Fundur ungmennaráðs 31.03.2016 kl. 20:00
Mætt: Berglind Lilja Björnsdóttir formaður(BLB), Hafdís Jóna Sigurjónsdóttir(HJS), Daði
Björnsson(DB), Salka Guðmundsdóttir(SG) og Bergþóra Sveinsdóttir(BS).
Forföll: Jón Egill Hafsteinsson(JGH).

Berglind býður alla hjartanlega velkomna til starfa og leiðir fundinn.
1. Fundartímar ráðsins.
a. Fimmtudagar henta öllum vel og því ákveðið að hafa fasta fundartíma annan hvern
fimmtudag kl. 18.
b. Þetta er þá fyrsti fundurinn og haldið verður plani eftir hann – það er að segja að
næsti fundur er þá fimmtudaginn 15. apríl, næsti á eftir 28. apríl o.s.frv.
2. Skipulagshópur fyrir Forandring Agenter
a. Ung i norden er námskeið sem haldið eru á hverju ári á Norðurlöndunum.
b. Þetta eru námskeið um málefni líðandi stundar sem snerta ungt fólk og fjalla einnig
mikið um youth empowerment – valdeflingu ungs fólks.
c. Að þessu sinni verður námskeiðið haldið á Íslandi en núna heitir það ekki lengur Ung i
norden heldur Forandring Agenter.
d. Búið er að stofna skipulagshóp fyrir viðburðinn sem haldinn verður í haust, í kringum
helgina 14.-16. október. Marta leiðir þennan skipulagshóp.
e. Spurningin er því hvort einhverjir í ungmennaráði hafa áhuga á að taka þátt í
skipulagshópnum.
f. DB og HJS hafa áhuga. BLB lætur Jón Þór og Mörtu vita og þau verða svo í sambandi
með næstu skref.
3. Ungmennaráðsgleði
a. BLB býður öllum í ungmennaráði heim til sín í mat til að þjappa hópnum saman.
b. Það verður í staðin fyrir hefðbundin ungmennaráðsfund fimtmudaginn 28. apríl kl.
18:00
4. Önnur mál.
a. BLB ræðir um dagskrá næsta fundar. Hann verðir tileinkaður brainstormi fyrir
komandi viðburði.
b. HFJ bætir við að hafa RUS kvöld áður en að RUS helgin er haldin til að vekja áhuga og
ýta undir þátttöku á helgarviðburðinum.
c. BLB ræðir einnig um að hafa alþjóða/ungmenna kaffihúsakvöld í samstarfi við
alþjóðaráð. BS kemur með hugmynd að halda það ekki upp í Skátamiðstöð heldur
frekar í skátaheimili hjá einhverju félagi.

Fundi slitið kl. 20:45. Fundargerð ritaði Bergþóra Sveinsdóttir.

