Fundargerð
Fundur: Alþjóðaráðsfundur
Dagsetning : 11. mars kl.: 20:00
Fundarstaður: Skátamiðstöðin, Hraunbæ 123
Mættir: Liljar Már Þorbjörnsson (LMÞ), Arnór Bjarki Svarfdal (ABS), Fríða Björk Gunnarsdóttir
(FBG), Berglind Lilja Björnsdóttir (BLB) og Jón Ingvar Bragason (JIB).
Fjarverandi: Jón Þór Gunnarsson (JÞG)
Dagskrá:
1.
2.
3.

Fundarsetning [FBG]
Fundargerð síðasta fundar yfirfarin [JÞG]
Samþykkt. JIB birtir á skátamálum.
Föst verkefni
a. Kynningar til íslenskra skáta.:
1. Roverway 2016 [ABS/LÞM]
JIB kynnti fjárhagsáætlun ákveðið að stefna á að verðið verði 199
þúsund krónur á mann. Fararstjórn tekur áætlunina fyrir og vinnur
áfram í samvinnu við JIB.
Næstu skref eru að kynna á skátavítamín um helgina og á
skátaþingi.
2. Kandersteg frétt [ABS]
Verið að vinna í málinu.
3. MOP [ABS/LÞM]
Verið að vinna í málinu.
4. Jamboree frétt, hvað er að gerast?
JIB hefur óskað eftir upplýsingafundi með fararstjórn. JIB sendir
fréttabréf ferðarinnar á ráðið.
5. Boy Scout of America: Sumarbúðir, staða [JÞG]
Engar umsóknir
b.

4.

Kynningar til erlendra skáta
i. Vefurinn
Ekkert gerst.

Viðburðir 2015
a. Agora
Búið að tilkynna 2 þátttakendur. Mikilvægt að klára að finna þá fyrir vikulok.
5. NSK
a. Norræna þingið
Undirbúningur gengur vel, verður 14.-17. maí. LMÞ kynnti dagskrá ráðstefnunnar.
6. IC forum
Fengum það ekki.
7. Fundur með starfsmanni WAGGGS
LMÞ og JÞG funduðu með starfsmanni WAGGGS sem sér um samskipti við bandalög.
8. Fundur með formanni heimsstjórnar Joao Armando
Ráðið mætti vel og góður rómur gerður að fundinum.
9. Nordbook
Fengum tvo styrki fyrir kynjaverkefni og NSK nefndina.
10. Erindi
a. Call for partners, Network meeting haust 2015
JIB gengur frá mandate og sendir út.
b. Bragi skipaður formaður costitution nefndar WOSM.
11. Skátaþing og mæting
BLB og LMÞ mæta á þingið á laugardag og sunnudag. ABS mætir á föstudagskvöld og FBG
reynir að mæta.

12. Samhristingur ráða og stjórnar
Verður 30. apríl. BLB kynnti möguleika á því hvað sé hægt að gera. JIB falið að ræða við
kynnisferðir um mögulega boðsferð.
13. Önnur mál
a. Crean endurmatar
Fór fram í gær og endurmatsskýrsla er væntanleg.
JIB kynnti möguleika á að sækja um styrk í Erasmus+ næsti umsóknarfrestur er 30
apríl.
b. FBG þakkar fyrir sig
14. Fundarslit

Fundi slitið 21:13.
Ritari: Jón Ingvar

