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1. Opnunartala
a. Berglind, formaður Ungmennaráðs, býður fólk velkomið
b. Farið yfir dagskrá þingsins
2. Upphitun
a. Jón Egill er með upphitun úti
b. Farið var hringinn og allir kynntu sig. Síðan sögu skátarnir frá því hvort þau höfðu einhvern tímann pælt í því að hætta
í skátunum og afhverju þau ákváðu að gera það ekki.
c. Að lokum var farið í nafnaleikinn “Jónas”.
3. Skátaþing, hvað er það?
a. Baldur og Ylfa kynna skátaþing.
b. Þau spurja salinn um reynslu sína á skátaþingi.
i.
Það voru flest allir í salnum búnir að mæta á skátaþing einhvern tímann
ii.
Baldur talar um umgjörð skátaþings og útskýrir nákvæmlega hvernig það virkar og afhverju það er haldið. Það
koma nokkrar spurningar úr sal sem hann svarar.
4. Pása, henni seinkar um 20 mín.
5. Stefnumótun bandalagsins
a. Berglind talar um stefnumótun Bandalagsins
b. Hún fer yfir markmið BÍS fyrir árið 2020
i.
Allir fá út prentað blað með markmiðunum
c. Þingið skoðar eflingu ungs fólks til virkar þátttöku og áhrifa

i.
Berglind sagði frá viðburðinum Ungum Talsmönnum
6. Hvað getur bandalagið gert meira?
a. Krakkarnir fara í hópa og ræddu spurningarnar;
i.
Hvað getum við rekka- og róverskátar, gert til þess að ná þessum markmiðum
1. Hópur 1 - Hrafnkell
a. Notað verkfærin sem við höfum - sem eru nú þegar til staðar
b. Halda rekka og róver fundi og viðburði
c. Mæta á viðburði fyrir okkur, vera skýrari hvort við ætlum að mæta eða ekki. Frekar að mæta
óskráð en að vera skráð og mæta svo ekki.
2. Hópur 2 - Halldór
a. Kynna sér youth movement from WOSM
3. Hópur 3 - Erika og Þórey
a. Hvetja gamla liðið og stjórnina í samstarf með okkur
ii.

iii.

b. Gera skátastarfið meira aðlagandi fyrir almenning - minna lúðalegt
Hvað geta skátafélögin gert?
1. Hópur 1 - Hrafnkell
a. Taka fleiri myndbönd og myndir af starfi og nota í auglýsingar
i.
T.d. af Viðeyjarmóti
b. Halda fleiri viðburði fyrir foringja
2. Hópur 2 - Halldór
a. Hvetja foringja
3. Hópur 3 - Erika og Þórey
a. Virkja foreldra
b. Bætt ímynd skátastarfs út á og inn á við
c. Skoða það hvort öll félög framfylgi reglunni um að allir sveitaforingjar eru yfir 18 ára
Hvað getur BÍS gert?
1. Hópur 1 - Hrafnkell
a. BÍS getur verið virkari á samfélagsmiðlum
b. Haft viðburði fyrir rekka- og róverskáta

c. Hafa gott skráningarkerfi
i.
Fá nýtt kerfi, byrja aftur að nota það gamla eða bæta það sem við erum að nota núna,
Nóra.
d. Það er kúl að vera skáti - reyna að bæta staðalímyndina.
2. Hópur 2 - Halldór
a. Vítamínkvöld, meira krefjandi
i.

Dagsferðir, kvöldverkefni

b. Stjórnarmeðlimi sýnilegri ekki bara úti í horni
i.

Hvetja fólk í að koma sér á framfæri og breytingar

c. Útilokun félagra úti á landi, hafa því vítamín kvöld stundum á laugardögum.

iv.

3. Hópur 3 - Erika og Þórey
a. Hvetja félagsstjórnir í að hvetja skátana sína að mæta á stærri viðburði á vegum BÍS
b. Hvetja foreldra til þátttöku í skátastarfi
i.
Þurfa að gera nýjan vettvang til að fá foreldrana inn
Krakkarnir skrifa svo niður niðurstöðurnar sínar á plaggat og einn úr hverjum hóp kynnir niðurstöðurnar.
Berglind tekur svo niðurstöðurnar, vinnur úr þeim og fer með til stjórnar.

7. Kaffi - Vöfflur
a. Seinkun á kaffitíma
b. Vöfflugerð misheppnaðist þar sem strákarnir settu 10L af vatni út í deigið en ekki 10dl
c. Daði Björnsson fór og keypti meira vöffludeig
d. Allir borðuðu vöfflur með súkkulaði, sykri, rjóma og sultu
8. Umræður
a. Ræddum um allt mögulegt. Sumt tengist skátastarfi og annað ekki.
i.
Ræddum ekki um neitt sem tengist ungmenna- eða Skátaþingi.
b. Salka kynnti Hroll fyrir skátunum.
9. Trúnó með Ungmennaráði
a. Rætt um Ungmennaráð og hvað er á dagskrá hjá þeim á næstunni
i.
Andrea : Hver er afstaða ungmennaráðs vegna þess sem er í gangi á Bandalaginu
1. Höfum ekki rætt það sem ráð, en hver hefur sína skoðun, þurfum ekki að bakka upp
bandalags-skoðanirnar. Ef þú situr trúnaðarfund þarf náttúrulega að halda hann.

ii.

Berglind: Við viljum heyra í ungmennum sem eru ekki í ráðinu, hvað höfum við gert vel/slæmt

iii.

Andrea: Ætlar að bjóða sig fram í ungmennaráð og bæta mannréttindi og jafnrétti. Koma námskeiðum varðandi
hitt og þetta sem við erum ekki vön.

iv.

Jón : Betri utanumhald um foringja og námskeið og dót.

v.

Andrea og Jón : Koma þessu inn á eitthvað námskeið fyrir foringja

vi.

Andrea: Aðgengi fyrir fatlaða krakka, og með sérþarfir, vera með foringja með sérþjálfun í því. Börn innflytjenda

vii.

Berglind: Getur sent póst á stjórn BÍS eða í gegnum ungmennaþing

viii.

Andrea: Gott að hafa backup af ungu fólki td ungmennaráð, því það er víðsýnna

ix.

Berglind: ungmennaráð getur búið til vinnuhóp fyrir þetta

x.

Andrea: Er ekki alveg til í að taka þetta upp alveg strax, enda er að fara að sækja fleiri námskeið fyrir
ungmenni og störf þeirra. Eftir það eru hægt að skoða þetta

xi.

Berglind: Vinna ungmennaráðs frá mars í fyrra.
1. Gerðum ekkert á landsmóti, mætti bæta úr
a. Kannski á moot?
2. Kaffihúsakvöld í jötunheimum
3. RUS í október
a. Féll niður vegna lélegrar skráningar
b. Dagsetning lenti á vetrarfríi
c. Snýst um að ræða um ungmennaráð og BÍS og efla hópinn
d. Hafiði áhuga?
i.

Alltaf ef við getum, JÁ

ii.

Myndi hjálpa ef við myndum skilgreina RUS betur? Allt of mikið sem hljómar svipað.

4. Eru þetta of mikið af svipuðum viðburðum? Alltof mikið af kennsluviðburðum?
xii.

Benni: Kíkir aldrei of djúpt, vantar kannski kynningar video frá árinu áður. Tala við foringja

xiii.

Áróður virkar ;P

xiv.

Berglind: Viljiði halda þessu áfram?

xv.

Berglind: RUS dagurinn 25.mars, auglýst meira seinna

1. Gera snapchat story, og tala meira við fólkið og koma þessu á rétt fólk
xvi.

Halldór: Gera ráðin sýnilegri

xvii.

Hrafnkell: Beinni samskipti, og tillit til utanlandsfólk
1. Dagsferðir, kannski ekkert rosalega skipulagðar. Bara fá fólkið með, kannski listarsafnið sund, bíó ofl.

10. Þing
a. Jón setur þingið
b. Kosið um fundarstjóra og fundarritara
i.
Jón Egill tilnefnir Berglindi sem fundarstjóra
1. Það var samþykkt með lófaklappi
ii.
Jón Egill tilnefnir Sölku og Hafdísi sem fundarritara
1. Þær voru samþykktar með lófaklappi
c. Berglind útskýrir hvernig kostningarnar á þinginu ganga fyrir sig
d. Berglind lætur þingið vita að Ungmennaráð hafi lagt fram lagabreytingartillögu fyrir Skátaþing 2017 um að hækka
róverskáta aldurinn frá 22 ára upp í 25 ára.
i.
Þeir sem vilja tjá sig um það geta undirbúið sig á ungmennaþingi
e. Kosningar
i.
Benedikt Þorgilsson Árbúi leggur fram lagabreytngartillögu fyrir þingið
1. Benedikt sendi inn lagabreytingartillöguna undir sínu nafni en vonaðist eftir að fá stuðning
Ungmennaþings 2017 við tillöguna.
2. Lagabreytingin felur í sér breytingu í 19. grein. Að æskilegt sé að minnst eitt atkvæði á Skátaþingi hjá
hverju félagi sé í höndum einstaklings á aldrinum 18-25 ára
a. Spurningin er hvort orðið æskilegt skuli vera notað eða hvort það eigi að vera skilda?
3. Andrea Dagbjört Pálsdóttir
a. Hún styður tillöguna en vill ekki að orðið æskilegt sé notað. Henni finnst það vera að gefa
félögunum tækifæri til að fara ekki eftir tillögunni. Hún vill að þetta verði skilda, þar sem
Skátarnir eru æskulýðshreyfing og það ætti að vera réttur okkar að fá að kjósa.
4. Hrafnkell Fossbúi
a. Honum finnst að það mætti bæta við 5 atkvæðinu og þá væri 1 atkvæði í höndum einstaklings
18-25 ára.
b. Hann telur að lagabreytingin sé enn líklegri til að fara í gegn svona.

5.

6.

7.

8.

9.

c. Þá myndi enginn sem var áður með atkvæðisrétt missa atkvæðiréttinn sinn heldur bætist við
atkvæði.
Jón Egill úr Vífli
a. Hann telur að það verði örugglega einhverjir sem munu sniðganga þessa tillögu sé orðið
æskilegt notað.
b. Sérstaklega þar sem sum félög eru ekki með af fólki á þessum aldri.
c. Hann styður samt tillöguna
Bendikt Árbúi
a. Hann skilur það sem Andrea sagði og styður það en hann telur samt að sé orðið æskilegt notað
sé það skref í rétta átt.
b. Hann notaði orðið æskilegt þar sem hann taldi að mörgum félögum finnist hann vera að neyða
þau í að gefa ungum einstaklingi atkvæðisrétt ef þetta yrði skylda.
c. Árið 2015 kom Ungmennaráð með lagabreytingartillögu á Skátaþing. Þá fannst þeim að það
ætti að vera skylda fyrir allar stjórnir í skátafélögum að vera með ungan einstakling. Síðan kom
breytingartillaga við þessa lagabreytingartillögu þar sem lagt var til að orðið æskilegt væri notað
í staðinn og hún var svo samþykkt. Þess vegna telur Benedikt að þinginu muni líka betur við
orðið æskilegt.
d. Hann var hræddur um að ef einhver félög gætu ekki framfillt þessari tillögu væru þau ekki að
nota öll atkvæðin sín þar sem eitt færi til einstaklings á aldrinum 18-25 ára.
e. Í Noregi er Ungmennaþing með 1 atkvæði
f. Hann telur að það verði meiri andstæða gegn tillögu Hrafnkells. Það yrði meira vesen. Atkvæðin
myndu líka missa vægi sitt.
g. Honum finnst að við ættum að fara hægt af stað, venja fólk á þessa breytingu og fá svo BÍS til
að sjá til þess að þessu yrði fylgt eftir.
Erika Eik Hamri
a. Hún styður tillöguna en henni finnst að þeir sem að hafi einstakling á aldrinum 18-25 ættu að
fylgja tillögunni en þeir sem hafa ekki einstakling á þessum aldri sleppa þá við það.
Benedikt Árbúi
a. Honum finnst tillaga Eriku mjög góð en leggur til að hún verði gerð að breytingartillögu sem
Ungmennaþing leggur fram á Skátaþinginu.
Hrafnkell Fossbúi

a. Hann telur að ef tillaga Eriku verði samþykkt þá geti félagið reyna að hindra yngri einstaklingana
til að mæta á Skátaþing.
i.
Comment úr sal: ef skáti er skráður á þessum aldri í félagið skuli hann þá fá að tjá sig
10. Kjartan Bragi Árbúi
a. Hann vill taka út orðið æskilegt og setja inn í staðinn annað orð eins og mælt er með, þá væri
kannski meiri vilji hjá Bandalaginu að fylgja þessu eftir.
i.
Comment: Æskilegt og mælt er með þýðir alveg það sama.
ii.
Hrafnkell kemur með spurningu úr sal um hvort hægt sé að verðlauna félögin sem fara
eftir þessari tillögu á nokkurn hátt?
b. Benedikt útskýrði ástæðuna fyrir því að hann valdi að nota orðið æskilegt. Vegna tillögunnar á
Skátaþingi 2015 (sjá útskýringu að ofan).
11. Andrea Dagbjört Mosverji
a. Hvað ef eina unga manneskjan í félaginu sem hefur atkvæðarétt á Skátaþingi vill ekkert mæta á
Skátaþing. Erum við þá að neyða manneskju í að sitja Skátaþing bara vegna þess að hún er á
þessum aldri?
b. Er þessi manneskja þá vinnumaður stjórnar og er ekki að taka sjálfstæða ákvörðun?
12. Benedikt Árbúi
a. Honum finnst punkturinn hennar Andreu vera eini veikleikinn á tillögunni sem Erika setti fram.
Þetta gæti hamlað tillögunni.
b. Hann telur að með því að setja orðið æskilegt í tillöguna og að láta stjórn BÍS þrýsta á þessu sé
framfilt muni það sporna gegn þessu vandamáli.
c. Mjög mörg félög eru að fara eftir tillögunni um að hafa 18-25 ára einstakling í stjórn svo það er
góð reynsla hingað til..
13. Halldór Valberg Svanur
a. Hann leggur til þá tillögu að eitt atkvæði sé frátekið fyrir félagsforingja eða
aðstoðarfélagsforingja og eitt atkvæði frátekið fyrir Ungmennafulltrúa sem sé þá á aldrinum
18-25 ára. Ef félögin geta ekki útvegað einn Ungmennafulltrúa þá fer atkvæðið til einhvers
annars.
i.
Þetta er breytingartillaga við lagabreytingartillöguna hans Benedikts.
ii.
Ungmennaþing orðar þessa breytingartillöguna á formlegan hátt áður en kosið er um
hana.

b. Umræður sköpuðust um þetta mál og um hvernig breytingartillagan verði orðuð.
c. Kosningar á breytingutillögu við lagabreytingartillögunni hans Benedikts
i.
Breytingartillaga Ungmennaþings 2017: Fulltrúar skátafélaga með Aðild A fara með 4
atkvæði, þar af skal eitt atkvæði bundið félagsforingja eða aðstoðar félagsforingja í hans
stað. Einnig skal eitt atkvæði bundið ungmennafulltrúa á aldrinum 18-25 ára.
1. Ef þessi breytingartillaga verður ekki samþykkt þá verður kosið um
lagabreytingartillöguna hans Benedikts
a. Lagabreytingartillagan hans Benedikts: Fulltrúar skátafélaga með Aðild A
fara með 4 atkvæði, þar af skal eitt atkvæði bundið félagsforingja eða
aðstoðar félagsforingja í hans stað o
 g æskilegt er að minnst eitt atkvæði
sé í höndum einstaklings á aldrinum 18-25 ára.
2. 17 sögðu já og 1 sagði nei - breytingartillaga Ungmennaþings 2017 við
lagabreytingar tillögunni frá Benedikt var samþykkt með meirihluta atkvæða.
a. Hver á að fara upp í pontu á Skátaþingi og koma með breytingartillöguna
fyrir hönd Skátaþings 2017?
i.
Þingið var sammála um að það yrði í höndum Ungmennaráðs.
d. Tekin verður upp lagabreytingartillaga frá Ungmennaþingi 2016 á Skátaþingi 2017.
i.
Sú lagabreytingartillaga leggur til að aldur róverskáta verði hækkaður úr 22 árum í 25 ár.
ii.
Spurning er hvort ungmennaþing 2017 styðji við þessa lagabreytingartillögu?
1. Kosið verður um það á Ungmennaþingi 2017
a. Samþykkt var með lófaklappi að Ungmennaþing 2017 styðji við þessa
tillögu.
f. Hvað er fram undan hjá Ungmennaþingi?
i.
Salka talar um þá viðburði sem eru framundan hjá Rekka- og róverskátum
g. Önnur mál
i.
Halldór Valberg Svanir
1. Kakó og tilheyrandi, opið hús hjá Svönum 14-16 12.2.2017.
2. Hann hvatti fólk til að mæta!
ii.

Erika eik Hamri
1. Er að vinna í því að koma skátakjólnum aftur af stað, endilega koma með tilllögur um hann

iii.

Berglind
1. H123 er forsetamerkiskynning kl 17. á sunnudeginum 12.02.17
2. Skátapeppshópurinn er með kakó kvöld í árbúaheimilinu kl 19:30 sama dag

iv.

Daði B Árbúa
1. Árbúar eru með opinn Öskudagsfund 1 mars
2. RS. Aþena er að hefja göngu á ný

v.

Hrafnkell fossbúi
1. Heimspeki um markmið

11. Þingslit 18:00 slétt

