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

Fundarsetning [ÁB]
Árný Björnsdóttir boðin velkomin, kynning [JÞG]
JÞG bauð ráðsmenn velkomna og þakkaði fyrir skátaþing. JÞG leggur til að FBG starfi áfram
með ráðinu þar til hún fer til náms erlendis, samþykkt.
3. Kynningar til íslenskra skáta.:
a. Roverway 2016 [ABS/LÞM]
LÞM kynnti á skátaþingi góðar undirtektir. Stefna að því að setja upp skráningu í lok
apríl. Vinna í samvinnu við JIB að undirsíðu á skátamál.
b. Arnór með fréttir frá Kandersteg [ABS]
Ekkert að gerast.
c. Norræna skátaþingið [LMÞ]
Hlutverks ráðsins er að manna upplýsingaborðið á þinginu. Verður haldið 14.-17.
maí.
d. Viðburðalisti – kynning með frétt [FBG]
FBG sendir listan á Jón Halldór.
e. MOP frétt [ABS/LÞM]
i. Nýtt efni (Micro styrkir)
ABS og LÞM taka saman upplýsingar og koma á framfæri.
f. Jamboree frétt, hvað er að gerast
4. Skátamót á næstunni
a. WSJ – Staða [JÞG]
Verið að vinna að því að hrista íslenska hópinn saman. Sveitirnar að fara að stað.
i. Nordic Badge [JÞG]
b. Roverway - Staða [FBG]
c. WSM – Fararstjóri og gangur mála. [JÞG]
Kynningar að hefjast. Stefnt að því að gjaldið verði 80.000 kr.
5. NSK
a. Norræna þingið [JÞG/LMÞ]
Sjá að ofan
6. Viðburðir 2015
a. Agora 2015
Edda Anika Eiríksdóttir og Tómas Guðmundsson fara sem fulltrúar fyrir BÍS.
b. Educational Method Forum
Dagbjört Brynjarsdóttir og Guðrún Häsler
c. Partnership Network (október)
Fylgjast með og skrifa undir mandate þegar það kemur.
d. Academy (28. oct – 1. nóv)
7. Erindi
a. MetLife viðburður á Íslandi
JÞG greindi frá erindi frá Girl Scouts USA vegna Metlife foundation. FBG og ABS taka
málið áfram og funda með viðkomandi aðilum.
b. Guiding Mosaic 2016 camp
Þökkum gott boð.
c. [Training of Trainers]
Ákveðið að senda til Fræðsluráðs til frekari skoðunar.

d.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

[Youthpass learning agora]
Sent til skoðunar og upplýsingar
e. Búlgaría v. EVS
Sent til skoðunnar og upplýsingar
f. WAGGGS roundtable LGBTI
Ákveðið að vísa þessu til stjórnar
g. Eldri sem eftir á að svara
i. Susan Siris, vegna pennavina
ABS tekur verkefnið
ii. Daniela Drilling, vegna gistingar
JIB athugar hvort ekki sé búið að svara ef ekki að svara þá.
iii. WAGGGS: Ósk um grein frá Íslandi hvað sé gert í tilefni WTD
frestað
h. WAGGGS: Working on quality frameworks: sharing your experience
i. EVS verkefni í Búlgaríu
Stefnumótun BÍS. [JÞG]
JÞG kynnti ný samþykkta stefnumótun.
Skype fundur með WAGGGS [LMÞ]
Farið yfir á síðasta fundi.
Breytingar í Kandersteg [JÞG]
Framkvæmdastjóri hættur og breytingar á starfsmannahaldi.
Umsókn BÍS um að halda IC Forum janúar 2016 [JÞG]
Fengum það ekki verður í Pólandi.
Kynningarpakki til nýrra IC um íslenskt skátastarf [FBG]
JÞG sendir FBG póst.
Önnur mál
a. Tenglaráðstefna
Hugmynd að sækja um Erasmus+ styrk til að halda ráðstefnu í haust í anda Geysi
sem haldið var 2007. Skoða nánar á næsta fundi.
b. Young spokesperson training
LMÞ kemur því á framfæri við viðkomandi fagráð um að halda þjálfun fyrir unga
talsmenn.
c. Hristingur stjórnar og ráða 30. Apríl
JIB kannar með nokkra möguleika og kynnir á næsta fundi.
Fundarslit [ÁB]

Fundi slitið 21:53.
Ritari: Jón Ingvar

