Fundur: Ungmennaráð
Dagsetning : 5. mars 2017
Fundur settur: 20:15
Fundarstaður: Te og Kaffi á Austurstræti, Reykjavík
Mættir: Daði Már, Jón Egill, Berglind Lilja, Salka
Vantar: Hafdís Jóna
Dagskrá:
1. Skátaþing
a. Hverjir munu mæta?
i.

Allt ráðið mætir.

b. Lagabreytingartillaga
i.

Berglind fer með lagabreytingartillöguna á þinginu

c. Við verðum með umræðuhóp - Haltu mér, slepptu mér...
i.

Berglind er búin að skrifa niður punkta um hvað hún vill tala um
1. Hún mun svo senda okkur punktana og klára þá fyrir þingið.

ii.

Salka verður líklegast fundaritari

iii.

Talað verður um Rekka- og róver viðburði. Erum við að gefa þeim það
sem þau vilja, vilja þau sjá eitthvað annað? Afhverju er fólk ekki að mæta
á viðburði en er samt að biðja um fleiri viðburði?

2. RUS dagurinn - 25. Mars
a. Berglind reddar staðsetningu
i.

Ægisbúaheimilið - Ægisbúar eru 2 val

ii.

Mosverjaheimilið - Þarf að tala við Döggu

iii.

Svanaheimilið - Svanir eru 3. val

b. Verð og tímasetning
i.

2000 kr á skáta
1. Inní því er matur og sund

ii.

Gróf dagskrá
1. Hafa leik sem er yfir allan tímann?
2. Mæting 13:00
3. Flipp til 13:30
4. Dagskrá dagsins kynnt
5. Vinna til 17:30
a. Látum krakkana skipuleggja viðburð eða útilegu sem við
munum síðan framkvæma
i.

Skipuleggja viðburðinn frá A-Ö

b. Gefum nokkrum krökkum budget til að skipuleggja
kvölddagskrá
c. Skipuleggja 1-2 sameiginlega rekka- og róverskátaviðburði
6. Sund til 19:00
a. Salka kemst að því hvort hægt sé að kaupa 10 miða kort og
notað 10 miða í einu
7. Matur og gleði
a. Það gætu einhverjir verið eftir og gert mat á meðan hinir
eru í sundi?
i.

Hobo pie og appelsínu muffins í eftirrétt
1. http://www.cookingcomically.com/?page_i
d=183

ii.

Eldum matinn úti á “Skátalegan hátt”

8. Dagurinn endar á skemmtun og gistingu
a. Berglind og Daði gista til að sýna fordæmi
iii.

Viljum ekki vera með mikið af fyrirlestrum og umræðum.
1. Viljum fá afurð af deginum.

c. Hvað eigum við í Budget? - Berglind athugar það á næsta stjórnarfundi
d. Auglýsingar
i.

Gera auglýsingar á Canva

1. Salka finnur myndir fyrir auglýsingar
a. Sundmyndir
ii.

Auglýsa þetta fyrst á Skátaþingi í umræðuhópnum okkar og fá krakkana
svo til að auglýsa þetta innan sveitana sinna

iii.

Byrja svo að auglýsa þetta á netinu eftir skátaþing

iv.

Gera lista yfir contact fólk hjá hverju félagi sem peppa viðburði innan
sinna sveita

v.

Fá lista yfir rekka-og róverskáta á Íslandi.
1. Fá símanúmerið hjá krökkunum
2. Fara yfir þá sem eru skráðir sem rekka- og róverskáta og þeir sem
hafa verið að mæta á viðburði
3. Fara líka yfir stjórnir og foringjalista til að finna starfandi rekka og
róverskáta

3. Önnur mál
a. Daði fer á ráðstefnu fyrir ungmennaráð á Íslandi fyrir hönd ungmennaráðs
Skátana
b. Jón Egill til Saudi Arabíu?

Fundi slitið klukkan: 21:30

