Alþjóðaráð
Fundargerð 25. apríl 2017 kl. 18:00-19:30
Mættir: Liljar Már Þorbjörnsson, Daníel Hrafn Kristleifsson, Hulda María Valgeirsdóttir, og Júlíus
Aðalsteinsson félagsmálastjóri sem ritaði fundargerð.
Fjarverandi: Jón Þór Gunnarsson, formaður og Þórey Lovísa Sigurmundsdóttir.
Dagskrá:
1. Fundarsetning: LMÞ setti fund og bauð fundarmenn velkomna.
2. Komandi ferðir á vegum BÍS
a. WSM: Mótið er búið að senda út flokkaskiptingu. Fréttabréf er í undirbúningi. Merki er í
vinnslu.
b. Roverway 2018: Kynning er a fara af stað
c. World Scout Jamboree 2019: Auglýsing um fararstjóra fór í þriðjudagspóstinn í dag. Sett
hefur verið á Skátamál.is handbókin Fararstjórn í skátaferðum eftir Braga Björnsson.
d. World Scout Conference 2017: Ekkert hefur gerst síðan síðast. Auglýsa á eftir umsóknum
almennra skáta sem áhuga hafa á því að fara á eigin kostnað.
e. World Educational Congress: Viðburðurinn verður í Kandersteg 11.-15. maí. Ólafur
Proppé og Dagbjört Brynjarsdóttir verða fulltrúar BÍS.
3. Liðnir viðburðir:
a. Auður djúpúðga: Ekki er vitað annað en að allir aðilar séu ánægðir. Óska eftir að
þátttakendur setji saman myndband til að kynna verkefnið. Óska eftir skýrslu frá
fararstjórum.
i. LMÞ útbýr ferðaskýrsluform fyrir hópferðir
b. Agora 2017: Einungis hafa borist jákvæðar umsagnir. Óska eftir að þátttakendur komi á
næsta fund ráðsins. Ræða hvort þau vilji taka að sér að útbúa kynningu. Sem geti nýst
næsta ár.
i. Senda ferðaskýrsluform.
c. Young Spokepersons Training: Viðburðurinn gekk mjög vel. 52 þátttakendur frá 24
löndum. Áhugi kom fram frá norðurlöndum um að halda svipaðan viðburð.
i. Senda ferðaskýrsluform.
d. Scouting for peace: Heyrst hefur að viðburðurinn hafi gengið vel. Fræðsluráð tekur við
úrvinnslu frá þátttakendum
i. Senda ferðaskýrsluform.
4. Staða á skýrslum YES og Forandringsagenter: Ekkert gerst síðan síðast.
5. Erindi:
a. Ósk um matartjöld/kaffihús á Roverway 2018: LMÞ útbýr auglýsingu.
b. Social Inclusion: Sýnum áhuga.
c. Study Visit World Scout Jamboree 21.-24. júli: Verður athugað eftir að fararstjóri hefur
verið valinn.
d. Salto námskeið sem Júlli hefur verið að senda upplýsingar um. Auglýsa
i. SOAP III:
ii. Project PRO - training course:
iii. TC "Public Speaking 1.0":
e. WOSM könnun um mælanlegan árangur að Vision 2023 (Scoutpak): Svarað á fundinum.
f. Diversity and inclusion challenge (Scoutpak): LMÞ athugar.
g. Ósk um Regional volunteer WAGGGS: Sleppa að auglýsa
h. Our Cabana - Online challenge: Sleppa að auglýsa

i.

WAGGGS/WOSM Beiðni um að hýsa Chief Regional volunteer meeting: BÍS mun ekki
senda inn umsókn.
6. Önnur mál
a. BSA Jamboree 2017: Ægisbúar sýndu áhuga á því að fara, en hættu við vegna þess hve
stuttur fyrirvarinn var og ólíklegt að fjáraflanrir skiluðu miklu á svo stuttum tíma.
7. Fundarslit: LMÞ

