Ungmennaráðsfundur á startup 07.09.12
Mættir eru: Jón Egill, Daði, Berglind, Salka
Vantar: Hafdís
Staður: BÍS
1. Hvað eru rekkar og róverar að mæta á:
a. arcticpepp, pókipepp, bland í poka (róver+), JODI/JODA, forandringsagenterne,
RUS, Öræfalíf rekkaskáta,
2. Ef JODI/JODA verður viðburður verða 3 viðburðir 3 helgar í röð, er það of mikið fyrir rekka
og róver sem eru í menntaskóla?

3. Hvenær verður næsti fundur?
a. Hafa hann fyrir vinnukvöld rekka&róver, klukkan 6 og borðað verður saman
eitthvað.
b. Rekka&róver kvöldið verður klukkan 8 í seglaheimilinu. Þarf að finna topic fyrir
kvöldið.
4. Dagskrá fyrir RUS:
a. Fara upp í Reykjadal (fara um 3 og koma heim um kvöldmat), kynningar, vera með
leikjabanka og brjóta upp dagskrá á 40 mín fresti, Bingó – alvöru verðlaun,
pödduleikurinn, sprengjuleikurinn,
b. Eitt verkefni á föst, fyrir hádegi á laug, eftir hádegi, ferð – pottaspjall, á sunn.
c. Frumkvöðlaverkefni – fá verkefni og reyna að finna raunhæfa lausn á vandamálinu
saman.
5. Brainstorm:
a. útivist, samvinna milli félaga, störf bandalagsins á skemmtilegan hátt, alþjóðarstarf
heima og herlendis, hvað getur þú gert? - til að hafa áhrf, frumkvöðlaæfing: búa til
viðburð – raunsætt verkefni milli félaga sem þeim langar að framkvæma sjálf – fá
þau síðan til að framkvæma verkefnið sjálf – við getum síðan aðstoðað þau með að
framkvæma viðburðinn – og líka eftir það. Frekar að hafa viðburðinn skemmtilegan
en fræðandi.
b. Margir vinnuhópar á sama tíma – skátamas, ef það mæta nógu margir
6. Pæling að hafa Róvertengilið einn af ungmennaráði –
a. Róvertengill er milliliður milli róverskáta. Þessi einstaklingur væri þá kannski bæði í
ungmennaráði og væri að vinna að rekka&róver netinu.
b. Spurning að hver meðlimur ungmennaráðs væri að representa eitthvað ákveðið
atriði, þá væri kannski einn róverráðgjafi
7. Láta fólk vita að það getur leitað til ungmennaráðs ef því vantar hjálp með eitthvað tiltekið
eins og t.d. að skipuleggja viðburði.
8. Hafa í huga að bóka Úlfljótsvatn fyrir ungmennaþing?

