Fundur: Upplýsingaráð
Dagsetning : 09.05.17
Fundur settur:
Fundarstaður: Hraunbær 123
Mættir: Salka, Jakob, Jón Egill, Ólafur, Halldór, Guðmundur Pálsson (gestur), Tryggvi Bragason
(gestur)
Vantar: Guðný Rós
Dagskrá:
1. Vefmál - skátavefirnir - Dagskrárráð reynir að koma á fundinn með okkur
a. Jakob vill opna skatar.is aftur sem almennan skátavef
i.

Sameina skatarnir.is og skatamal.is í eina síðu og gera útlitið á henni
heildstætt

ii.

Ráðsmeðlimum finnst skatamal.is ekki nógu góð síða - það er erfitt að
leita á henni og hún er flókinn
1. Það er mikið af flottum upplýsingum inn á vefnum en það er erfitt
að nálgast þær og ekki nógu margir vita af þeim eða hvernig á að
nálgast þær
2. Það er ekki að koma nógu mikið efni frá skátum sem gæti orðið að
flottu efni inn á skátamálum
a. Það er erfitt að fá inn efni

iii.

Dagskráráðsvefurinn er ekki nógu góður miðill - hann er of flókinn
1. Hann gæti orðið undirsíða af skátavefnum og fengið sama útlit
2. Ef dagskrávefurinn yrði sér vefur gæti hann orðið vefur fyrir
almenning
3. Foringi ætti að geta valið verkefni og fengið þau á prentanlegu
formi

iv.

Facebook síðan okkar er óskilgreind - á hún að vera það?

b. Það er óljóst innan skrifstofunnar hverjir eru með aðgang að hvaða miðlum
i.

Sér ráðið um að ritskoða og setja inn efni á skátamál?

ii.

Vill ráðið vera með aðgang að öllum miðlum?
1. Vill ráðið sérhæfa sig eða að allir hafa aðgang að öllu?

iii.

Skrifa upp reglur fyrir upplýsingaráð - Hver hefur aðgang að hverju, ef það
kemur nýr ráðsmeðlimur - hvaða aðgang hefur hann? o.s.frv.

c. Hægt væri að hafa hackaþlon þar sem síðurnar væru teknar í gegn
i.

Allar síðurnar fá heildstætt útlit
1. Þó sé verið að flakka á milli síðna er enginn munur þar á

d. Næsta skref er að stofna hóp til að gróf-hanna þessar síður
i.

Þetta yrðu 2 helgar
1. Fyrst yrði vefurinn hannaður og svo yrðu upplýsingum dælt inn á
hann

e. Hver er grunn-tilgangur skátamála?
i.

Ath: er til þarfagreining frá því að síðan var gerð?

ii.

Þarfagreining
1. Upplýsingaflæði um skáta fyrir skáta og almenning
2. Þú þarft að geta skráð barnið þitt á auðveldann hátt hvort sem þú
ert íslendingur eða af erlendum uppruna.
a. Fundið fundartíma, skráningarsíðuna og upplýsingar um
skátafélögin
b. Gætum verið með íslandskort sem sýnir hvar skátafélögin
eru staðsett
c. http://www.pfadfinden.de/
3. Almenningur þarf að geta fundið upplýsingar sem tengjast
leikjum, kvöldvökum, skátaskálum, fánum o.s.frv. á auðveldann
hátt
a. Við þurfum að sjá til þess að við komum ofarlega upp á
leitarvélinni Google

4. Á næsta fundi förum við í þarfagreiningu, síðugreiningu og
upplýsingagreiningu

2. WSM 2017 kynning - Guðmundur Pálsson
a. Hann kynnir sitt hlutverk á Moot
b. Vill að skrifstofan og Moot teymið vinni saman að kynningarmálum
c. Hann sendir ráðinu lista yfir greinar sem hægt er að skrifa um Moot sem ráðið
getur hjálpað honum að skrifa
d. Hann vill ná til “eldri” óvirkra skáta og fá þá inn aftur
e. Greinarnar tengjast tímalínu mótsins og hægt er að senda þær til fjölmiðla jafn
óðum
f. Mótstjórn finnst vanta efni í fjölmiðla til að kynna Moot - Gummi Páls tekur
saman efni og gerir áætlun um auglýsingar
g. Bjóða fjölmiðlum á fund - við upplýsum þeim hvernig við getum þjónustað þeim
á mótinu
i.

Sá fundur yrði boðaður af upplýsingaráði

3. Myndabanki BÍS á sameign
a. Stofna vinnuhóp sem sér um að gera kynningarefni fyrir Skátana
b. Skátahreyfingin á ekki allar myndirnar sem eru inn á myndasameign
i.

Það þarf að taka myndagagnagrunnin í gegn
1. Flokka hann og vita hver á myndina og byðja þá um leyfi áður en
hún er notuð
2. Flokka myndirnar í þær sem við höfum leyfi fyrir að nota og þær
sem þarf að fá leyfi fyrir

c. Það þarf að hafa þægilegan stað fyrir fólk svo það geti skilað myndunum til okkar
i.

Ákveðnir einstaklingar geta svo fengið aðgang að þessum myndabanka

d. Yfirferð á myndabanka - frestast til næsta fundar
4. Önnur mál

a. Halldór fékk hrós frá Alþjóðarráði eftir að hafa verið á viðburðinum Young
Spokesperson training
i.

Hann kynnir viðburðin á öðrum tíma

b. Kynningarherferð sem sýnir fjölbreytileika í skátastarfi
i.

Gæti verið í formi
mynda/plaggata/samfélagsmiðlapósta/myndbanda/frétta

ii.

Það væri ákveðið fólk í forustunni og síðan gætu skátar tekið þátt á
samfélagsmiðlum
1. 8. Manns
2. Fólk í skrítnum og flottum störfum

iii.

Hafa sameiginlegan fund með ungmennaráði til að ræða þetta mál betur

c. Skátapodcast - fréttaþættir
i.

Hægt að útfæra á skemmtilegan hátt

d. Setja skátalögin inn á youtube með texta á þæginlegu formi
Fundi slitið klukkan: 19:20

