Fundargerð Upplýsingaráðs 22 sept. 2016
Viðstaddir: Guðný, Halldór, Heiður, Vigdís og Salka
Fráverandi: Ólafur Patrick.

Fundarefni:
Start Up – gekk vel, ungmennaráð var til í að taka við snapchattinu.
1. Ungir talsmenn - Skipta niður verkum á einstaklinga í ráðinu. Einn meðlimur mætir á
undirbúningsfundina fyrir viðburðinn – Halldór.
Heyra í Klakki varðandi að hafa viðburðinn á akureyri og frekari skipulagningu. Það væri gott
ef einhver sem var í skipulagningsteyminu í fyrra myndi vera í teyminu núna.
2. Skipulagningsteymi – Halldór, Jón Egill, Daði, Guðný, Hulda María, (Salka). Vill teymið hafa
þetta eins skipulag og í fyrra með eins áhslum eða vill það breyta áherslunum. Gott að hafa
almennar áherslur fyrstu skiptin og svo er hægt að fara meira út í þema. Aðlagað áhersluna á
hópinn sem mætir. Þar er hægt að finna krakka sem stjórna svo samfélagsmiðlum og
fréttamiðlum. Ráðið er að finna krakka sem hafa áhuga á að vera talsmenn skátana og vinna
með upplýsingaráði í þeim málum.
5 ára plan – eftiir 5 ár verða 2 viðburðir á ári með mismunandi áherslum?
Skiptar skoðanir um hvort meðlimir ráðsins vilji vera á Akureyri. Hægt er að tala við N4 og
reyna að fá þá til að vera í samstarfi við okkur. Hægt væri að gera þætti um skátastarf á
Íslandi.
Hvað myndum við vilja sjá í þessum þáttum?
-sýna hvað skátastarf er fjölbreytt
-Fá rekka og róverskáta til að deila reynslu sinni úr skátastarfi
3. Snapchat – þarf að búa til opinberar reglur um notkun snapchat fyrir þá sem vilja vera með
snappið. Ekki vera að auglýsa þitt félag of mikið, einstaklingur á snapchat er annaðhvort á
vegum BÍS eða ákveðins skátafélags. Allt í lagi að sýna sitt félag ef verið er að fjalla um
eitthvað á vegum þess félags. Minna fólk á að það gætu verið krakkar undir 13 ára sem eru að
fylgjast snappinu. Þurfum að finna almennilegt format fyrir snapchat reglurnar. Hver vill taka
að sér að gera formatið fyrir snapchattið – tala við ungmennaráð – Salka kemur því til skila.
Dagatal fyrir snappið – google calander, fólk bókar tíma í gegnum ungmennaráð. Segja aðeins
hvað er verið að fara að gera og hvers vegna. Allir meðlimir ráðsins fá nýja passwordið.
Ungmennaráð er að keyra snappið en Halldór sér um að allt sé að fara rétt fram. Finna einn
ábyrgðar aðila innan ungmennaráðs sem sér um snappið.

4. Skátablaðið – Halda sér fund þar sem skátablaðið er coverað – í næstu viku?
a. Taka fyrir mál 7.d. í blaðinu. Kasta hugmyndum á milli félaga.
b. Finna fastaliði
i. Flokkur

ii. Skátaskáli
iii. Landsmót
iv. WSM
c. Liðnir viðburðir.
i. Spjederman
ii. Verkefni frá dagskráráði
iii. Must – Listi: Vetrarútgáfa. Myndir verkefni viðtal.
d. Krossgáta of lítil
i. Fá Rekkaskáta til þess að hjálpa okkur að krossgátu og svipuðum verkefnum

5. Fundartímar – Þriðjudagar klukkan 19:00, hittast næsta þriðjudag. Skipuleggja hvenær við
ætlum að vera í Hraunbæ og í vesturbænum.

6. Skátabúningurinn –
a. Sjá til þess að skoðanakönnun sem fór fram á félagsforingja fundi stemmi við
búningareglur. t.d. BÍS merkið vs Skátarnir. Guðný tekur að sér að fara yfir könnun. Í
framhaldi, lagfæra reglugerð.
7. Kynningarvika – Kynning og spjall
a. Félög eru ekki að dreifa bæklingnum vegna upplýsinga í bækling sem skara á við
aldursbil félaga. Vegna skerts aldursbils eða fjarveru þess í mörgum félögum.
b. Á bæklingum er pláss til að staðfæra bæklinga. T.d. til að segja til að starf fyrir sjö ára
sé ekki veitt af félagi.
c. Endurhanna bækling eða fá félög til þess að taka ábyrgð á að staðhæfa bæklinga.
i. Plagat bíður ekki upp á sértækar upplýsingar frá félögum
ii. Setja í bæklinginn að aldursbil séu breitileg milli félaga. Þannig kvetjandi fyrir
einstaklinga til þess að athuga mál hjá sínu félagi. Losar pressu af félögum.
d. Heiðarbúar, börn fá afslátt af gjaldi ef forledrar koma inn í starfið. Eru því með
offramboð af foringjum og baklandi.

