Alþjóðaráð
Fundargerð
30.8.2016 kl 18:00 í Hraunbæ 123
Mættir: Jón Þór Gunnarsson, Þórey Lovísa, Tinna María Halldórsdóttir, Marta
Magnúsdóttir, Liljar Már Þorbjörnsson og Júlíus Aðalsteinsson.
1. Fundargerð síðasta fundar: samþykkt
2. Viðburðir framundan:
a. Start-up: 7. September. Vinnufundur. Ræða við dagskrárráð um
JOTA-JOTI.
b. Félagsforingjafundur: Rætt um árekstur Jamboree og Landsmóts
2019. Áhugi á að flýta landsmóti. Kistan kynnt. Áhugi á því að fá BÍS
viðburði í alþjóðastarfi inn á dagatalið. Rætt um viðbrögð BÍS við bréfi
CC WOSM.
c. Friends of Scouting in Europe (FOSE) móttaka: Laugardaginn 3.
september kl.12:15 í Skátamiðstöðinni.
d. NSK fundur / Norrænn skátahöfðingjafundur: Þessir tveir fundir verða
um næstu helgi í Reykjavík. JÞG og Liljar sækja NSK fundinn og Bragi
og Fríður skátahöfðingjafundinn.
e. FOSE Super Friends fundur í Kaupmannahöfn 10. september: Júlíus
sækir fundinn. FOSE móttaka verður í tengslum við fundinn og hyggst
Liljar mæta.
f. Finnlandsferð alþjóðaráðs- YES: Ferðin verður 14.-18. september.
JÞG hefur gert fjárhagsáætlun sem lítur vel út. Íslandskvöld verður í
umsjá kvennanna. JA mun ekki fara með í ferðina af persónulegum
ástæðum.
g. Network meeting for external representatives: Viðburðurinn er í
nóvember í Búdapest í Ungverjalandi. Kostnaður við þátttöku er lítill
vegna góðra styrkja. Að höfðu samráði við formann upplýsingarráðs
hefur Jón Þór haft samband við Vigdísi Fríðu Þorvaldsdóttur og er gert
ráð fyrir að hún verði fulltrúi BÍS.
h. Bland í Poka: Viðburðurinn verður 7-9 október á Laugum í Sælingsdal.
Liljar leiðir dagskrá alþjóðaráðs. JÞG kannar kostnaðarramma ráðsins.
i. JOTI-JOTA: Alþjóðlegt skátamót þriðju helgi í október ár hvert.
Alþjóðaráð vill gjarnan að viðburðurinn verði í boði fyrir íslenska skáta.
Málið verður rætt við dagskrárráð á Start-up.
j. Forandringsagenter: Umsóknarfrestur rennur út á morgun.
k. Agora 2017: Fresta að auglýsa eftir þátttakendum þar til meiri
upplýsingar liggja fyrir.
l. Hong Kong Jamboree: Óljóst er um raunverulega þátttöku þó áhugi
virðist hafa verið mikill. Mótið eru næstu jól og var kynnt á Facebook
síðunni Tækifæri í alþjðastarfi. Eftir okkar heimildum eru tveir hópar
að velta fyrir sér þátttöku. Jón Egill Hafsteinsson, Vífli er í forsvari fyrir
annan hópinn og hyggst sá hópur funda í kvöld. Jón Egill ætlar að
senda Júlíusi upplýsingar eftir fundinn.
3. Fararstjórar, auglýsing: Roverway 2018: Samþykkt að umsóknarfrestur um
fararstjórn verði til loka september 2016:
4. Erindi:
a. Gender nonconformity roundtable discussion: Fundur í Svíþjóð. Engir
styrkir og því mun BÍS ekki senda fulltrúa, en boðið verður upp á
fjarfund. JÞG endir upplýsingar á Kynjahóp BÍS.

b. 2016 Global Folklorist Challenge: Dagskrártilboð sem sent var til
aðildarbandalaga WAGGGS. JÞG sendir á dagskrárráð.
c. Visit of Scout centre in Iceland: Borist hefur fyrirspurn frá bæ í
Búlgaríu um aðstoð við að komast í samband við æskulýðsmiðstöð á
Íslandi. JA svarar og vísar á t.d. Hitt húsið.
5. Önnur mál
a. Auður djúpúðga 2017: Júlíus fundaði með Silju í dag og einnig er
hann byrjaður á umsókn til Erasmus+. Ákveðið að auglýsa eftir
þátttakendum með umsóknarfresti til 20. September. Þátttökugjald er
kr. 140.000,- ef ekki fæst styrkur, en kr. 40.000,- ef styrkur fæst. Gert
er ráð fyrir 15 þátttakendum.
6. Næsti fundur 13. Sept kl 18:00
Fundi slitið 19:34
Verkefni:
JÞG:
 Ganga frá þátttöku Vigdísar Fríðu í External Network Meeting
 Kanna kostnaðarramma Bland í poka
 Auglýsa eftir fararstjórum á Roverway 2018
 Senda upplýsingar um Gender-fund í Svíþjóð á Kynjahóp
 Senda upplýsingar um Global Folklorist Challenge til dagskrárráðs
LMÞ:
 Ræða JOTA-JOTI við dagskrárráð á Start-up
 Bland í poka, undirbúa og stýra framlagi alþjóðaráðs
JA
 Fylgja eftir skráningum á Forandringsagenterne
 Fylgja eftir undirbúningi vegna Hong Kong
 Fylgja eftir fyrirspurn frá Búlgaríu
 Auglýsa eftir þátttakendum í Auði Djúpúðgu 2017
 Halda áfram með umsókn til Erasmus+ vegna Auðar.
Stúlkur
 Undirbúa Íslandskvöld í Finnlandferðinni.

