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Verklok Ábyrgur
MM

Marta Magnúsdóttir setti fundinn og bauð fundarmenn
velkomna.
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Fundargerð síðasta fundar
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Samþykkt.
3
3.1

Mál til afgreiðslu og bókunar

Allir

Landsmót aldursbila

HÓV

verða haldin sumarið 2018, skv. samþykkt Skátaþings 2017.
HÓV kynnti tillögu dagskrárráðs að útfærslu.
•
•

•

•

•
•

Mótin verði haldin í samvinnu við þau mót sem eru til
staðar nú þegar.
Mótin verði stærri í umfangi en árlegu mótin eru
venjulega, með áherslu á ævintýri, umgjörð, aukna
aðkomu skátafélaganna og foreldra.
Umgjörð mótanna verði í samræmi við
dagskrárgrunninn og táknræna umgjörð hvers
aldursbils. Áhersla verður á sjálfstæða vinnu
skátanna með viðeigandi stuðningi fulllorðinna.
Öll mótin hafa sameiginlega þætti sem binda þau
saman, t.d. mótssöng, dagskrárlið/i, lukkudýr
o.s.frv….
Nóttum verði fjölgað eftir hækkandi aldri, auk þess
sem dagskráin verður krefjandi fyrir hvert aldurstig.
Fyrir hvert mót verður sett fram viðmið þess sem
skátinn á að kunna og geta til að geta tekið þátt í

dagskrá mótsins. Félögin/foreldrar geri viðeigandi
ráðstafanir til stuðnings sé þessum viðmiðum ekki
mætt. (t.d. Getur klætt sig sjálf og sjálfbjarga með
klósettferðir (drekaskátar) eða getur einn eða í
samvinnu við aðra skipulagt og eldað máltíð
(dróttskátar)).

Mótsstjórn
•
•

Hvert mót hefur sína venjubundnu mótsstjórn.
Stofnuð verði “yfirmótsstjórn”/”starfsstjórn”/
”framkvæmdastjórn”/”mótsnefnd”/ráð sem hefur
yfirsýn yfir skipulagningu, til að tryggja að öll mótin
séu að slá í takt og eftir heildarumgjörð. Æskilegt að
hafa fulltrúa úr hverju móti í þessari stjórn.

Landsmót drekaskáta
•
•
•
•
•
•

Haldið á ÚSÚ fyrstu helgina í júní
Hefðbundið mót sett að morgni laugardags og slitið
seinni part sunnudags
Fararstjórn/sveitarforingjar frá hverjum hópi sjá um
hópinn
Fjölskyldubúðir/hátíð frá fimmtudegi til laugardags
morguns (fyrsta útileguhelgi sumarsins ? osfrv)
Mótsstjórn sú sama og 2017 með auknum stuðningi
starfsmanns og yfirmótsstjórnar
Umgjörð úr skógarlífi, mögulega aðlagað nútíma
aðstæðum. Áhersla á athafnanámi, að spreyta sig og
prófa nýja hluti.

Landsmót fálkaskáta
•
•
•

•
•

•

Haldið í Krýsuvík (eða önnur staðsetning t.d Camp
Iceland ÚSÚ) snemma/miðjan júní
Mótið sett á fimmtudegi og slitið seinnipart
sunnudags (3 nætur)
Áhersla á að flokkurinn vinni saman og skátarnir
spreyti sig yfir mótið að hugsa um sig sem
heild. Dagskrá, matarúthlutun og uppsetning eldhúsa
miði að því að flokkarnir sjái um sig sjálfir, með
viðeigandi stuðningi
Fararstjórn frá hverju félagi til stuðnings
Fjölskyldubúðir frá miðvikudegi til sunnudags- miða
að því að þjálfa líka foreldra og foringja, prógramm
fyrir alla
Umgjörð er landnám Íslands, menn og konur,
ævintýri, uppbygging á samfélagi

Landsmót dróttskáta
•

Haldið í Viðey í lok júní/byrjun júli

•
•
•

•

Mótið sett á miðvikudegi og slitið seinnipart
sunnudags (4 nætur)
Umgjörð er landkönnuðir, að kanna nýja heima
Flokkurinn er algjörlega sjálfbjarga með búnað, tjöld
og mat, þarf að vera búinn að undirbúa sig og æfa sig
(back-to-basics)
Fullorðinn fulltrúi félagsins sé á staðnum til eftirlits og
stuðnings

Landsmót rekkaskáta og róverskáta
•
•
•

•

•

Haldið í Þórsmörk/Landmannalaugum
Hefðbundið mót 3 nætur, auk 1-3 göngunátta
Hefst með göngu yfir Fimmvörðuháls á miðvikudegi
eða Laugaveginn á sunnudegi
o Möguleiki að fara Laugaveginn á færri
dögum, tveimur eða jafnvel einum fyrir allra
mestu (og hröðustu) göngugarpana
Mótið hefst í Þórsmörk á fimmtudegi og endar á
sunnudegi
o Dagskrá- smiðjur, verkþættir, útivist o.s.frv.
Hægt að enda með göngu yfir Fimmvörðuháls niður
að Skógum.

***********************************
Tillagan var samþykkt. Almenn ánægja með þessa tillögu og
umræður um útfærslur, áhugavert að heyra í róverskátum
hvað þeir vilja gera. Níu ára aldursmunur er í rekka- og
róverskátahópnum.
Það þarf að gæta að því í hvaða formi fjárhagslegur eða
starfsmannatengdur stuðningur við mótin verður.
HÓV ræðir við Hraunbúa og Landnema um að nýta þeirra
viðburði í aldursbilamótin. Síðan verður tillagan kynnt fyrir
félagsforingjum.
3.2

Trúnaðarmál – farið yfir umfang mála, yfirlit.
Er skráð í trúnaðarbók.

HS

3.3

Viðbragðsáætlun ÆV
Farið var yfir tillögu Æskulýðsvettvangsins að
viðbragðsáætlun. Stjórnarmeðlimir kynna sér skýrsluna og
hún verður afgreidd síðar.

HS

3.4

Trúnaðarmál niðurstaða
Marta Magnúsdóttir og Harpa Ósk Valgeirsdóttir véku af
fundi. Fært í trúnaðarbók.

HS

3.5

Líf og sál – kostnaður v/trúnaðarmáls
Kostnaður við meðferð trúnaðarmáls með utanaðkomandi
ráðgjöf. Frestað.

HS

4

Mál til kynningar

4.1

Þjónustukönnun
Samþykkt að láta áherslupunkta frá fundi með
félagsforingjum í Reykjavík í apríl sl. duga og skapa þar grunn
og viðmið fyrir næstu þjónustukönnun. Niðurstöður og
áherslupunktar verða kynntir fljótlega.

JG/SÁ

4.2

Nóra könnun
Tillögur að spurningum eru á sharepoint, það þarf að senda
könnunina út í þessari viku.
Samþykktar, SÁ sendir út.

JG/SÁ

5

Önnur mál
Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið.

Úr viðburðadagatali BÍS:
6.-7. júní
6.-8.
8
17.
23.-25.
25.júl.- 2.ágú
3.-7.

Skyldur stjórnenda sumarnámskeiða
Námskeið fyrir sumarstarfsfólk
Verndum þau námskeið
Þjóðhátíðardagur Íslendinga
Viðeyjarmót Landnema
World Scout Moot
Fjölskylduhátíð Úlfljótsvatns

7-10

Ungmennaþing WOSM (Azerbaijan)

14-18

Heimsþing WOSM (Azerbaijan)

19
22. - 28.

Menningarnótt Reykjavíkurborgar

9-13. sept

Kynningarvika skátastarfs
Peppormoot leiðtogaþjálfun

24

Vítamínkvöld - Nóri félagatal

26.-27.
24

VISTA-helgi

25-27

Sumar-Gilwell

4. okt
8.-10.

Foringjaspjall sveitarforingja
"Pepp í poka"

8.-10

Nordic Forum for programme and training
(NOPOLK) Finnland

15-17

Haustpepp leiðtogaþjálfun

18.-22

Heimsþing WAGGGS (Indland)

Pottapartý í Reykjadal

19., 21., 26., 28. Heimsóknir í skátafélög, svæðisbundið
Vítamínkvöld - Erfiði skátinn
21
23
23.-24.
30

Forsetamerkisafhending
Gilwell leiðtogaþjálfun 5. skref
Gilwell 1. skref

