Til stjórnar BÍS

Reykjavík 8. mars, 2018

Tillaga til breytinga á lögum BÍS, 10 grein, sem nú hljóðar svona:
10. grein
Á árlegum aðalfundi skátafélaga skulu stjórnir þeirra leggja fram skýrslu um störf liðins árs og
ársreikninga áritaða af félagskjörnum skoðunarmönnum. Aðilar að BÍS skulu fyrir 1. mars árlega
standa skil á gögnum og gjöldum til skrifstofu BÍS:
Félagsaðild → A B C D
- Félagatal .................................................................................................................... já já já já
- Ársskýrsla síðasta starfsárs ....................................................................................... já já nei nei
- Gildandi lög .............................................................................................................. já já nei nei
- Starfsáætlun næsta starfsárs ................................................................................... já já nei nei
- Ársreikningur síðasta starfsárs ................................................................................. já já nei nei
- Undirritaðri heimild til BÍS til að kanna sakaskrá allra félaga 18 ára og eldri .......... já já nei nei
Auk þess skulu aðilar með aðild A, B, C og D starfa í anda Grunngilda BÍS. Þá skulu skátafélög með
aðild A og B vera skráð frjáls félagasamtök með kennitölu.

Tillaga til breytinga á lögum BÍS, 10 grein verði svohljóðandi. Breytingin er undirstrikuð:
10. grein
Á árlegum aðalfundi skátafélaga skulu stjórnir þeirra leggja fram skýrslu um störf liðins árs og
ársreikninga áritaða af félagskjörnum skoðunarmönnum. Aðilar að BÍS skulu fyrir 1. mars árlega
standa skil á gögnum og gjöldum til skrifstofu BÍS:
Félagsaðild → A B C D
- Félagatal .................................................................................................................... já já já já
- Ársskýrsla síðasta starfsárs ....................................................................................... já já nei nei
- Gildandi lög .............................................................................................................. já já nei nei
- Starfsáætlun næsta starfsárs ................................................................................... já já nei nei
- Ársreikningur síðasta starfsárs ................................................................................. já já nei nei
- Undirritaðri heimild til BÍS til að kanna sakaskrá allra félaga
18 ára og eldri sem starfa með börnum og unglingum ............................................. já já nei nei
Auk þess skulu aðilar með aðild A, B, C og D starfa í anda Grunngilda BÍS. Þá skulu skátafélög með
aðild A og B vera skráð frjáls félagasamtök með kennitölu.

Greinargerð.
Breytingartillagan rýmkar heimildir skátafélaga til að hafa eldri skáta á skrá, skáta sem eru ekki
foringjar heldur e.k. styrktarfélagar, greiða árgjald og eru tilbúnir til að koma og aðstoða við einstaka
verk eða viðburði án þess þó að vera í neinu sambandi við yngri skáta að jafnaði og án þess að þurfa
að skila inn heimild til BÍS til að kanna sakaskrá.
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