Fundargerð
Fundur: Alþjóðaráð BÍS
Dagsetning : 24. maí kl.: 17:30 – 19:40
Fundarstaður: Háskólinn í Reykjavík
Mættir: Jón Þór Gunnarsson, formaður, Liljar Már Þorbjörnsson, Þórey Lovísa
Sigurmundsdóttir og Júlíus Aðalsteinsson sem ritaði fundargerð. Marta Magnúsdóttir
viðstödd fundinn í gegnum fjarfundabúnað.
Fjarverandi: Tinna María Halldórsdóttir
Gestir: Atli B. Bachmann og Kári Gunnlaugsson undir lið 4-f ásamt Eriku Eik í gegnum síma.
Finnbogi Jónasson og Silja Þorsteinsdóttir undir lið 4-a.

Dagskrá:
1.
2.

Fundarsetning: JÞG setti fund.
NSK fundur: Evrópuþing: WOSM: ekki tókst að einfalda planið. Tvær tillögur frá Belgum.
Önnur um að takmarka setu í stjórn og hin um að fjölga í 7 í stjórninni. WAGGGS:
Endurskipulagning skrifstofunnar.
3. Kynningar til íslenskra skáta:
a. skatamal.is:
i. FAQ: Marta er að vinna í þessu
b. Þriðjudagspóstur:
c. Tækifæri í alþjóðastarfi:
d. Snapchat:
4. Skátamót á næstunni:
a. Auður Djúpúðga: Silja og Finnbogi hafa í samráði við Íra lagt til að halda þetta um
páskana 2017 og svo í ágúst 2018. Írar eru komnir með þetta inn í dagskrárramma
hjá sér. Umsókn til Erasmus+ þarf að vera tilbúin í ágúst / sept 2016. Þau ætla að
kynna viðburðinn á landsmóti. Passa þarf upp á að halda tengslum við „rétta
kontakta“ á Írlandi.
b. Crean: Silja hyggst skipuleggja undirbúning þátttakenda eins og Írar. Ætlar að kynna
viðburðinn á landsmóti.
c. Smáþjóðaleikar: Monaco er komið í gang og JÞG er bjartsýnn á gott mót.
d. Roverway: European Route hópurinn fékk rukkun án fyrirvara. Óánægja vegna þess
að ekki var búið að kynna fyrirfram hver upphæðin væri og fyrir hvað þátttakendur
væru að greiða. Settla þarf málið. Fararstjórn er farin að undirbúa skýrslugerð til
þess að hægt sé að læra af þessum viðburði. Fararstjórn er að velta fyrir sér
sameiginlegum búnaði. Hópurinn hittist á Landsmóti.
e. Landsmót skáta: Áfram gert ráð fyrir öflugri kynningu ráðsins, undirbúningsfundur
fimmtudginn 14. júli.
f. World Scout Moot, Íslenski fararhópurinn: Atli sagði að komnar væru hátt í 40
skráningar. Kynningar í félögunum eru byrjaðar. Hugmynd að kynna þetta í
björgunarsveitum og framhaldsskólum og háskólum. ræða þarf betur hvort þetta
verður kynnt út fyrir hreyfinguna. Reyna þarf að ná sambandi við fólk á þessum aldri
sem hafa verið skátar. Lítið kynningarspjald er í vinnslu. Kynning á landsmóti og
öðrum mótum sumarsins. Nota myndefni frá Roverway 2009 og 2016. Rætt var um
nauðsyn þess að kynningar verði í því formi að draga fram hvað það er sem
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þátttakendur munu upplifa og þá stemningu sem verður á mótinu. Sérstaklega var
talað um „Heimsreisu á 10 dögum“
Viðburðir 2016-2017:
a. Young Spokespersons 2017:
b. ITT:
c. Forandringsagenter: Bulletin 1 verður sent út á næstu dögum
d. European input:
Ferðaskýrslur:
a. LBGT+: Andrea er erlendis í dag en ætlar að skila skýrslu.
b. AGORA: Ekki hefur borist ferðaskýrsla frá Katrínu Kemp.
Starfsheimsókn alþjóðaráðs: Berglind er í sambandi við Finnana vegna gistingar. – flug um
morgun báðar leiðir
Undirbúningur utanferða á vegum BÍS: Skjalið er tilbúið.
Census: JA sendir út á næstu dögum.
Evrópuþing skáta: Undirbúningsfundur í byrjun júni, alþjóðaráð boðið á fundinn. JÞG boðar.
NSK fundur á Íslandi í september: Fundurinn verður fyrstu helgina í september og verður
Liljar með í undirbúningi. JÞG stýrir.
Norr. skátahöfðingjafundur á Íslandi í september. Fundurinn verður samhliða NSK fundinum.
Bragi og Fríður Finna stýra undirbúningi.
FOSE móttaka á Landsmóti skáta: Móttakan verður 18. júli kl. 20:30. JA undirbýr
Erindi:
Önnur mál:
Næsti fundur: Vinnufundur vegna Landsmóts fimmtudaginn 14. júli.
Fundarslit: JÞG

