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Skátasamband Reykjavíkur | Ársskýrsla 2016
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

Hafravatnsráð

Stjórn SSR:

við Landbúnaðarháskólann rennur út árið 2022 og er óljóst

Hrönn Þormóðsdóttir, formaður
Haukur Haraldsson, varaformaður
Arthur Pétursson, gjaldkeri
Benedikt Þorgilson, ritari
Baldur Árnason, meðstjórnandi
Páll L. Sigurðsson meðstjórnandi
Sif Pétursdóttir meðstjórnandi
Skoðunarmenn (kjörnir á aðalfundi til eins árs):
Hanna Guðmundsdóttir, félagskjörin
Endurskoðunarskrifstofan Skattur og bókhald,
lögg. endursk.
Uppstillingarnefnd (kjörin á aðalfundi til eins árs):
Ágúst Arnar Þráinsson
Elmar Orri Gunnarsson
Liljar Már Þorbjörnsson
Laganefnd (kjörin á aðalfundi til eins árs):

Lítið sem ekkert var gert á Hafravatni á árinu. Samningur
hvort samningurinn verður framlengdur. Því hafa allar framkvæmdir á staðnum verið settar á pásu þar til að ljóst hvort
samið verður að nýju. Tjaldsvæðið var slegið einu sinni í
sumar en engar útilegur á vegum skátafélaganna í Reykjavík
voru á Hafravatni á árinu. Í ráðinu sitja Guðmundur Þór
Pétursson, Liljar Már Þorbjörnsson og Jón Andri Helgason.

Minjanefnd
Minjanefnd er samstarfsnefnd Skátasambands Reykjavíkur,
Bandalags íslenskra skáta og Landsgildis St. Georgsgildanna
á Íslandi um varðveislu og skráningu skátaminja. Á árinu
var lokið flokkun og skráningu skjala og má þakka það
samstarfsverkefni skáta og Þjóðskjalasafns sem gerði það
kleift að einn starfsmaður sinnti þessu verkefni í hlutastarfi,
var það Sigrún Sigurgestsdóttir. Gert er ráð fyrir að skjalasafnið verði aðgengilegt á lessal og vef Þjóðskjalasafns á
árinu 2017. Fulltrúar SSR í nefndinni eru Björn Jón Bragason
formaður, Sigrún Sigurgestsdóttir.

Þorsteinn Sigurðsson
Arnlaugur Guðmundsson
Sigurjón Einarsson

Fastaráð og fulltrúar
Fulltrúi SSR í stjórn
Eignarhaldsfélags Úlfljótsvatns
SSR á fjórðungshlut í jörðinni Úlfljótsvatni á móti
fjórðungshlut Bandalagi íslenskra skáta og helmingshlutar
Skógræktarfélags Íslands. Hlutverk félagsins er að ann
ast skipulagningu á jörðinni. Á árinu var gengið frá afsali
og þinglýsingu vegna jarðarinnar. Framundan er vinna
samningavinna milli eigenda á deiluskipulagi jarðarinnar. Í
stjórn Úlfljótsvatns Sf. var Sveinn Guðmundsson fyrri parts
árs en Ögmundur Jónasson tók við af honum.

Úlfljótsvatnsráð
Úlfljótsvatnsráð er skipað af eigendum Útilífsmiðstöðvar
innar, Skátasambandi Reykjavíkur og Bandalagi
Íslenskra skáta. Hvor aðili skipar 3 í ráðið (kosin á aðalfundi/ skátaþingi eða skipuð af stjórn) ásamt formanni

Friðrikskapella
Skátasambandið hefur undanfarin ár tilnefnt einn fulltrúa
í stjórn 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, Knattspyrnufélagsins Hauka, Karlakórsins Fóstbræðra og Skátafélagsins
Væringja mynda þessa stjórn. Fulltrúi Skátasambandsins í
þessari stjórn er Ingi Rafn Ólafsson.

Væringjaskáli

sem er skipaður sameiginlega af eigendum. Ráðsmenn eru

Tengiliður SSR við Árbæjarsafn er Atli Bachman, skipaður af

sjálfboðaliðar en saman skilar ráðið hundruðum vinnustunda

stjórn. Hans hlutverk er að sjá um tengslin við Árbæjarsafn

fyrir Úlfljótsvatn. Fyrir hönd SSR í ráðinu eru Sveinbjörn

varðandi skátamálefni og skátaskálann sem nefndur er

Lárusson og Arthur Pétursson kjörnir á aðalfundi SSR og Páll

Væringjaskáli og áður stóð í Lækjarbotnum en er nú stað-

L. Sigurðsson skipaður af stjórn SSR.

settur á safninu.
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Skátafélögin
Árbúar
»» Hraunbæ 123
»» Félagsforingi Sigríður Hálfdánardóttir

Garðbúar
»» Hólmgarður 34
»» Félagsforingi Helgi Jónsson

Hafernir
»» Hraunbergi 12
»» Félagsforingi Jens Pétur Kjartansson

Hamar

Landnemar
»» Háuhlíð 9
»» Félagsforingi Arnlaugur Guðmundsson

Segull
»» Tindsel 3
»» Félagsforingi Þórhallur Helgason

Skjöldungar
»» Sólheimar 21a
»» Félagsforingi Guðmundur Þór Pétursson

Ægisbúar
»» Neshaga 3
»» Félagsforingi Guðjón Geir Einarsson

»» Logafold 106
»» Félagsforingi Hulda Lárusdóttir

Fjöldatölur
Í Reykjavík starfa 8 skátafélög í 7 af 10 hverfum borgarinnar.
Hvert skátafélag starfar sem sjálfstæð eining innan hreyfingarinnar með eigin félagsstjórn eins og lög Bandalags ísl
enskra skáta segja til um. Allt starf er unnið í sjálfboðavinnu
utan þess að hluti af styrk Reykjavíkurborgar til skátastarfs í
Reykjavík fer í að greiða lítið starfshlutfall sem tryggja á að
fullorðinn starfsmaður sé til staðar í skátaheimilunum þegar
fundir eru haldnir. Þetta skapar ákveðið öryggi en starf þessa
einstaklings fer yfirleitt langt umfram það sem greitt er fyrir.
Þetta veldur því að stundum er álag á starfsmanninn mikið
þ.e. vinna fyrir félögin tímafrek og erilsöm. Starfsmannavelta
er allmikil og erfitt getur verið að fylla í skörð þar sem t.d.
skátar í háskólanámi sækja frekar í betur launuð störf með
minni ábyrgð. Þetta hefur verið rætt og hugmyndir komið
upp að hækka styrkinn til skátafélaganna fyrir launað starf.
Það hefur komið í ljós við skoðun að það er fylgni milli starfs
hlutfalls starfsmanns og vandaðs skátastarfs.

Starfssvæði skáta í borginni
Borginni er skipt upp í 10 hverfi. Skátafélög eru starfandi í
flestum þeirra þannig að Ægisbúar eru í Vesturbæ, Landnemar tilheyra Hlíðum, 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. Ekkert skátafélag er í Miðborginni,
Grafarholti og Úlfársárdal og á Kjalarnesi.
Stuðningur Reykjavíkurborgar skiptir mjög miklu máli
varðandi aðstöðu fyrir skátafélögin.
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Húsnæðismál skátafélaga
Húsnæðiskostur skátafélaganna í Reykjavíkur er mjög mismunandi. Hafernir og Ægisbúar eru í húsnæði Reykjavíkurborgar á meðan önnur skátafélög eru í eigin húsnæði.
Árbúar, Hamar, Landnemar og Skjöldungar eru ánægð með
sín húsnæði að undanskildu nauðsynlegs viðhalds sem þarf
að framkvæma á næstunni. Garðbúar óskuðu eftir að fara í
viðræður við Reykjavíkurborg og vildu skoða möguleika á að
flytja sína starfsemi í húsnæði við Bjarkarhlíð sem stendur
við Bústaðarveg vestan við Bústaðarkirkju. Engin viðbrögð
fengust frá borginni þrátt fyrir ítrekaðar tillraunir við að fá
svör. Húsnæðinu var síðan úthlutað fyrir aðra starfsemi sem
er miður því húsnæðið og umhverfið í kringum hentar einkar
vel til skátastarfs. Núverandi húsnæði hentar ekki vel þar
sem það er í sameign sem er skilgreint atvinnuhúsnæði en
samt er húsnæðið leigt út sem íbúðir.
Framkvæmdarstjóri Þjónustumiðstöðvar Laugardals og
Háaleitis sendi kvörtunarbréf í apríl vegna umhirðu í kringum
húsnæðið sem tilheyrir íbúðunum en mikið hefur verið

Skátastarfið í
Reykjavík 2016
Árið var skemmtilegt og viðburðaríkt hjá skátum í Reykjavík.
Í öllum félögunum 8 er starfandi virk stjórn. Fundir voru
haldnir, farið var í félagsútilegur, skátamót sótt bæði erlendis
og innanlands.
Góð þátttaka var í sameiginlegum viðburðum á landsvísu og
voru skátar frá Reykjavík áberandi við stjórnun og framkvæmd þessara viðburða.
Nánast allt starf skátafélaganna í Reykjavík er unnið í ólaun
aðri sjálfboðavinnu og þar af leiðandi verða alltaf nokkrar
sveiflur í skátastarfi í kjölfar þess er mannaskipti verða. Þeim
fjölmörgu forystumönnum skátafélaganna sem ævinlega
eru boðnir og búnir til starfa í sjálfboðavinnu verður seint
fullþakkað fyrir þeirra óeigingjarna starf.

Skátamót og viðburðir

kvartað af íbúum í nágrenninu og ávallt er þessi slæma

Vetraskátamót Reykjavíkurskáta

umhirða tengd skátafélaginu þar sem húsið er áberandi

Mótið var haldið í annað sinn á Úlfljótsvatni helgina 29.-31.

merkt félaginu. Félagið vill áfram skoða möguleika á að flytja

janúar. Um 150 skátar úr öllum skátafélögum úr Reykjavík

starfsemi sína í annað húsnæði.

tóku þátt í mótinu en markmið mótsins er að efla vetrarútivist skáta í Reykjavík og auka samstarf milli skátafélag-

Skátafélagið Segull hefur einnig óskað eftir viðræðum við

anna.

Reykjavíkurborg um nýtt skátaheimili en félagið hefur aldrei
frá stofnun starfið í ásættanlegu skátaheimili. Núverandi

Dagskráin var krefjandi og skemmtileg fyrir alla aldurshópa.

húsnæði við Tindsel 3 er svo gott sem gluggalaus iðnaðar-

Fálkaskátarnir fóru meðal annars í klifurturninn, lærðu

kompa með takmörkuðu aðgengi og óhentugu umhverfi fyrir

skyndihjálp og renndu sér á því sem hendi var næst niður

skátastarfsemi. Félagið sér fyrir sér framtíðarstaðsetningu í

brekkurnar. Dróttskátarnir fóru í bogfimi, snjóflóðaæfingar og

nágrenni við Seljaskóla og að félagið verði komið í varanlegt

útieldun. Rekkaskátarnir fóru í óvissuferð í Adrenalíngarðinn

húsnæði eigi síðar en 2022 en þá verður 40 ára starfsafmæli

sem þau voru alveg rosalega ánægð með og foringjarnir

félagsins.

stóðu sig eins og algjörar hetjur við að halda öllum krökk
unum við efnið í krefjandi kulda sem var á Úlfljótsvatni sem
var um -10 gráður.
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Í Hljómskálagarði voru leiktæki frá Skátalandi sem og glæsileg 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.

Útilífsskólar
Starfsstöðvar Útilífsskólans í Reykjavík voru að þessu sinni
hjá Árbúum, Hamri, Garðbúum, Landnemum, Segli og
Skjöldungum yfir sumarið. Félögin fá úthlutaða starfsmenn
frá Vinnumiðlun ungs fólks og Vinnuskóla Reykjavíkur til að
halda úti sumarnámskeiðinum.
Óskað var eftir frekari stuðningi Reykjavíkurborgar til þess
að fjölga starfsstöðvum sem tókst ekki að þessu sinni en
við munum halda áfram að vinna í að fjölga starfstöðvum
Útilífsskólans. Starfsmenn Útilífsskólans þurfa að sækja
starfsmanna námskeið á vegum BÍS þar sem þau fara í
skyndihjálp, hegðun gagvart börnum, Verndum þau, rekstur

Sumardagurinn fyrsti
Skátafélögin eru með dagskrá í sínum hverfum, skrúðgöngur,
messur, og dagskrá á hátíðarsvæðum þar sem hoppukastalar
Skátalands eru vinsælir og félögin fjárafla sína starfsemi
með sölu á ýmsum varning. SSR sá um undirbúning og
framkvæmd á sumarfagnaði í Hallgrímskirkju í samvinnu við
Bandalag íslenskra skáta sem var útvarpað á RÁS 1.

Útilífsskóla og fleira.
Þátttakan í sumar var örlítið betri en árið áður sem kemur
aðallega vegna þess að Landnemar voru með starfsstöð
þetta sumarið en ekki sumarið áður. SSR sér um að greiða
fyrir starfsmannanámskeið, rútur og pylsuveislu í útilegunum,
styrk til skátafélaganna og heldur úti sameiginlegri kynn
ingarvefsíðu.

Sigurður Viktor Úlfarsson (Skjöldungur) og Guðmundur
Pálsson (Dalbúi) tóku þátt í undirbúningi viðburðarins. Um
kvöldið bauð svo stjórn SSR til sumargrillveislu í skátaheimili
Landnema fyrir eldri skáta og mættu um 50 manns og
gæddu sér á gómsætum hamborgurum í kvöldsólinni.

17.júní
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 Reykjavíkurborgar. Þar á eftir fóru tvær skrúðgöngur í Hljómskála
garðinn, önnur frá Lækjartorgi og hin frá Hagatorgi en í
Hljómskálgarðinum var skemmtidagdagskrá sem skátarnir í
Reykjavík stóðu fyrir.
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Róverway
Roverway var haldið í fimmta sinn og að þessu sinni í Frakk
landi dagana 2. – 15. ágúst og bar yfir heitið Sur la Route.
Íslenskir þátttakendur voru 44 talsins í 8 mismunandi flokk
um sem voru dreifðir um Frakkland fyrri part móts í spenn
andi dagskrá sem þátt takendur völdu sjálfir. Síðan hittist
allur hópurinn aft ur í Jambville seinni part mótsins. Íslenskir
starfsmenn mótsins (IST) voru þrír. Farastjórn skipuðu Liljar
Már Þorbjörnsson og Marta Magnúsdóttir.

Árbúar til Slóveníu
Rekka- og Róverskátar úr Árbúum fóru til Slóveníu 12.-20.
ágúst að heimsækja þá sem komu til þeirra sumarið 2015 og
var þetta í gegnum Evrópa unga fólksins. Fimmtán Árbúar
lögðu af stað í þvílíkt ævintýri þar sem þau gistu á nokkrum
stöðum í tjöldum, fóru í langar göngur, kynntust menningu
slóvena og keyptu ýmis verkfæri. Þau voru ótrúlega heppin
með veður og hóp og komu þau mjög sátt heim.

Landsmót í Hong Kong
Hópur íslenskra róverskáta tók þátt í Hong Kong Jamboree
sem haldið var í Hong Kong í Kína dagana 23. – 27. des

Viðeyjarmót

ember 2016. Þrír skátar úr Reykjavík sóttu mótið: Benedikt

Viðeyjarmót Landnema var haldið 24.-26.júní og þar var

Þorgilsson, Berglind Lilja Björnsdóttir og Egle Sipaviciute.

skátagleðin við völd eins og vanalega. Þeir tvo hundruð

Ógleymanleg upplifun segja þau að fara svona lítill hópur á

skátar sem sóttu mótið tókust á við alls konar skátastörf eins

skátamót svona langt í burtu.

og tjaldbúðarvinnu, fótboltamóti, kvöldvöku, bryggjuballi og
fleira skemmtilegt. Viðeyjarmótið er fastur liður í sumarstarfi
skáta og mikilvægur liður í þroskaferli skáta en ungir skátar
hafa verið leiðandi í undirbúning og framkvæmd á Viðeyjarmótunum í gegnum tíðina og reynsla þeirra nýtist þeim um
ókomna tíð.

Forsetamerki
Forsetamerkið var afhent við hátíðlega athöfn þann 15. okt
óber á Bessastöðum af nýkjörnum forseta Íslands hr. Guðna
Th. Jóhannessyni. Við sama tækifæri var forseta Íslands
afhent Forsetamerkið úr gulli. Eftirtaldir skátar úr Reykjavík
fengu afhent Forsetamerkið.

Landsmót skáta
Leiðangurinn mikli var þema landsmótsins sem haldið var á
Úlfljótsvatni daganna 15.-24.júlí. Um eitt þúsund þátttak
endur voru á mótinu auk sjálfboðaliða sem framkvæmdu

»» Egle Sipaviciute Landnemum
»» Hafdís Jóna Sigurjónsdóttir Árbúum
»» Signý Kristín Sigurjónsdóttir Ægisbúum

mótið og þeirra sem tóku þátt í fjölskyldubúðum en gera
má ráð fyrir að allt að 2500 manns hafi verið á Úlfljótsvatni
þegar mest var. Fjölmargir skátar úr Reykjavíkurfélögunum
komu að undirbúningi mótsins og tóku þátt í fjölskyldu
búðum á mótinu en hér að neðan má sjá fjölda þátttakenda
á mótinu.
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Evrópustjórn
Evrópuþing WAGGGS og WOSM Evrópuþing heimsbandalaganna WAGGGS og WOSM voru haldin í Osló í Noregi 16.-22.
júní 2016. Helstu mál þingsins voru starfsáætlun til næstu
þriggja ára, kosningar til stjórna og almenn umræða um
skátastarfið í Evrópu og heiminum.
Hulda Sólrún Guðmundsdóttir var endurkjörin í Evrópustjórn

Gilwell
Tveir skátar úr Reykjavík útskrifuðst úr Gilwell-leiðtogaþjálf
un á árinu 2016. Gilwell-leiðtogaþjálfuninni er ætlað að
byggja ofan á reynslu þátt takenda og gera þeim kleift að
marka sér stefnu og setja sér markmið til enn frekari þroska,
átaka og sigra í skátastarfi og í lífi nu yfirleitt.
Eftirfarndi skátar útskrifuðust úr Gillwell-leiðtogaþjálfuninni.
»» Axel Hafþór Bergmann Steinarsson Árbúum
»» Þórey Lovísa Sigurmundsdóttir Skjöldungum

Pepp-leiðtogaþjálfun
Skátapepp er þrískipt leiðtoganámskeið fyrir skáta á aldr
inum 13-18 ára. Námskeiðin eru haldin um vetur, sumar og
haus og er vel sótt en alls 117 skátar sóttu námskeiðin á
árinu og þarf af 27 skátar úr Reykjavík.

WOSM til næstu þriggja ára. Þing þessi eru haldin á þriggja
ára fresti og verða næst haldin í Króatí u árið 2019.

Skátaland
Árið 2016 var 17. starfsár Skátalands og var starfsemin á
svipuðum nótum og undanfarin ár. Skátaland er í dag rekið
sem fjáröflunarleið fyrir Skátasamband Reykjavíkur. Benedikt
Þorgilsson og Haukur Friðriksson störfuðu hjá Skátalandi yfir
sumartímann ásamt Bryndísi Björnsdóttur sem starfaði í maí.
Að auki störfuðu 25 aðrir skátar hjá í Skátalandi í alls 555
tíma við hin fjölmörgu verkefni sem Skátaland tekur að sér.
Skátaland á í dag 24 leiktæki og þarf af eru 12 þeirra ekki
eldri en fimm ára. En Skátaland hefur endurnýjað mikið af
leiktækjum síðast liðnum 5 árum. Skátaland skilaði 671.377
kr. í hagnað á árinu 2016.

Heiðursmerki SSR
Eftirtaldir aðilar hlutu heiðursmerki SSR á árinu 2016 en
stjórn SSR veitir þeim skátum sem hafa unnið sérlega mikið
gagn og starfað af dugnaði og fórnfýsi fyrir skátastarf í
Reykjavík.
Bronsmerki SSR
»» Egle Sipaciciute Landnemum
Silfurmerki SSR
»» Hulda Lárusdóttir Hamri
»» Þórhallur Helgason Segli
»» Sigurjón Einarsson Segli
Gullmerki SSR
»» Ásta Bjarney Elíasdóttir Haförnum
»» Sigrún Sigurgestsdóttir Landnemum
»» Anna Kristjánsdóttir
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Á næstunni

Þakkir

WORLD SCOUT MOOT

Stjórn Skátasambands Reykjavíkur þakkar öllum þeim

Skátastarf árið 2017 mun litast að mestu leyti af World Scout
Moot þar sem um það bil 6.000 skátar frá öllum heimshorn
um munu koma saman á skátamót á Íslandi. Mótið skiptist
í tvennt þar sem fyrri part móts fara í kringum 500 manns á
11 staði á landinu og gista í tjaldbúðum taka þátt í dagskrá
sem saman stendur að því sem er í boði á hverjum stað fyrir
sig. Tvö skátafélög úr Reykjavík eru að fara að sjá um slíkar
tjaldbúðir. Fjöldinn allur af skátum úr Reyjavík er nú þegar
kominn í undirbúning í tengslum við mótið. Tæplega þrjátíu
skátar af 100 skátum sem eru að fara á mótið sem þátttakendur koma frá Reykjavíkurfélögum.

fjölmörgu skátum sem af áhuga hafa unnið að verkefnum
á vegum SSR, bæði í stjórnunarstörfum, störfum í ráðum,
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 2016.
Stjórn SSR færir ÍTR og starfsfólki ráðsins, starfsfólki
Reykjavíkurborgar og borgarfulltrúum fyrir góða samvinnu á
starfsárinu.
Lagt fram á aðalfundi SSR, 23. mars 2017.

Stjórn Skátasambands Reykjavíkur.
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