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Skátastarf í Reykjavík – innlegg frá formanni
Árið 2017 var viðburðaríkt hjá skátum í Reykjavík. Hægt er að nefna World Scout Moot sem haldið var á
11 stöðum um landið fyrstu fjóra daga mótsins og síðan á Úlfljótsvatni. Mótið var fyrir Róverskáta 19-25 ára en
auk þátttakenda voru mjög margir sem mættu í hlutverki starfsmanns og var sá hópur á öllum aldri fullorðinna.
Margir Róverskátar úr Reykjavík voru þátttakendur á mótinu og enn fleiri skátar úr Reykjavík störfuðu við
mótið, ýmist í stjórn mótsins, við undirbúning, á Úlfjótsvatni eða á þeim 11 stöðum vítt og breitt um landið þar
sem mótið fór fram. Svona mót eru toppar í skátastarfinu þar sem skátar fá tækifæri til að hitta jafningja sína
frá öllum heimshlutum og ekki síst fá þeir tækifæri til að nýta þá reynslu og þekkingu sem þeir hafa hlotið í
sínu skátastarfi. Vinskapur myndast og með hjálp nútíma samfélagsmiðla haldast tengslin lengi og skátar
hafa tækifæri til að hittast aftur og aftur. Ekki síst er mikið lærdómsferli sem fer fram hjá þeim sem taka þátt í
undirbúningi og framkvæmd á svona stóru móti. Í því tilfelli er hægt að segja að litlu skátamótin og Vetrarmót
Reykjavíkurskáta er æfingin fyrir svona stóra viðburði um leið og skátarnir skemmta sér við vinnu og störf.
Sameiginleg Rekkasveit úr öllum félögum Reykjavíkur starfaði á árinu 2017 og er að skila árangri í meiri
samvinnu milli félaganna í Reykjavík.
Reykjavíkurborg veitti styrk til SSR í tilraunastarfsemi sem felst í því að hafa einn starfsmann í hlutastarfi
sem sinnir því verkefni að veita stuðning foringjum í skátafélögunum í Reykjavík. Þetta hefur reynst afar vel og
það er ljóst að þessu verkefni þarf að gefa lengri tíma og tækifæri til að þróast.
Nánast allt starf skátafélaganna í Reykjavík er unnið í ólaunaðri sjálfboðavinnu. Það er ýmislegt sem
bendir til þess núna að skátum í Reykjavík geti fjölgað á komandi árum. Það er meira samstarf milli félaganna
8 sem starfa í Reykjavík og það er öflugur hópur skáta á góðum aldri með góðar hugmyndir um betra starf.
Foringjar fara á milli félaganna, og hika ekki við að fara í stöður sem vantar. Þetta er afar jákvætt og lofar góðu.
Á árinu voru haldnir 21 stjórnarfundur og 5 félagsforingjafundir.
Sumarið 2017 á World Scout Moot á leiðinni upp í Hólaskjól var breskur skáti með okkur í bílnum.
Hann kom á mótið sem starfsmaður og sagði okkur frá því að þegar hann sagði vinnufélögunum sínum frá
því að hann væri á leiðinni á skátamót á Íslandi. Þeir spurðu undrandi “ertu að eyða fríinu þínu í að fara á
skátamót” og hann svaraði “já, undir engum öðrum kringumstæðum fæ ég tækifæri til að kynnast og vinna með
heimamönnum og um leið að hitta og kynnast nýjum vinum frá öllum heimshornum”. Þetta er svolítið eins og
skátastarfið er, er það ekki?

Stjórn og nefndir

Skoðunarmenn (kjörnir á aðalfundi til eins árs)

Stjórn SSR
Hrönn Þormóðsdóttir, formaður
Haukur Haraldsson, varaformaður
Páll L. Sigurðsson, gjaldkeri
Benedikt Þorgilson, ritari
Baldur Árnason, meðstjórnandi
Nanna Guðmundsdóttir, meðstjórnandi
Sif Pétursdóttir, meðstjórnandi

Hanna Guðmundsdóttir, félagskjörin
Endurskoðunarskrifstofan Skattur og bókhald, lögg.
endursk.

Uppstillingarnefnd (kjörin á aðalfundi til eins árs)
Auðna Ágústsdóttir
Ágúst Arnar Þráinsson
Elmar Orri Gunnarsson

Laganefnd (kjörin á aðalfundi til eins árs)
Eva Indriðardóttir
Sigurjón Einarsson
Ylfa Garpsdóttir
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Fastaráð og fulltrúar

Hafravatnsráð

Úlfljótsvatn Sf.

Ekkert var viðhafist á Hafravatni þetta árið.
Samningur við Landbúnaðarháskólann rennur út
árið 2022 og er óljóst hvort samningurinn verður
framlengdur. Hugmyndir eru um að fara í frekara
samstarf með Mosverjum til þess að tryggja skátum
þetta svæði í náinni framtíð. Í ráðinu sitja Guðmundur
Þór Pétursson, Liljar Már Þorbjörnsson og Jón Andri
Helgason.

SSR á fjórðungshlut í jörðinni Úlfljótsvatni
á móti fjórðungshlut Bandalags íslenskra skáta
og helmingshlutar Skógræktarfélags Íslands.
Seinni hluta ársins var bráðabirgða samkomulag
skátanna við skógræktina frá árinu 2012 yfirfarið og
endurskoðað. Áfram er lögð áhersla á nálgast þessa
vinnu í anda samvinnu og samstarfs. Hér er verið
að leggja línurnar fyrir framtíðina. Ef niðurstaðan
verður í samræmi við bráðabirgða samkomulagið,
þá mun SÍ hafa tekjur (og gjöld) af skógrækt og
skátarnir (tekjur/gjöld) af ferðaþjónustu. Fulltrúi SSR
í stjórn Eignarhaldsfélags Úlfljótsvatns er Ögmundur
Jónasson.

Úlfljótsvatnsráð
Úlfljótsvatnsráð er skipað af eigendum
Útilífsmiðstöðvarinnar, Skátasambandi Reykjavíkur
og Bandalagi Íslenskra skáta. Hvor aðili skipar 3 í
ráðið (kosin á aðalfundi/ skátaþingi eða skipuð af
stjórn) ásamt formanni sem er skipaður sameiginlega
af eigendum. Ráðsmenn SSR eru sjálfboðaliðar
en saman skilar ráðið hundruðum vinnustunda fyrir
Úlfljótsvatn. Fyrir hönd SSR í ráðinu eru Þröstur
Ríkarðsson og Arthur Pétursson kjörnir á aðalfundi
SSR og Páll L. Sigurðsson skipaður af stjórn SSR.
Margt gerðist á árinu á Úlfljótsvatni. Eitt stærsta
einstaka verkefni skátahreyfingarinnar sem haldið
hefur verið á Íslandi var haldið á Úlfljótsvatni í
sumar. Mótið var haldið á vegum heimssamtaka
skáta (WOSM) og er heimsmót eldri skáta.
Heildarþátttaka var hátt í 6.000 manns frá 100
þjóðlöndum. Eftir mótið kom Nóra-veiran í heimsókn
með erlendum skátahópi og hafði það mikil áhrif
á starfsemi staðarins í um þrjár vikur. Um haustið
var svo ráðist í endurskipulagningu á rekstrinum og
verður rekstur staðarins færður inn á skrifstofu BÍS
fyrir utan verkefni staðarhaldara. Hagnaður ÚSÚ 2017
var um 6,4 milljónir kr.
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Minjanefnd
Minjanefnd er samstarfsnefnd Skátasambands
Reykjavíkur, Bandalags íslenskra skáta og
Landsgildis St. Georgsgildanna á Íslandi um
varðveislu og skráningu skátaminja. Fulltrúar SSR í
nefndinni eru Björn Jón Bragason formaður, Sigrún
Sigurgestsdóttir.

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
Tengiliður SSR við Árbæjarsafn er Atli Bachman,
skipaður af stjórn. Hans hlutverk er að sjá um
tengslin við Árbæjarsafn varðandi skátamálefni og
skátaskálann sem nefndur er Væringjaskáli og áður
stóð í Lækjarbotnum en er nú staðsettur á safninu.
Ekkert hefur gerst á árinu varðandi skálann en
safnafólk hefur sýnt vilja til meira samstarfs varðandi
viðhald og nýtingu.
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Skátafélögin

Starfssvæði skáta í borginni

Árbúar

•

Í dag er borginni skipt upp í 10 borgarhluta.

•

Í borgarhluta I Vesturbær (Gamli Vesturbær, Nýji
Vesturbær og Skerjafjörður) starfa Ægisbúar.

•

Í borgarhluta II Miðborg (Kvosin, Skuggahverfi og
Skólavörðuholt) starfa Landnemar.

•

Í borgarhluta III Hlíðar (Háteigshverfi, Hlíðahverfi
og Öskjuhlíðarhverfi) starfa Landnemar.

•

Í borgarhluta IV Laugardalur (Laugarnes,
Kleppsholt og Vogar) starfa Skjöldungar.

•

Í borgarhluta V Háaleiti-Bústaðir (Háaleiti-Múlar,
Kringlan-Leiti-Gerði, Bústaða- og Smáíbúðahverfi
og Fossvogshverfi og Grófir) starfa Garðbúar.

•

Í borgarhluta VI Breiðholt (Neðra Breiðholt,
Seljahverfi og Efra Breiðholt) starfa 2 félög,
Hafernir og Segull.

•

Í borgarhluta VII Árbær (Ártúnsholt, Árbær, Selás
og Norðlingaholt) starfa Árbúar.

•

Í borgarhluta VIII Grafarvogur (Hamrar-Foldir-Hús,
Rimahverfi og Borgir-Víkur-Engi-Staðir) starfar
Hamar.

•

Í borgarhluta IX Grafarholt (Grafarholt og
Úlfarsárdalur) vantar skátafélag. Þar er til staðar
húsnæði en það vantar fólk í félagsstjórn. Gerð
hefur verið tilraun sem tókst ekki en betur má ef
duga skal.

•

Í borgarhluta X Kjalarnes (Kjalarnes) starfar ekki
skátafélag.

Hraunbæ 123
Félagsforingi Sigríður Hálfdánardóttir

Garðbúar
Hólmgarður 34
Félagsforingi Helgi Jónsson

Hafernir
Hraunbergi 12
Félagsforingi Sigrún Ósk Arnardóttir

Hamar
Logafold 106
Félagsforingi Ágúst Arnar Þráinsson

Landnemar
Háuhlíð 9
Félagsforingi Arnlaugur Guðmundsson

Segull
Tindsel 3
Félagsforingi Þórhallur Helgason

Af þessu má sjá að í 8 af 10 borgarhlutum eru
starfandi skátafélög og í einum borgarhluta eru 2
skátafélög. Borgarhlutarnir tveir þar sem skátafélag
vantar eru Grafarholt og Kjalarnes.

Skjöldungar
Sólheimar 21a
Félagsforingi Guðmundur Þór Pétursson
Ægisbúar
Neshaga 3
Félagsforingi Helga Rós Einarsdóttir
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Fjöldatölur
Í Reykjavík starfa 8 skátafélög í 7
af 10 borgarhlutum Reykjavíkur. Hvert
skátafélag starfar sem sjálfstæð eining innan
hreyfingarinnar með eigin félagsstjórn eins og
lög Bandalags íslenskra skáta segja til um.

Skátastarfið í Reykjavík
Vetrarmót Reykjavíkurskáta

Húsnæðismál skátafélaga
Húsnæðiskostur skátafélaganna í Reykjavíkur
er mjög mismunandi. Hafernir og Ægisbúar eru
í húsnæði Reykjavíkurborgar á meðan önnur
skátafélög er í eigin húsnæði.
Nokkrar breytingar urðu á fyrirkomulagi
varðandi fasteignina í Hólmgarði 34, skátaheimili
Garðbúa. SSR, þinglýstur eigandi eignarinnar seldi
geymsluskúra á baklóð hússins ásamt byggingarétti,
en keypti á móti viðbótarrými í vesturenda hússins,
áfast við núverandi skátaheimili. Framundan eru
viðamiklar viðhalds- og endurbótaframkvæmdir á
eigninni og eru skv. samningi gerðar breytingar á
þaki og öðru ytra byrði hússins sem SSR tekur þátt
í skv. sérstöku samkomulagi þar um. Auk þess er
í samningnum getið um sérstakar framkvæmdir í
þágu skátastarfsins í húseigninni og á lóð þess.
Samningurinn, undirbúningur hans og framkvæmd var
unninn í samráði við stjórn Garðbúa.
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Þriðja Vetrarmótið
var haldið á Úlfljótsvatni
helgina 27.-29.janúar í
undrarlandi skáta á
Úlfljótsvatni. Staðurinn
fór í sannkallaðann
vetrarbúing fyrir
skátana í Reykjavík en
það snjóaði mikið
daganna fyrir mótið og
skemmtu skátarnir sér
vel við leik og störf á
mótinu. Hefðbundin skátadagskrá var um helgina eins
og setning, skálaskoðun, fáni, morgunleikfimi,
Víkingaleikurinn, póstaleikur, kvöldvaka, næturleikur
og að sjálfsögðu var boðið upp á skátakakó eftir
langan dag. Foringjar gistu að venju í tjöldum sem var
krefjandi og skemmtilegt verkefni. Að þessu sinni voru
tæplega 150 manns frá öllum skátafélögunum í
Reykjavík og er þetta mót orðið fastur liður í
skátastarfi Reykjavík.
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17.júní
Skátarnir í Reykjavík voru að venju áberandi
við hátíðahöldin í Reykjavík á Þjóðhátíðardaginn.
Skátar stóðu heiðursvörð við Austurvöll þar sem
hátíðadagskrá fór fram og einnig við leiði Jóns
Sigurðssonar í Hólavallagarði við Suðurgötu. 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 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 tekjur af sölu á veitingum
í Hljómskálagarðinum fer í að efla skátastarfið í
Reykjavík.

að finna starfsmann til að sjá um skólann hjá sér
og það bitnaði á þátttökunni í samræmi við aðra
skóla. Þrátt fyrir það voru námskeiðin hjá þeim
ágætlega sótt.Félögin fá starfsmenn frá Vinnumiðlun
ungs fólks og Vinnuskóla Reykjavíkur til að halda
úti sumarnámskeiðinum. Óskað var eftir frekari
stuðningi Reykjavíkruborgar 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 gagnvart börnum,
Verndum þau, rekstur Útilífsskóla og fleira. SSR sér
um að greiða fyrir starfsmannanámskeið, rútur og
pylsuveislu í útilegunum og heldur úti sameiginlegri
kynningarvefsíðu. Hér að neðan má skrá fjölda
þátttakenda yfir sumarið.

Viðeyjarmót

Útilífsskólar
Frábær þátttaka var í Útilífsskóla skáta sumarið
2017. Að þessu sinni voru starfsstöðvar hjá Árbúum,
Hamri, Garðbúum, Landnemum,og Skjöldungum.
Lykilatriði í velgenginni er að auglýsingar fóru af stað
fyrr en áður og reynsla kominn á nýtt skráningarkerfi.
Það sést greinilega þar sem Skjöldungar voru lengi

Viðeyjarmót Landnema var haldið 23.25.júní og þar var skátagleðin við völd eins og
vanalega. Þema mótsins í ár var Heimsborgari og
um það bil 120 skátar voru í viðey þegar mest var.
Skátarnir tókust á við margar áskoranir, til dæmis í
tjaldbúðarvinnu, póstaleikjum, kvöldvöku, bryggjuballi
og fleira. Viðeyjarmótið er fastur liður í sumarstarfi
skáta og mikilvægur liður í þroskaferli skáta en
ungir skátar hafa verið leiðandi í undirbúningi og
framkvæmd á Viðeyjarmótunum í gegnum tíðina og
reynsla þeirra nýtist þeim um ókomna tíð.
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World Scout Moot
Fyrri hluti heimsmóts
róverskáta World Scout
Moot sem haldið var á
Íslandi sumarið 2017
dreifðist á 11 staði víða
um land. Einar slíkar
búðir voru í Reykjavík og gisti hópurinn í Hagaskóla
og Melaskóla. Þar dvöldu um 400 manns frá um 60
löndum, 320 þátttakendur í 32 alþjóðlegum flokkum
og um 80 starfsmenn. Skátarnir ferðuðust um borgina
fótgangandi eða í strætó og tóku þátt í fjölbreyttri
dagskrá innandyra og utan, í borgarumhverfi og
náttúrunni við pönnukökubakstur, sjósund, Esjuklifur,
skoðuðu söfn, sköpuðu dansandi gleðisprengju með
400 manna „flash-mob“ niður Skólavörðustíginn,
héldu sundlaugapartýi í Vesturbæjarlaug og luku
gleðinni með strandgrillpartýi í Nauthólsvík síðasta
kvöldið. Þá skildu þátttakendur eftir sig um 1000
vinnustundir í samfélagsverkefnum þar sem þeir
lögðu sitt af mörkun við fegrun borgarinnar, héldu
uppi stuðinu í félagsstarfi barna með fötlun og
fúavörðu skátaskálann Kút svo fátt eitt sé nefnt. Anna
Eir Guðfinnsdóttir, Daði Þorbjörnsson, Friðfinnur
Freyr Guðmundsson, Heiður Dögg Sigmundsdóttir
og Sigurður Viktor Úlfarsson skipuðu borgarstjórn
World Scout Moot sem hafði veg og vanda af
skipulagi Reykjavíkurbúðanna auk sjálfboðaliða
mótsins. Þá má sérstaklega nefna öflugan stuðning
stórs hóps starfsmanna Reykjavíkurborgar sem
lagði sitt af mörkum á fjölmörgum sviðum. Er þessu
öfluga fólki þökkuð frábær störf þar sem möguleikar
skátaborgarinnar Reykjavík voru nýttir til hins ítrasta. /
svú

gönguferða um næsta nágrenni s.s. til Silfurfoss (Litla
Gullfoss) o.fl. Þá voru haldin námskeið í fjallamennsku
og útieldun auk þess sem þátttakendur lögðu sitt af
mörkum við þjónustustörf fyrir landeigenda, t.d. með
viðhaldi göngustíga og húsakosts. /ag
Hafernir með búðir í Skaftafelli
Skátafélagið
Hafernir tók að sér
að stýra tjalbúðum og
dagskrá í Skaftafelli á
Moot 2018 í júlí. Ásta
Bjarney Elíasdóttir
leiddi hópinn, Jens Kjartansson var tjaldbúðarstjóri
og Halldóra Hinriksdóttir dagskrárstjóri. Þátttakendur
voru 320 alls staðar að úr heiminum. Þeir áttu það
sameiginlegt að hafa sérstakan áhuga á útivist og því
voru helstu verkefnin fjallgöngur, ísklifur, klettaklifur
og náttúruskoðun. Í Skaftafelli unnu þátttakendur
þjónustuverkefni sem fólst í að rífa upp lúpínu og laga
stíga upp á heiði. Þetta var sérstaklega ánægjulegur
tími og gekk allt vonum framar.

Landnemar með búðir í Hólaskjóli
Skátafélagið
Landnemar sáu um
einar undirbúðir WSM
2017. Voru þær á
tjaldsvæðinu í Hólaskjóli
í Skaftafellssýslu,
en svæðið er við Fjallabaksleið nyrðri, austur af
Torfajökli og 8,4 km sunnan við Eldgjá, rúmlega 34
km frá þjóðvegi 1. Stærð tjaldsvæðisins takmarkaði
fjölda þátttakenda í búðunum en þeir voru 199 frá
36 löndum, flestir frá Ástralíu, eða 28. Búðirnar voru
undir styrkri stjórn Magnúsar Jónssonar en auk
hans höfðu allan veg og vanda af rekstri búðanna
þau Alda Steingrímsdóttir, Guðmundur Ágústsson,
Haukur Haraldsson, Hrönn Þormóðsdóttir, Jóna
Sveinsdóttur, Lárus Óli Þorvaldsson, Oddur Eiríksson
og Torfhildur Samúelsdóttir. Dagskráin byggðist upp
að því sem nærumhverfið bauð upp á, svo sem
ferðir í Landmannalaugar, Eldgjá, að Langasjó auk
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Hamar á Dróttskátamót í Danmörku

Gilwell

Daganna 22 - 30 júlí 2017 tók dróttskátasveit
Hamars þátt í Spejderlejr í Sønderborg. Í ferðinni
voru foringjar og farastjórar þær Guðrún Làrusdóttir
og Kristín Áskelsdóttir ásamt sex dróttskátum. Tókst
mótið í alla staði vel en um stórt mót var að ræða
þàtttakendur um 40.000 þús skátar. Margt var um
að vera og lærðu skátarnir okkar margt eins t.d um
úti eldun en danskir skátar byggja alla aðstöðu sína
sjálfir úr trönubyggingum og elda allt við opin eld. /sgg

Gilwell er leiðtogaþjálfun fyrir fullorðna leiðtoga í
dagskrá skátahreyfingarinnar um allan heim. Gilwellleiðtogaþjálfunin byggir ofan á reynslu þátttakenda
og gerir þeim kleift að marka sér stefnu og setja
sér markmið til enn frekari þroska, átaka og sigra í
skátastarfi og í lífinu yfirleitt .

Skjöldungar á Landsmót í Noregi
Dróttskátasveitin Sagittarius úr Sköldungum
skellti sér á landsmótið Nord í Noregi síðastliðið
sumar. Hópurinn var á aldrinum 13-16 ára og fórum
við 10 saman 8 skátar og foringjarnir Þórey Lovísa
og Daði Björnsson. Hópurinn fjármagnaði ferðina með
dósasöfnunum, bingókvöldi ásamt vörutalningum hjá
fyrirtækjum. Sveitin var búin að koma sér í samband
við jafnaldra sína í Noregi sem aðstoðuðu þau með
búnað og slíkt á meðan mótinu stóð. Dagskráin var
fjölbreytt og skemmtileg en meðal viðfangsefna var
risa svifbraut, klifursvæði og vatnasvæði. Þessi ferð
var eitt stórt ævintýri og mikil lífsreynsla fyrir þessa
ungu krakka að taka þátt í.

Forsetamerki
Forsetamerkið var afhent Rekkaskátum af forseta
Íslands hr. Guðna Th. Jóhannessyni við hátíðlega
athöfn þann 26. september á Bessastöðum og er
staðfesting þess að skátinn hafi hlotið tiltekna þjálfun
í skátahreyfingunni. Tveir skátar úr Reykjavík fengu
forsetamerkið að þessu sinni.
Gunnar Ingi Sverrisson Árbúi
Óli Björn Sigurðsson Árbúi

Sjö skátar úr Reykjavík útskrifuðst úr Gilwellleiðtogaþjálfun á árinu 2017.
Daði Björnsson, Árbúi
Guðjón Orri Sigurðarson, Árbúi
Guðrún Sigtryggsdóttir, Árbúi
Þröstur Rikarðsson, Árbúi
Hulda María Valgeirsdóttir, Landnemi
Sunna Líf Þórarinsdóttir, Segull
Signý Kristín Sigurjónsdóttir, Skjöldungur

Pepp-leiðtogaþjálfun
Skátapepp er leiðtoganámskeið fyrir skáta á
aldrinum 13-18 ára. Námskeiðin eru haldin um vetur,
sumar og haust. Á árinu 2017 voru tvö slík námskeið
og sóttu 20 skátar úr Reykjavík pepp-leiðtogaþjálfun
og 4 leiðbeinendur á námskeiðunum koma úr röðum
skátafélaganna í Reykjavík. Eitt námskeiðið var haldið
á Hellisheiði og hitt í Vestmannaeyjum. Skátapepp á
sína FB-síðu sem gaman er að skoða https://www.
facebook.com/skatapepp/

Heiðursmerki SSR
Eftirtaldir aðilar hlutu heiðursmerki SSR á
árinu 2017 en stjórn SSR veitir þeim skátum sem hafa
unnið sérlega mikið gagn og starfað af dugnaði og
fórnfýsi fyrir skátastarf í Reykjavík.
Bronsmerki SSR
Sigríður Hálfdánardóttir Árbúi
Ágúst Arnar Þráinsson Hamar
Benedikt Þorgilsson Árbúi
Birkir Þór Fossdal Árbúi
Þröstur Ríkarðsson Árbúi
Jónas Grétar Sigurðsson Landnemi
Sigurgeir B. Þórisson Landnemi
Ylfa Garpsdóttir Segull
Sunna Líf Þórarinsdóttir Segull
Sif Pétursdóttir SSR
Jón Freysteinn Jónsson Ægisbúi
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Guðrún Sigtryggsdóttir Árbúi
Eva María Sigurbjörnsdóttir Árbúi
Axel Hafþór Bergmann Árbúi
Hafdís Jóna Sigurjónsdóttir Árbúi
Sigurleif Kristmannsdóttir Árbúi
Þórhallur Harðarson Árbúi
Auðna Ágústsdóttir Árbúi
Silfurmerki SSR

Aðalfundarsamþykkt liggur fyrir frá aðalfundi SSR
2017 þar sem tillaga þriggja skáta um að stjórn SSR
fái umboð til að skoða kaup/sölu/leigu á rekstri og/eða
jörðinni á Úlfljótsvatni var samþykkt.
Markmiðið var að gefa skátum í Reykjavík skýra
valkosti varðandi framtíð og eignarhald Úlfljótsvatns.
Tveir fundir fóru fram með þremur fulltrúum úr
stjórn BÍS og þremur úr stjórn SSR.

Jón Andri Helgason Árbúi
Sædís Ósk Helgadóttir Garðbúi
Magnús Jónsson Landnemi
Gullmerki SSR
Sveinbjörn Lárusson Skjöldungur
Halldóra G. Hinriksdóttir Landnemi
Halldór S. Magnússon Landnemi

Skátaland
Árið 2017 var 18. starfsár Skátalands og var
starfsemin á svipuðum nótum og undanfarin ár.
Skátaland er í dag rekið sem fjáröflunarleið fyrir
Skátasamband Reykjavíkur. Benedikt Þorgilsson,
Berglind Björnsdóttir, Haukur Friðriksson og Ríkey
Alda Þrastardóttir störfuðu hjá Skátalandi yfir
sumartímann. Að auki störfuðu 24 aðrir skátar hjá
Skátalandi í alls 374 klukkutíma við hin fjölmörgu
verkefni sem Skátaland tekur að sér. Skátaland á í
dag 25 leiktæki og endurnýjun verið mikil og góð á
síðustu fimm árum. Skátaland skilaði 59.522 kr tapi á
árinu 2017.
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Tillaga borin upp um kaup/sölu/leigu á rekstri og/
eða jörðinni á ÚV á aðalfundi SSR 2017

Í Október 2017 kom tilboð frá BÍS til SSR
um kaup á öllum eignarhlut SSR í Útilífsmiðstöð
skáta Úlfljótsvatni þ.e. í rekstrinum og húsakosti á
Úlfljótsvatni en hlutur SSR er 50% á móti BÍS. Ekki
kom tilboð í 25% eignarhlut SSR í Úlfljótsvatni sf., þ.e.
jörðina. Tilboðið gilti til 15.nóvember 2017.
Haldinn var félagsforingjafundur 31.10.2017. Gögn
um reksturinn á ÚV undanfarin mörg ár voru lögð
fram. Niðurstaða samkvæmt fundargerð:
a. Félagsforingjafundur samþykkir ekki
kauptilboðið.
b. Stjórn SSR fái utanaðkomandi matsmann til að
meta virði húseigna og reksturs.
c. Stjórn SSR fái BÍS til þess að leggja fram
gagnkvæmt tilboð þ.e. kaup eða sölu.
d. Félögin ræði innan hvers félags um málið.
Það mun á endanum verða undir aðalfundi SSR
komið að ákveða hvort eigi að kaupa eða selja
eða ekki og því mikilvægt að allir stjórnarmeðlimir
skátafélaganna í Reykjavík séu upplýstir.
e. Stjórn SSR tilkynni stjórn BÍS niðurstöðu
fundarins.
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Beðið var um framlengingu á tilboði BÍS, til 1.
desember 2017.
BÍS samþykkir að hafa tilboðið gagnkvæmt og
setur fyrirvara um samþykki skátaþings.
Haldinn var annar félagsstjórnafundur, þann 23.
nóvember 2017 þar sem mættu fulltrúar frá 6 félögum
af 8 og niðurstaðan af þeim fundi var sú að fjögur
félög hafna tilboði BÍS, telja að SSR hafi bolmagn til
að kaupa og tvö vilja samþykkja að BÍS kaupi hlut
SSR. Fulltrúar þeirra fjögurra félaga sem höfnuðu
tilboðinu fengu það verkefni að meta reksturinn til
framtíðar og skila niðurstöðu í fyrstu viku febrúar
2018. Tveir stjórnarmeðlimir SSR fengu það verkefni
að fá óháðan aðila til að meta húsakost á Úlfljótsvatni
og skila niðurstöðu í fyrstu viku febrúar.
BÍS var tilkynnt um niðurstöðu fundarins. Tilboðið rann
út.
Haldnir voru tveir fundir fulltrúa þeirra fjögurra
félaga sem höfnuðu tilboði BÍS og var niðurstaðan
þeirra eftir að hafa farið yfir ótal gögn, að láta kjurt
liggja og hafa áfram óbreytt eignarhald og rekstur
undir stjórn Úlfljótsvatnsráðs. (ath. að það vantar
formlega skýringu á niðurstöðu)
Stjónarfundur SSR 6. febrúar 2018, ákvað að
þeir tveir stjórnarmeðlimir SSR, sem fengu það
verkefni að fá óháðan aðila til að verðmeta húsakost á
Úlfljótsvatni, skuli ljúka þeirri vinnu til að hægt verði að
leggja það formlega fram á næsta aðalfundi SSR.

Á næstunni
Landsmót skáta
Árið 2018 verða haldin landsmót fyrir hvert aldursbil
víðs vegar um landið. Helgina 9.-10.júní verður
landsmót fyrir Drekaskáta haldið á Úlfljótsvatni, 20.24.júní verður landsmót Dróttskáta í Viðey í umsjón
skátafélagsins Landnema. Í júlí verður svo Landsmót
Fálkaskáta í Laugum í Sælingsdal helgina 5.-8.júlí
og svo verður Landsmót Rekkaskáta 12.-15.júlí sem
verður haldið í Þórsmörk.

Þakkir
Stjórn Skátasambands Reykjavíkur þakkar öllum
þeim 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 2017.
Stjórn SSR færir ÍTR og starfsfólki ráðsins,
starfsfólki Reykjavíkurborgar og borgarfulltrúum fyrir
góða samvinnu á starfsárinu.

Lagt fram á aðalfundi SSR, 22. mars 2018.
Stjórn Skátasambands Reykjavíkur.
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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.

