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Skátasamband Reykjavíkur | Ársskýrsla 2015
Skátasamband Reykjavíkur var stofnað 25. nóvember 1963. SSR er, samkvæmt lögum þess, samband
allra skátafélaga og annarra starfseininga skáta í Reykjavík, sem viðurkenndar eru af Bandalagi
íslenskra skáta.
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Stjórn og nefndir
Á aðalfundi SSR þann 26. mars 2015 var Baldur Árnason úr
Segli kjörinn nýr í stjórn SSR. Þá voru einnig skv. þágildandi
lögum kosnir tveir varamenn þau Páll L. Sigurðsson úr Segli
og Sif Pétursdóttir úr Ægisbúum.
Stjórnin hélt um 18 stjórnarfundi á árinu og sátu varamenn
flesta þeirra. Auk þess tóku stjórnarmeðlimir þátt í ýmsum
öðrum fundum, bæði á vegum Úlfljótsvatnsráðs, BÍS, með
fulltrúum ÍTR og með félagsforingjum, fastaráðum og
einstökum félagsstjórnum.
Verkefnastjóri SSR árið 2015 var Jón Andri Helgason. Skrif
stofa SSR er staðsett í eignarhluta SSR í Skátamiðstöðinni á
neðri hæð að Hraunbæ 123. Þar hefur Verkefnastjóri aðsetur

Skoðunarmenn (kjörnir á aðalfundi til eins árs):

og sinnir verkefnum í samráði við stjórn. Einnig sinnir hann

Hanna Guðmundsdóttir, félagskjörin

Skátalandi sem er fjáröflun fyrir SSR.

Endurskoðunarskrifstofan Skattur og bókhald,
löggiltur endurskoðandi

Vefsíða SSR www.ssr.is gefur upplýsingar um starfið.
Verkefnastjóri hefur umsjón með vefsíðunni. Allar ábendingar
varðandi vefsíðu eru vel þegnar.

Uppstillingarnefnd (kjörin á aðalfundi til eins árs):
Helgi Jónsson, formaður
Gunnlaugur Bragi Björnsson

Stjórn SSR:
Hrönn Þormóðsdóttir, formaður
Haukur Haraldsson, varaformaður

Jóhanna Þorleifsdóttir

Laganefnd (kjörin á aðalfundi til eins árs):

Arthur Pétursson, gjaldkeri

Margrét Unnur Rögnvaldsdóttir, formaður

Valborg Sigrún Jónsdóttir, meðstjórnandi

Arnlaugur Guðmundsson

Baldur Árnason, meðstjórnandi

Sigurjón Einarsson

Páll L. Sigurðsson, varamaður
Sif Pétursdóttir, varamaður

Skátafélögin
Í Reykjavík starfa 8 skátafélög í 8 af 10 hverfum borgarinnar.
Aðeins á Kjalarnesi og í Grafarholti/Úlfarsárdal er ekki starf
andi skátafélag. Áfram verður unnið að því að finna leiðir til
að koma á skátastarfi í Grafarholti/Úlfarsárdal. Á árinu 2015
fjölgaði lítillega skátum í Reykjavík og vonast er til að sú
fjölgun haldi áfram.

það sem greitt er fyrir. Þetta veldur því að stundum er álag
á starfsmanninn mikið þ.e. vinna fyrir félögin tímafrek og

Hvert skátafélag starfar sem sjálfstæð eining innan hreyf

erilsöm.

ingarinnar með eigin félagsstjórn eins og lög Bandalags
íslenskra skáta segja til um. Allt starf er unnið í sjálfboða

Starfsmannavelta er allmikil og erfitt getur verið að fylla í

vinnu utan þess að hluti af styrk Reykjavíkurborgar til

skörð þar sem t.d. skátar í háskólanámi sækja frekar í betur

skátastarfs í Reykjavík fer í að greiða lítið starfshlutfall sem

launuð störf með minni ábyrgð. Þetta hefur verið rætt og

tryggja á að fullorðinn starfsmaður sé til staðar í Skáta-

hugmyndir komið upp að hækka styrkinn til skátafélaganna

heimilunum þegar fundir eru haldnir. Þetta skapar ákveðið

fyrir launað starf. Það hefur komið í ljós við skoðun að það er

öryggi en starf þessa einstaklings fer yfirleitt langt umfram

fylgni milli starfshlutfalls starfsmanns og vandaðs skátastarfs.
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Starfssvæði skáta í borginni
Borginni er skipt upp í 10 hverfi. Skátafélög eru starfandi í
flestum þeirra þannig að Ægisbúar eru í Vesturbæ, Land
nemar tilheyra Hlíðum og Miðborg, Skjöldungar í Laugardal
og Garðbúar í Háaleiti. Tvö félög eru í Breiðholti, Hafernir í
efra Breiðholti og Segull í Seljahverfi. Í Árbæ eru Árbúar og
í Grafarvogi er skátafélagið Hamar. Eins og áður sagði er
ekkert skátafélag á Kjalarnesi né í Grafarholti og Úlfarsárdal.
Stuðningur Reykjavíkurborgar skiptir mjög miklu máli varð
andi aðstöðu fyrir skátafélögin. Hafa þarf í huga að nánast
allt skátastarf er unnið í sjálfboðavinnu. Skátafélögin eru
misstór en segja má að starf þeirra gangi vel. Þar sem bak
landið er sterkt gengur yfirleitt betur.

Reykjavíkurborg
– samstarf og stuðningur

víkurborgar hækkuðu auk þess sem að samningur um
viðhaldsstyrk til viðhalds húsnæðis undir skátaheimili var
undirritaður. Þetta er jákvæð þróun en betur má ef duga skal.
Viðhaldsþörf húsnæðis undir skátaheimili í Reykjavík er brýn
og upphæðin nægir alls ekki fyrir öllu því viðhaldi sem fram
þarf að fara samkvæmt skýrslu um viðhald sem afhent var
ÍTR á árinu 2012 og unnin var af stjórnum skátafélaganna
í Reykjavík og stjórn SSR. ÍTR mat það svo að um þrjátíu
milljónir þyrfti til að framkvæma allt það sem fram kom í
skýrslunni. Viðhaldsstyrk til skátafélaga verður úthlutað á
vormánuðum 2014.
2014 – Á árinu 2014 náðist aftur að hækka framlög Reykja
víkurborgar með nýjum tveggja ára samning. SSR hefur borist
viðhaldsstyrkur til skátaheimila í annað sinn og mun honum
verða úthlutað á vormánuðum 2014.

Stjórn SSR hefur mætt jákvæðu viðmóti frá formanni og

2015 – Á árinu 2015 stóðu framlög Reykjavíkurborgar í

framkvæmdastjóra ÍTR. Stjórn SSR vinnur stöðugt að því að

stað miðað við tveggja ára samning. Viðhaldsstyrkurinn var

ná hagstæðari þjónustusamningi við Reykjavíkurborg. Til að

sá sami og frá fyrra ári. Viðhaldsstyrk frá 2015 var úthlutað

skátastarf geti blómstrað í Reykjavík þarf meira fjármagn og

til skátafélaganna á fyrri hluta 2015.

er áhersla lögð á að tryggja að öll skátafélög í Reykjavík séu
með viðunandi aðstöðu til að reka sína starfsemi.
Mikilvægt er einnig að gott starfsfólk fáist í launaðar stöður
en þar eru skátar í samkeppni við önnur betur launuð störf.
Einnig vonar stjórn SSR að hægt verði að bæta við níunda
skátafélaginu í Reykjavík í Grafarholti/Úlfarsárdal.

4

2013 – Á árinu 2013 náðist sá árangur að framlög Reykja

Húsnæðismál skátafélaga
Aðstaða sem skátafélög nota undir starfsemi sína er sérstök
og sérhæfð. Skátastarfi fylgir mikill viðlegubúnaður eins og
tjöld, útieldunartæki, kistur, tjaldhúsgögn, klifurgræjur,
kaðlar, bönd, föndurdót, leður á veggjum, húsgögn og
búsáhöld, eldunaraðstaða og skrifstofa svo eitthvað sé nefnt.

Þjónustusamningur

Það er ekki tilviljun að húsnæði skátafélaga er kallað skáta

2012 – Óbreytt voru framlög fyrir árið 2012 sem voru

heimili. Þar þarf skátum að geta liðið vel og þar þarf að vera

ákveðin vonbrigði fyrir skátastarfið þar sem gjöld sem greidd

aðstaða fyrir börn og ungmenni til að þroskast í gegnum leik

voru til baka af styrk borgarinnar hafa hækkað jafnt og þétt

og starf. Þess vegna getur verið erfitt að samræma skátastarf

á meðan framlagið fylgir ekki verðlagi. Í viðræðum við ÍTR

við aðra starfsemi. Það er auðveldara fyrir aðra starfsemi að

árið 2012 kom fram að möguleiki er á hækkun en það ferli

koma inn í skátaheimili en fyrir skátastarf að fara inn hjá

er enn í vinnslu og mun skýrast á þessu ári (2012).

öðrum. Þetta helgast af sérstöðu skátastarfsins.
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Árið 2015 voru tvö frístundaheimili að nota skátaheimili

Eitt skátafélag, Segull, er í afleitu húsnæði sem er nánast

undir starfssemi sína, þ.e. í skátaheimili Landnema og

gluggalaust og illa staðsett. Stjórn SSR, í samvinnu við stjórn

skátaheimili Garðbúa og hefur það gengið vel. Í einu tilfelli

Seguls, hefur lagt vinnu í að finna betra húsnæði og á árinu

hefur skátafélag fengið inni hjá frístundaheimili (Hafernir).

2015 fannst húsnæði sem báðar stjórnir voru sáttar við en

Það gengur vel vegna góðrar samvinnu milli starfsfólks

í þeim ferðamannastraum sem kemur til Íslands í dag þá er

frístundaheimilisins og stjórnar skátafélagsins.

mikill skortur á húsnæði og kaupin gengu ekki eftir. Hafernir
hafa vaxið og þar er greinilega rekið gott starf. Segull hins

6 af 8 skátafélögum í Reykjavík eru í eigin húsnæði. Þau

vegar þarf nauðsynlega að komast í betra húsnæði og óhætt

húsnæði þurfa viðhald eins og fram hefur komið. Þau

er að segja að þeirra húsnæði stendur starfsemi þeirra fyrir

skátaheimili sem ekki eru í eigin húsnæði eru Hafernir og

þrifum.

Ægisbúar.

Skátastarfið í Reykjavík 2015
Árið var skemmtilegt og viðburðaríkt hjá skátum í Reykjavík.

styrkur frá Æskulýðssjóði fyrir verkefnið. Mikil gleði var

Í öllum félögunum 8 er starfandi virk stjórn. Fundir voru

meðal þátttakenda, dagskráin vel skipulögð, góður matur

haldnir, farið var í félagsútilegur, skátamót sótt bæði erlendis

og einstaklega gott veður, kalt og stillt og mikill snjór á Úlf

og innanlands.

ljótsvatni. Þátttakendur og foringjar voru sæl og þreytt eftir
helgina. Í vikunni eftir mótið var farið í endurmat og skipu

Góð þátttaka var í sameiginlegum viðburðum á landsvísu og

lagningu á næsta Vetrarmóti Reykjavíkurskáta árið 2016.

voru skátar frá Reykjavík áberandi við stjórnun og fram
kvæmd þessara viðburða.

Landnemamót í Viðey
Að venju var haldið Landnemamót í Viðey helgina 19.-21.

Nánast allt starf skátafélaganna í Reykjavík er unnið í ólaun

júní 2015. Mótið var skipulagt og því stjórnað af skátum úr

aðri sjálfboðavinnu og þar af leiðandi verða alltaf nokkrar

skátafélaginu Landnemar en mótið sóttu að mestu skátar frá

sveiflur í skátastarfi í kjölfar þess er mannaskipti verða. Þeim

Reykjavík og nágranna sveitarfélögunum en skátar frá öllu

fjölmörgu forystumönnum skátafélaganna sem ævinlega

landinu voru vellkomnir. Um 210 skátar sóttu mótið og ein

eru boðnir og búnir til starfa í sjálfboðavinnu verður seint

nig mættu gestir, foreldrar og eldri skátar og þá sérstaklega á

fullþakkað fyrir þeirra óeigingjarna starf.

kvöldvöku. Mótið þykir skemmtilegt, góð dagskrá, kvöld

Skátamót og viðburðir
Vetraskátamót Reykjavíkurskáta
Fyrsta Vetrarmót Reykjavíkurskáta var haldið 16.-18. janúar
2015 og tókst einstaklega vel. Mótið var skipulagt og því
stjórnað af eldri skátum úr öllum skátafélögunum í Reykjavík
og einnig voru allir þátttakendur úr sömu félögum. Þátt
takendur voru alls 132. Mótið var haldið fyrir skáta 10 ára

vökur og harmonikkuball á bryggjunni. Mikil gleði og góð
samvinna einkennir mótið.

Hraunbúamót
Að venju var haldið Hraunbúamót í byrjun júní 2015 en
mótið er skipulagt og því stjórnað af skátum úr skátafélaginu
Hraunbúar í Hafnarfirði. Ávallt sækja Reykjavíkurskátar þetta
mót.

og eldri og var markmið mótsins að auka útilíf í vetrarstarfi
og að efla tengsl milli skáta í hinum ýmsu skátafélögunum í
Reykjavík. Þátttökugjaldið var niðurgreitt af Skátasambandi
Reykjavíkur og þannig haldið í lágmarki en einnig fékkst
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Crean
Crean er skátamót og samstarfsverkefni landssamtaka írskra
og íslenskra skáta, auk Landsbjargar, landssambands björ
gunarsveita og haldið á Íslandi. Margir skátar úr Reykjavík
sóttu mótið.

Skátapepp
Skátapepp var haldið þrisvar á árinu 2015 og er það hugsað
fyrir foringja. Margir úr skátafélögunum í Reykjavík sóttu
viðburðina sem þykir vel skipulagt og vel framkvæmt.

Sumardagurinn fyrsti
Skátar fagna sumri á hverju ári um alla Reykjavíkurborg,
skátafélög taka þátt í hverfishátíðum með skátaleiktækjum,
vöfflubakstri, fánaborgum, og fleiri skemmtilegum uppá
komum. Skátasamband Reykjavíkur stendur fyrir ásamt
Bandalagi Íslenskra skáta hátíðardagskránni „Skátar fagna
sumri“ í Hallgrímskirkju sem er útvarpað fyrir landsmenn alla
á Rás 1. Þar koma saman skátar og syngja sig saman inn í
sumarið.

Alheimsmót skáta í Japan

Að lokinni athöfn er boðið upp á kaffi og kleinur. Í ár voru

33 skátar úr 6 skátafélögum í Reykjavík voru hluti af 80

gerðar breytingar á dagskránni í kirkjunni þar sem skátar

manna hópi sem fór á Heimsmót skáta í Japan í júlí 2015.

fengu að taka meiri þátt en áður hefur verið. Skátar lásu

Á mótinu voru alls tæplega 34 þúsund þátttakendur frá 155

upp úr síðasta bréfi Baden-Powell og ljóð Harðar Zóphanías

löndum. Um 8.000 alþjóðlegir sjálfboðaliðar sáu um mótið,

sonar um skátalögin. Gestir tóku virkan þátt í söngnum sem

skipulögðu og stjórnuðu því með góðri dagskrá og umgjörð.

Skátakórinn sá um.

Mótið var haldið í Kirara- hama við Yamachuchi borg. Ferða

17. júní

lagið á mótið var langt fyrir íslensku skátana en flogið var til
London og þaðan til Hong Kong, síðan var millilent í Taipei
og loks lent í Fukuoka sem er nálægt mótssvæðinu. Mótið
var frábært og allir skemmtu sér vel. Hitinn var talsverður en
íslensku skátarnir stóðu sig vel við að aðlagast hitanum.
Eftir mótið var íslensku skátunum boðið í heimagistingu í
Kaganawa héraði og skiptist hópurinn á tvo staði. Heima
gistingin tókst afar vel og voru gestgjafar þeirra frábærir.
Eftir heimagistinguna fóru íslensku skátarnir á tjaldsvæði við
Ashi vatn og þaðan fóru þeir í rútuferð að Mt Fuji. Farið var í

Skátarnir í Reykjavík voru að venju áberandi við hátíðahöldin
í Reykjavík á Þjóðhátíðardaginn. Skátar stóðu heiðursvörð
við Austurvöll þar sem hátíðadagskrá ríkisstjórnar Íslands fór
fram og einnig við leiði Jóns Sigurðssonar í Hólavallagarði við
Suðurgötu þar sem fram fóru hátíðahöld á vegum Reykja
víkurborgar.
Þar á eftir fóru tvær skrúðgöngur í Hljómskálagarðinn, önnur
frá Lækjartorgi og hin frá Hagatorgi en í Hljómskálgarðinum
var skemmtidagdagskrá sem skátarnir í Reykjavík stóðu fyrir.
Í Hljómskálagarði voru leiktæki frá Skátalandi sem og glæsi

bátsferð um vatnið auk þess sem farið var í gönguferðir. Eftir
dvölina við Ashi vatn var farið til Tokyo þar sem borgin var
skoðuð og einn stærsti rússibani heims prófaður.
Að lokum var verslað eins og sönnum íslendingum sæmir.
Heimferðin var síðan frá Tokyo til Hong Kong, þaðan til
London þar sem hópurinn gisti eina nótt í skátamiðstöð sem
er togari í London höfn. Eftir langt ferðalag voru allir fegnir
að koma heim. Ferðin tókst í alla staði mjög vel.
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leg Skátaþrautabraut, kassaklifur, klifurveggur og auðvitað
það helsta sem svanga maga langar í á löngum hátíðardegi
eins og pizzur, kaffiveitingar, popp, kók sem og hið sívinsæla
Candy floss.
17. júní er mikilvægur skátum í Reykjavík bæði uppá
sýnileika sem og tekjulega séð en öll sala á veitingum í
Hljómskálagarðinum fer í að efla skátastarfið í Reykjavík.
Fánaborgin var vel undirbúin og margar æfingar fóru fram.
Ráðinn var leiðtogi í verkefnið sem skilaði verkinu vel og allt
fór vel fram. Í töflunni má sjá hverjir skipuðu fánaborgina.

Útilífsskólar
Um námskeiðin
Útilífsnámskeiðin eru haldin af skátafélögunum í Reykjavík.
Námskeiðin eru sett upp sem tveggja vikna námskeið sem
endar á einnar nætur útilegu. Félögin keyra þrjú slík nám
skeið yfir sumarið og svo enduðu tvær starfsstöðvar á einu
viku námskeiði án útilegu. Í sumar voru fimm útilífsskólar
starfandi í Reykjavík, í Árbæ, Laugardal, Fossvogi, Grafarvogi
og Breiðholti. Í ár byrjuðu námskeiðin 15. júní eða þriðju viku
í júní.

Undirbúningur
Undirbúningur hefst í mars þegar sótt er til Reykjavíkur
borgar um þá starfsmenn sem eru 18 ára og eldri. Aðkoma
Reykjavíkurborgar skiptir hér miklu um hvernig tekst til með
mönnunn þessarar starfsemi. SSR sótti um 30 starfsmenn
fyrir Útilífsnámskeiðin þann 4. mars þegar umsóknarfrest
inum lauk. Eins og undanfarin ár fengum við 18 starfsmenn
sem dugar ekki til þess að reka það magn af starfsstöðvum
sem við óskum eftir að reka og þurftum við því að fækka
starfsstöðvum úr átta í fimm. Í sumar var einn starfsmaður
fenginn til þess að halda utan um sameiginlega mál og
verkefni skátafélganna í Reykjavík.
Á meðal verkefna hans var meðal annars: Undirbúa sam
leiginlega viðburði, starfsmannanámskeið, föstudagar, og
útilegur, umsjón með leigu á kanóum, samskipti við foringja
námskeiðanna, sjá um endurmat, senda út skoðunakönnun
á foreldra. Bryndís Björnsdóttir úr Landnemum var ráðin í
starfið og hóf hún störf þann 18. maí við undirbúning.

Samstarf skátafélaga
Skátafélögin í Reykjavík eru í miklu samstarfi við skipu
lagningu á Útilífsnámskeiðunum. Verð og dagsetningar á
námskeiðunum eru skipulögð á félagsforingjafundum eða
á fundum með öllum Útilífskólastjórum. SSR sér svo um
sameiginlega vefsíðu www.utilifsskoli.is þar sem allar up
plýsingar eru um námskeiðin og hægt að skrá þátttakendur á
öll námskeiðin.
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Starfsmenn
Hiklaust má segja að mikil uppsöfnuð reynsla hafi myndast
hjá starfsmönnum Útilífsskólanna en margir sem hafa verið
lengi að vinna við Útilífsskólann gátu miðlað reynslu sinni til
þeirra sem höfðu ekki starfað áður. Skólastjórar hittust einu
sinni í upphafi sumars ásamt verkefnastjóra SSR og lögðu á
ráðin og höfðu samráð með sameiginlega hittinga, útilegur
og önnur sameiginleg málefni.
Nauðsynlegt er að halda slíkan fund í upphafi sumars til
þess að skólastjórar kynnist hver öðrum og einnig til að
skipuleggja saman þessi sameiginlegu málefni. Mælt er með
því að skátafélög séu búin að ganga frá ráðningu skólastjóra
fyrir sumardaginn fyrsta en mörg félög voru að draga það
langt inn í maí að ganga frá ráðningu á starfsfólki.

Starfsmannanámskeið
Námskeið fyrir sumarstarfsmenn var haldið af Bandalagi
Íslenskra skáta dagana 2. - 4. júní. Að ósk skólastjóra var
að þessu sinni alger aðskilnaður á milli starfsmanna 18+

Markaðsetning

og vinnuskólastarfsmanna. Vinnuskólastarfsmenn sóttu

Efla þarf markaðssetningu fyrir Útilífsskólann og gera hana

námskeið frá klukkan 16-19 mánudag til miðvikudags og

markvissari. Slíkar aðgerðir eru oft kostnaðarsamar en

viðfangsefnin voru eftirfarandi: Verndum þau (barnaverndar

nauðsynlegt er að huga betur að málaflokknum. Skátafélögin

málefni), Útilífsskólastarfsmaðurinn, Reglur um umgengni,

setja auglýsingar inn á vefsíður og facebook síðurnar sínar

Hegðun, Börn með sérþarfir, Leikjastjórnun, Fréttaflutningur,

sem skilar sér takmarkað. Svo voru prentaðir út bæklingar

Fyrstahjálp og Slysavarnir í starfi.

og plaköt til að dreifa á sumardaginn fyrsta og í helstu
verslunum og sjoppum i hverfum. Skátafélögin benda enn

Sótt var um styrk fyrir námskeiðsgjaldinu fyrir alla starfsmenn

og aftur á að ekki er hægt að fara í skólana til að kynna

Útilífsskólanna í Reykjavík til Æskulýðssjóðs og fékkst styrkur

Útilífsskólann. Huga þarf að öðrum og fleiri leiðum við kynn

fyrir öllum þátttökugjöldum. Það munar um allar krónur og

ingu eins og til dæmis hjá foreldrafélögum, á skólahátíðum

tilvalið að senda umsókn á hverju ári fyrir þessu því þetta eru

og á sumardeginum fyrsta. Einnig er hægt að komast inn í

góð leiðtoganámskeið. Það þarf aðeins að skoða tímasetn

skólana í gegnum Barnamenningarhátíð, en þar er hægt að

ingar betur fyrir þessi námskeið þar sem margir grunnskólar

kynna skátastarf fyrir þeim bekkjum sem eru á útilífsskóla

voru í útskrifarferðum og því komust ekki allir starfsmenn

aldri. Slíkt þarf að undirbúa vel og það gæti verið hægt að

sem hefðu átt að mæta á námskeiðið.

sækja fjárstuðning til þessa verkefnis til Barnamenningar
hátíðar.

Skólastjórar og aðstoðarskólastjórar sátu svo sérstök
námskeið frá kl 10-13:30 á mánudeginum og þriðjudegi

Þá eru hverfablöð lítið sem ekkert nýtt en auðvelt er að

num en þetta er að ósk skólastjóranna og félagsforingja að

skrifa greinar um Útilífsskólann og ættu greinar að birtast

skólastjórar byrji í starfsþjálfun á vinnutíma en ekki á kvöldin.

um Útilífsskólann í öllum tölublöðum frá april til ágúst. Eins
hefur verið talað um að búa til eina sameiginlega „Facebook

Það sem var farið yfir á námskeiðinu var meðal annars,

like“ síðu fyrir útilífsskólann og kaupa auglýsingar fyrir hana.

félagatalið, slysavarnir og ábyrgð stjórnandans, samskipti við
foreldra, börn með greiningar, mannauðsstjórnun, vinnu

Skátafélögin auglýsa eingöngu í upphafi sumars og á fyrstu

reglur Útilífsskólans, viðbragðsáætlun skáta, fréttaflutningur.

námskeiðunum er mjög góð þátttaka og spurning hvort ætti

Eins var tryggt að allir starfandi skólastjórar væru með

ekki aftur að leggja púður í auglýsingar um mitt sumar til

skyndihjálparskirteni í gildi sem og búin að fara á Verndum

þess að fá meiri þátttöku á námskeiðin sem eru seinna um

þau námskeiðin.

sumarið. Einnig er hægt að nýta 17. júní betur til þess að
auglýsa Útilífsskólann.
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Vinnumiðlun ungs fólks
Þrír á hvern skóla lágmark. Sumarið 2015 fengum við úthlut
að einum starfsmanni eldri en 20 ára og einum 18-19 ára
á hverja starfsstöð. Skátasambandið þarf að berjast fyrir því
að fá fleiri starfsmenn úthlutaða frá Reykjavíkurborg svo að
skátafélögin þurfi ekki að greiða auka starfsmann.
Æskilegt væri að fjölga starfsmönnum um einn á hverja
starfsstöð þannig að það væri einn eldri en 20 ára og svo
tveir sem eru eldri en 18 ára til aðstoðar. Það auðveldar
strax hið gífurlega álag á eldri starfsmenn og leysir að
mestu leiti vandamál ef starfsmenn veikjast. Kanna þarf
líka launaflokka og gera Reykjavíkurborg grein fyrir ábyrgð
skólastjóranna hjá okkur. Því skyldur og ábyrgð skólastjóra
eru mun meiri heldur en þær skyldur sem aðrir starfsmenn
í sama launaflokki og vinna á öðrum frístundanámskeiðum
hjá Reykjavíkurborg. Þau félög sem eru að greiða laun til
starfsmanna gera það í gegnum launakerfi SSR en skil á
skattkortum gengu ekki vel í sumar og drógust því greiðslur
til starfsmanna.

Þátttakendur
Þátttakan í ár var minni en í fyrra og hefur verið stöðug
fækkun frá því 2011 sem er mikið áhyggjuefni. Helstu
ástæður fyrir því er að skátafélögin eru með færri námskeið
en oft áður beinlínis vegna fækkunar á starfsmönnum.
Árið 2011 voru flest skátafélög með námskeið í 8 vikur á
meðan núna eru félög með námskeið í 6 vikur og sum 7
vikur. Síðasta námskeiðið hjá þeim sem eru með 7 vikur er
mjög fámennt.

Fjöldatöflur 2015
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Fastaráð og fulltrúar
Fastaráðin eru þrjú:
a. Úlfljótsvatnsráð sem fylgist með rekstri Útilífsmiðstöðvar skáta Úlfljótsvatni en SSR á helming í
rekstrinum á móti BÍS.
b.

Minjanefnd skáta en henni er ætlað að fylgjast með og
sjá til þess að eldri gögn skátahreyfingarinnar skili sér
inn í Þjóðskjalasafn.

c.

Hafravatnsráð sem hefur það verkefni að stýra
uppbyggingu við Hafravatn en þar hefur SSR alveg
frábæra aðstöðu.

Gilwellhringurinn, samtök skáta sem lokið hafa Gilwellþjálf
un, heldur áfram að laga Gilwellskálann og hefur Hringurinn
enn heilmikil verkefni framundan á sinni könnu þar. Hiklaust
má segja að unnið hefur verið kraftaverk í endurbyggingu og
viðhaldi skálans. Gilwellskálinn er orðinn sannkölluð perla.
Það er til fyrirmyndar hvernig til hefur tekist með það verk
efni og hvet ég alla sem geta, að heimsækja Gilwellskálann
að Úlfljótsvatni. Á árinu 2015 veitti stjórn SSR 200.000
króna sérstakan styrk til uppbyggingar skálans.

Hafravatnsráð

Þar stendur til að gefa skátafélögunum í Reykjavík tækifæri

Á árinu 2015 voru engar framkvæmdir við Hafravatn en

til að byggja sér flokkaskála. Á Hafravatni er hægt að

útilífsskólarnir voru þó eins og venjulega með sínar útillegur

halda skátamót og einnig að fara í útilegur. Hafravatn er

á svæðinu. Óvissa um eignarhald landsins og framlengingu

mikilvægur vettvangur fyrir skáta í Reykjavík og þangað fara

leigusamningsins á því hefur truflað skipulag uppbyggin

útilífsskólarnir í útilegu.

garinnar.

Eignarhaldsfélag Úlfljótsvatns

Minjanefnd

Fulltrúi SSR í stjórn Eignarhaldsfélags Úlfljótsvatns

Nefndin er samstarfsverkefni Landsgildis St. Georgsskáta,

á árinu 2015 var Sveinn Guðmundsson fyrrverandi for

Skátasambands Reykjavíkur og Bandalags íslenskra skáta.

maður SSR. Hann tók við snemma á árinu af Jónatan
Smára Svavars-syni. Að félaginu standa SSR 25%, BÍS 25%

Fulltrúar í nefndinni eru þessir:

og Skógrækt Íslands 50%. Hutverk fulltrúans er að gæta

Tilnefndir af hálfu St. Georgsskáta:

hagsmuna SSR.

Úlfljótsvatnsráð
Sveinbjörn Lárusson, kjörinn á aðalfundi.
Arthur Pétursson, kjörinn á aðalfundi.
Hrönn Þormóðsdóttir, tilnefnd af stjórn en á árinu 2015
hætti hún og við tók Páll L. Sigurðsson.

Útilífsmiðstöð skáta á Úlfljótsvatni (ÚSÚ)
Starfsemin á Úlfljótsvatni hefur undanfarin ár farið í gegnum
miklar og jákvæðar breytingar. Fjárhagsstaðan hefur verið
á réttri leið en árið 2015 kom þó út í tapi þó það hafi verið
lítið. Árið 2013 kom reksturinn einnig út í tapi en árið 2014
var hagnaður. ÚSÚ fær styrki bæði frá Reykjavíkurborg og úr
Ríkissjóði.

Sumarbúðir skáta að Úlfljótsvatni
Sumarbúðir skáta á Úlfljótsvatni og Skólabúðir voru
starfræktar árið 2015. Markmið sumarbúðanna er að veita
börnum einstakt tækifæri til að komast í snertingu við nátt
úruna, að eignast félaga úr fjölbreyttum hópi, taka þátt í
þroskandi leik og starfi og kynnast starfsaðferðum skáta
hreyfingarinnar. Árið 2015 var nýtingarhlutfalll mjög gott
eða 97%.

10

Atli Bachman og Hilmar Bjartmarz
Tilnefndir af Skátasambandinu:
Björn Jón Bragason og Sigrún Sigurgestsdóttir
Tilnefndir af Bandalaginu:
Fanney Kristbjarnardóttir og Karl Rúnar Þórsson
Hlutverk Minjanefndar er umfram allt að stuðla að varðveislu
skátaminja, taka við, skrá og flokka skjöl, ljósmyndir,
kvikmyndir, blöð, bækur og aðrar minjar skáta. Skátaminjar
á vegum minjanefndar hafa allar verið fluttar til varðveislu í
húsnæði Þjóðskjalasafns Íslands við Brautarholt.
Á árinu var kvartað undan aðgengi að munum og gögnum
og þarf með samtali að koma á hreint hvernig slíku aðgengi
er háttað.
Formaður nefndarinnar er Björn Jón Bragason, en hann vinn
ur jafnframt að ritun sögu skátastarfs í Reykjavík.

Friðrikskapella
Skátasambandið hefur undanfarin ár tilnefnt einn fulltrúa í
kirkjunefnd Friðrikskapellu við Hlíðarenda en kirkjan var reist
í minningu séra Friðriks Friðrikssonar og vígð árið 1993 á
125. ára ártíð hans. Fulltrúar æskulýðsfélaga sem sr. Friðrik
stofnaði, KFUM og K, Knattspyrnufélagsins Vals, Knattspyrnu
félagsins Hauka, Karlakórsins Fóstbræðra og Skátafélagsins
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Væringja mynda þessa kirkjunefnd. Fulltrúi Skátasambands
ins í þessari nefnd er Ingi Rafn Ólafsson.

Skátaland
Árið 2015 var 16. starfsár Skátalands og var starfsemin á

Árbæjarsafn

svipuðum nótum og árið á undan. Skátaland er í dag rekið

Tengiliður SSR við Árbæjarsafn er Atli Bachman, skipaður

Þrír skátar störfuðu fyrir Skátaland árið 2015 og komu

af stjórn. Hans hlutverk er að sjá um tengslin við Árbæjar
safn varðandi skátamálefni og skátaskálann sem nefndur
er Væringjaskáli og áður stóð í Lækjarbotnum en er nú
staðsettur á safninu

sem fjáröflunarleið fyrir Skátasamband Reykjavíkur.
þeir starfsmenn frá Reykjavíkurborg og einn skáti var fyrir
Útilífsskólann sem sameinaði starf útilífsskólanna og var
staðsettur á skrifstofunni.
Á árinu var fjárfest í einum hoppukastala sem keyptur var
frá Kína með aðstoð frá Vífilfelli. Rekstur Skátalands gekk
nokkuð vel miðað við rigningu sumarsins og skilaði hagnaði
uppá kr. 850 þúsund.

Fjármál

Þakkir

Ársreikningar og fjármál

Stjórn Skátasambands Reykjavíkur þakkar öllum þeim

Fjárhagur Skátasambands Reykjavíkur hefur rétt sig við.

á vegum SSR, bæði í stjórnunarstörfum, störfum í ráðum,

Rekstrartekjur hafa hækkað á milli ára um 1 milljón króna,
þar kemur inn viðhaldsstyrkur upp á kr. 2,5 milljónir frá
Reykjavíkurborg sem verður ekki 2016 vegna niðurskurðar
hjá borginni.
Rekstrargjöld hafa lækkað frá fyrra ári en hluti af því er
viðhald sem á eftir að greiða út, þó hafa laun og launatengd
gjöld hækkað á milli ára en laun voru færð yfir á Skátaland
þannig laun eru því lægri í ár.
Langtímaskuldir lækkuðu um 4,9 milljónir og skammtí
maskuldir lækkuðu um 2,2 milljónir á milli ára. Seldar vor

fjölmörgu skátum sem af áhuga hafa unnið að verkefnum
nefndum og að öðrum verkefnum á vegum SSR og lagt fram
ómælda vinnu og tíma.
Ennfremur þakkar stjórnin félagsforingjum og stjórnum
skátafélaganna og öðrum skátum í Reykjavík samstarfið á
starfsárinu 2015.
Stjórn SSR færir ÍTR og starfsfólki ráðsins, starfsfólki
Reykjavíkurborgar og borgarfulltrúum fyrir góða samvinnu á
starfsárinu.
Lagt fram á aðalfundi SSR, 15. mars 2016.
Stjórn Skátasambands Reykjavíkur.

eignir til að lækka skuldastöðuna og SSR seldi BÍS efri hæði
na í Hraunbæ 123 (skrifstofu og sameign) og uppgjör hefur
farið fram. Eigninni hefur verið þinglýst (12. ágúst) og búið
er að gera eignarskiptasamning. Við fengum endurgreiðslu
á fasteignargjöldum. Stjórnin hefur gert ÍTR grein fyrir stöðu
húsnæðismála þar sem eitt félag (Segull) þarf nauðsynlega
að fá úrlausn á sínum húsnæðis¬málum og eru þau mál í
vinnslu. Viðhaldsverkefnum var sinnt í 5 félögum á árinu þ.e.
hjá Hamri, Skjöldungum, Segli, Garðbúum og Landnemum.
Viðhaldsstyrkur kom í gegn fyrir árið 2015 uppá kr. 2,5 mil
ljónir og úthlutað hefur verið fyrri hluta greiðslu en 4 félög
eiga eftir að skila skýrslu og fá greitt seinni hluta. Eignarhluti
í fasteignum lækkar eftir söluna á Hraunbæ og fasteignarmat
nokkurra eigna hefur einnig lækkað á milli ára.
Rekstur á Útilífsmiðstöðinni á Úlfljótsvatni árið 2015 var
erfiður og skilaði tapi upp á kr. 5.996.034 en afskriftir voru
kr. 5,2 milljónir og vaxtagjöld kr. 3,2 milljónir.
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