsdóttir (BLB) og Jón Ingvar
Bragason (JIB).
Dagskrá:
1.
2.
3.

Fundarsetning [FBG]
FBG setur fundinn
Fundargerð síðasta fundar yfirfarin [JÞG]
Samþykkt.
Föst verkefni
a. Kynningar til íslenskra skáta.:
1. Roverway 2016 [ABS/LÞM]
JÞG vinnur að skipunarbréfum almennt, hlutverki þeirra og
markmiði.
2. Arnór með fréttir frá Kandersteg [ABS]
Í vinnslu.
3. Norræna skátaþingið [LMÞ]
Undirbúningur er kominn í góðan farveg. Unnið er að mönnun
helstu þátta.
4. Viðburðalisti – kynning með frétt [FBG]
Tilbúin, það þarf að laga linka á skátamál. JIB fer í málið. FBG
verður í sambandi við Jón Halldór um frétt á skátamál.
5. Boy Scout of America: Sumarbúðir, staða [JÞG]
Nokkrir hafa haft samband en engin sent inn umsókn. JIB hefur
haft samband aftur en viðkomandi ákvað að sækja ekki um.
Ákveðið að vinna í Róverskátasveitinni og öðrum vænlegum
þátttakendum.
b.

4.

Kynningar til erlendra skáta
i. Kynning til nýrra formanna alþjóðaráðs erlendis.
FBG tekur saman texta, JÞG sendir textann frá Frökkum.
Opin fundur með formanni heimsstjórnar WOSM
Ráðinu er boðið á fundinn föstudaginn 27. febrúar kl. 16.

5.

Network Meeting
Ákveðið að skrifa undir mandate. JIB klárar málið.

6.

Erindi
a.

b.

c.
d.
e.

WOSM
Erindi barst frá framkvæmdastjóra WOSM þar sem þess er farið á leit að Bragi
Björnsson taki sæti í „Constitutional Commitee“ hjá WOSM. Ráðið mælir með
samþykki.
Samstarf Írskra skáta
JÞG átti fund ásamt Unni Flygenring með fulltrúa írska skáta um útvíkkun á samstarfi
vegna Crean Challange. JÞG og JIB taka málið áfram í samvinnu við Unni og Crean
vinnuhóp. [JÞG/JIB]
Training for trainers
Beiðni frá Hong Kong vegna viðburðar ekki beintengt skátum.
Pennavinabeiðinir
Senda bréf á öll skátafélög varðandi pennavinabeiðnir. Ef þau hafa áhuga biðja þau

f.
g.

um að skrá sig á listan yfir pennavini. JIB sendir póst á félögin og í næsta
þriðjudagspóst. [ABS]
Council of Europe
Athuga með hvort þarna séu styrktækifæri fyrir skáta.
Evrópuþing WOSM og WAGGGS
Komið boð og dagsetningar.

7.

Skátaþing og framboðsmál
a. FBG býður sig ekki fram til áframhaldandi setu.
b. Senda inn til JÞG tillögur fyrir föstudag.

8.

WAGGGS spurningarlisti
Ráðið fór yfir spurningalista og svaraði honum. JIB klárar og sendir á ráðið til lokayfirferðar.
[JIB]

Fundi slitið 22:02.
Ritari: Jón Ingvar

