Fundargerð
Fundur: Alþjóðaráðsfundur
Dagsetning : 29. apríl kl.: 20:00
Fundarstaður: Skátamiðstöðin, Hraunbæ 123
Mættir: Liljar, Berglind, Árný, Arnór, Jón Þór og Jón Ingvar
Dagskrá:
1.
2.

Fundarsetning [ABS]
Möltu madate [JIB]
a. beacon og cr8
Tökum ekki þátt.
3. Kynningar til íslenskra skáta.:
a. Roverway 2016 [ABS/LÞM/FGB]
i. Er komin skráning og undirsíða?
Skráning er komin í gang og verið að vinna í undirsíðu. JIB gefur Liljari
aðgang að skátamálum til að setja inn. Síðan verður klár fyrir 13. maí.
b. Arnór með fréttir frá Kandersteg [ABS]
Verður klárt fyrir 13. Maí
c.

MOP frétt [ABS/LÞM]
i. Nýtt efni (Micro styrkir)
ABS og LÞM sögðu frá Micro. Aðeins veittir þrír styrkir innan Evrópu.
BÍS verður að halda utan um verkefnið og úthluta styrkjum til hópa.
Ákveðið að vera á hliðarlínunni og bíða eftir frekari leiðbeiningum.

d.

Jamboree frétt, hvað er að gerast ? [JIB]
Verið að gagna frá lausum endum varðandi kostnaðarliði og ferðaráætlun. Sveitir
byrjaðar að funda og búið að setja hálfu sveitina saman við sveit frá Færeyjum.

4.

Skátamót á næstunni
a. Roverway - Staða [FBG]
b. WSM – Fararstjóri og gangur mála. ? [JIB]
Eru búin að senda bréf á öll skátafélög. Fengu engin viðbrögð og fylgja eftir með
símtali.

5.

NSK
a.

Norræna skátaþingið [LMÞ]
Verður haldið í Hörpu eftir tvær vikur. Alþjóðaráð mannar upplýsingaborð í Hörpu.
Allir eiga að fylla inní Google docs.

6.

Viðburðir 2015
a. Agora 2015 [JIB]
Ferðaskýrsla ekki komin. JIB fylgir eftir.

7.

Uppfærsla á skipulagi evrópuskrifstofu [JIB]
Nýtt skipulag tekið gildi.

8.

Tenglaráðstefna
Hugmynd að sækja um Erasmus+ styrk til að halda ráðstefnu í haust í anda Geysi
sem haldið var 2007.

verður ekki gert. Að sinni.
9.

Erindi
a.

MetLife viðburður á Íslandi
Fyrirtæki sem er í samstarfi við Girl scouts of America. Voru að leita að
samstarfsaðila hér á landi vegna ráðstefnu sem þau halda hér á landi. Vildu fá 2-3
hugmyndir að verkefnum sem starfsmenn Metlife myndu taka þátt í og börn myndu
taka þátt í. FBG og ABS sendu inn tvær hugmyndir á Metlife. Ekkert svar hefur
borist, vika liðin síðan hugmyndin var send inn.
b. [Training of Trainers]
Kom eitthvað svar frá fræðsluráði um áhuga? Ekkert svar borist JIB fylgir eftir.
c. Rover ranger event WATRA Póllandi 14-25 ágúst
Ákveðið að auglýsa. JIB setur tilkynningu á skátamál og í þriðjudagspóst.
d. 3rd Rover Ibérico Portúgal 4-9 ágúst
Ákveðið að auglýsa. JIB setur tilkynningu á skátamál og í þriðjudagspóst.
e. Eldri sem eftir á að svara
i. Susan Siris, vegna pennavina
Var henni svarað? Nei [ABS] gerir það.
10. Samhristingur á fimmtudaginn. [BLB]
BLB fór yfir dagskrána. Leikur í skátamiðstöðinni, laser tag og matur á eftir. ABS sendir BLB
spurningar fyrir spurningarkeppni.
Markmið er að allir kynnast, tala við fólk úr öðrum ráðum, byggja upp traust og vettvangur til
að skiptast á hugmyndum.
11. Önnur mál
Hvernig dreifum við upplýsingum
Ákveðið að senda erindi til upplýsingaráðs hvernig best er að koma á framfæri
upplýsingum um viðburði og tilboð sem berast í hverri viku til Alþjóðaráðs.
JÞG
Skýrði frá því að hann verður mikið frá vegna vinnu út maí. LMÞ leiðir vinnu ráðsins á
meðan.
12. Fundarslit [BLB]

