Fundargerð stjórnar BÍS 19/2011.
Skátamiðstöðin, Hraunbæ 123, miðvikudaginn 5. október 2011 kl. 17:30
Mættir:
Bragi Björnsson, skátahöfðingi, Halldóra G. Hinriksdóttir, aðstoðarskátahöfðingi,
Hulda Sólrún Guðmundsdóttir, formaður alþjóðaráðs, Jón Ingvar Bragason, formaður
dagskrárráðs, Ólafur Proppé, formaður fræðsluráðs, Benjamín Axel Árnason,
formaður upplýsingaráðs, Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri og Júlíus
Aðalsteinsson, félagsmálastjóri.
Fjarverandi:
Finnbogi Finnbogason, gjaldkeri.
Gestur:
Jenný Dögg Björgvinsdóttir, fulltrúi vinnuhóps um Friðarþing undir lið 3.
Dagskrá:
1. Setning: BB setti fund og bauð fundarmenn velkomna.
2. Fundargerð stjórnar, dagskrárráðs, fræðsluráðs, mótsstjórnar LM-2012 lágu
frammi. Tillaga að verkefnahópi um Friðarþing samþykkt.
3. Friðarþing 2012: JDB kynnti hugmyndir vinnuhópsins. Samþykkt að
vinnuhópurinn haldi áfram útfærslu hugmyndanna með fyrirvara um fjármögnun.
4. Vinnufundur stjórnar og ráða: Fundinum sem vera átti 1. október var frestað. HGH
og HS falið að koma með tillögu að nýrri dagsetningu.
5. Nýr starfsgrunnur:
a. Útgáfa: Dróttskátabækurnar eru tilbúnar til prentunar og koma út fyrir 14.
október.
b. Staða innleiðingar: Innleiðingarnámskeiðið 7.-9. október er yfirfullt og unnið
að því að finna fleiri leiðbeinendur. BAÁ kynnti drög að dagskrá námskeiðsins
14.-15. október.
c. Næstu skref: Finna þarf nýjan svæðisforingja í suðurkjördæmi. Rætt um að
útbúa lítið fréttabréf.
6. Starfsáætlun stjórnar: Umræðu frestað til næsta fundar.
7. Fullorðnir í skátastarfi: Umræðu frestað til næsta fundar.
8. Úlfljótsvatn, stefnumótunarvinna: Sameiginlegur fundur stjórna BÍS, SSR og ÚVR
fyrirhugaður 2. nóvember. Stefnt að stórum fundi í framhaldinu, tímasetning kynnt
síðar.
9. Fjárlög 2012: BÍS eins og önnur æskulýðsfélög lenda í niðurskurði skv. fumvarpi
til fjárlaga fyrir árið 2012. Vonbrigði að ekki skuli fást fjárveiting vegna
Landsmóts skáta 2012 eða vegna 100 ára afmælis skátastarfs á Íslandi.
10. Trúnaðarmál: BB fór yfir stöðu máls.
11. Önnur mál:
a. Erindi frá Mennta- og menningamálaráðuneytinu, Ungt fólk 2011: Lagt fram.
b. Bland í poka: Kynnt voru drög að dagskrá.
c. Verndum þau: HS afhenti stjórnarmönnum eintak af bókinni.
d. Starfsmannamál: HS kynnti tillögu sína um að ráða Elsí Rós Helgadóttur í starf
verkefnisstjóra Landsmóts skáta 2012. Samþykkt.
e. Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni: Þökulagningu er að ljúka.
f. Forvarnardagurinn: Dagurinn er í dag og hefur gengið vel.
Fleira ekki rætt.
Fundargerð ritaði JS
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