Alþjóðaráð
Fundargerð 4. apríl 2017 kl. 18:00-19:30
Mættir: Jón Þór Gunnarsson, formaður, Liljar Már Þorbjörnsson, Daníel Hrafn Kristleifsson, Hulda María
Valgeirsdóttir, Þórey Lovísa Sigurmundsdóttir og Júlíus Aðalsteinsson félagsmálastjóri sem ritaði
fundargerð.
Dagskrá:
1. Fundarsetning
a. Skátamiðstöðin upplýsingar [JÞG]
2. Komandi ferðir á vegum BÍS
a. World Scout Moot: LMÞ finnst Vanta betri anda í fararstjórn. Hefja þarf undirbúning að
öflun styrktaraðila. Ljúka þarf gerð tímalínu.
b. Auður djúpúðga: LMÞ Hópurin fer til Írlands á föstudaginn. Láta þau fá snappið. Fá
myndir og fréttir af ferðinni á miðla BÍS.
c. Roverway 2018: LMÞ: Liljar fundaði með Jóni Ingvari hjá Skátamót og var sett saman
tillaga að fjárhagsáætlun. Gert er ráð fyrir að þátttökugjald verði kr. 199.000 með pretour í Hollandi. Liljari falið að skoða áætlunina betur m.t.t. ábendinga sem fram komu.
d. World Scout Jamboree 2019: JÞG mun senda JA drög að auglýsingu.
3. Aðrir viðburðir
a. Undirbúningsfundur Evrópu vegna WAGGGS World Conference: JÞG sagði frá fundinum.
Farið var yfir þau mál sem eru komin fram. Heidi frá Finnlandi er frambjóðandi
norðurlanda til heimsstjórnar.
b. Agora 2017: LMÞ og JA hittu hópinn áðan. Lítur vel út. Voru beðin að kynna viðburðinn
fyrir alþjóða- og ungemnnaráði þegar þau koma heim.
c. Young Spoke Persons: LMÞ sagði allt sé að verða klárt, 60 þátttakendur skráðir þar af 2
frá Íslandi. JÞG segir miður að ekki fleiri Íslendingar hafi viljað taka þátt.
d. Scouting for Peace: Hjálmar Hinz og Jón Egill Hafsteinsson eru að fara. Hafa þarf
samband við þá tilundirbúnings. LMÞ sér um það.
e. Regional Event on Communication 2018: Taka þátt í umsókn. Ath. hve mörg pláss eru í
boði. Gott ef form uppl.ráðs og skátahöfðingi hefðu tök á að fara.
f. Management of Volunteers in Scouting (MOVIS): Fræðsluráð hefur áhuga.Tökum þátt í
umsókn.
g. Educational Methods Forum: Tökum þátt í umsókn
h. Europena Agora 2018: Tökum þátt í umsókn
4. Staða á skýrslum:
a. YES: LMÞ búinn að klára, JA mun lesa yfir.
b. Forandringsagenter: Textinn á að vera klár. JA mun lesa yfir.
5. Erindi:
a. Roverway 2018: IST large scale Erasmus+ umsókn: Tökum þátt í umsókn Hollendinga.
b. Latvian Scout and Guide Jamboree: Tökum ekki þátt
c. World Scout Conference 2020: Egyptar bjóðast til að halda þingið. Önnur framboð hafa
ekki komið fram.
d. World Pride Madrid: Auglýsa á Tækifærum
e. WAGGGS Cencus: Er i vinnslu hjá JA
f. WAGGGS Update European Committee:
g. WAGGGS Europe Volunteer Selection Result: Daði Björnsson hefur verið valinn í
vinnuhóp

6. Önnur mál:
a. World Scout Award: JA hitti Daða Björnsson og fór yfir næstu skref.
b. Bréf til WOSM Constitution Committee: Stjórn mun á næstu dögum senda CC svar við
bréfi CC vegna íslenska skátaheitisins.
c. Fundur með sendherra Póllands: JÞG og Dagmar Ýr Ólafsdóttir hittu hann vegna
framboðs Pólands um að halda Jamboree 2023.
d. Endurmat Rovernet-Venturenet 2016: Á stjórnarfundi BÍS nýlega var farið yfir munnlegt
endurmat frá þátttakendum. Greinilegt að ferli undirbúnigs var ekki nógu gott. JÞG
hvatti til þess að ferli alþjóðaráðs væri notað óháð því hvað ráð hefur umsjón með vali
þátttakenda. Alþjóðaráð óskar eftir skriflegu endurmati.
e. NSK ársskýrsla: Ársskýrsla Norrænu samstarfsnefndarinnar hefur borist og verið send á
ráðið.
f. WOSM Youth Advisor: Júlíus frá Svíþjóð er boðinn fram. JÞG telur þetta gott framboð.
Kosning fer fram á World Scout Youth Forum í Azerbajian í ágúst.
g. Aðkoma að ákvörðunum BÍS á evrópu- og heims level: LMÞ hefur borist ábending um
aukið gegnsæi í ákvörðunum um afstöðu á þingum WOSM og WAGGGS. JÞG upplýsir að
ferlið sé með þeim hætti að stjórn velur fulltrúa til þátttöku og þeir kynna sér þau mál
sem eru til umfjöllunar og gera tillögu til stjórnar um afstöðu BÍS. Áður var þetta með
þeim hætti að stjórn veitti fulltrúum nokkuð frjálsar hendur til að taka afstöðu. JA bendir
á að nú sé hægt að nálgast öll gögn þessara þinga á heimasíðum samtakanna og
áhugasamir geti komið ábendingum og afstöðu til stjórnar.

