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1. Tilboð frá EUF
a. Stuðningur við Ungmennaráð - Berglind setur inn á fb hópinn og meðlimir skoða
námskeiðin nánar. Námskeiðin eru um að kynnast ungmennaráði í Finnlandi og
Eistlandi og fræðast meira um ungmennaráð almment. Önnur námskeið sem
gætu verið spennandi er TicTac á spáni og Demoracy reloaded í Búdapest.
2. Ungmennaþing suðurlands
a. Ráðið skoðar viðburðinn og ætlar að ákveða fyrir hádegi á mánudaginn hvort það
komist. Viðburðurinn er á Hvolfsvelli og er fyrir ungmennaráð á suðurlandi.
3. RUS
a. Staðfest að það sé á Hveragerði, annaðhvort í skátaheimilinu eða á öðrum stað.
b. Auglýsa - búa til event á fb, setja inná dagatalið á skatamal.is og í
þriðjudagspóstinn, deila eventinum á facebook og inná skáta grúppur á fb. Salka
talar við Hermann um fjárhagsáætlun og hvað viðburðurinn má kosta. Það er
komið uppkast að kynningartexta en Berglind lagar hann og sendir Sölku á
mánudaginn.
c. Dagskrá - Það mun verða haldinn sér RUS fundur í næstu viku þar sem dagskráin
verður ákveðin.
4. Bland í Poka
a. Póstur var sendur á Júlíus um time-slott sem Ungmennaráð verður með í
sambandi við róverskáta - Róverskátar, hvernig náum við til þeirra?.
5. Forandringsagenterne
a. Hver er staðan - Það var google hangout á fimmtudaginn klukkan 6 - það gekk
vel.

b. Verið er að reyna að púsla saman forsetamerkisafhendingunni og dagskrá.
6. Önnur mál
a. Snapchat, senda inn umsókn um það hvenær sá vill taka að sér og why, google
calendar. Einn af ungmennaráði sér um að setja niður snapchat. Hver eru plönin?
Setja upp lykilorðaplan. Starta þessu á RUS. (upplýsingaráð eru að setja niður
formlegt plagg.)
b. Instagram. Reblog flottar myndir, og dót. Sameiginleg síða. Hver sér um þetta?
Limit, hve margar myndir á viku?
Dagskrá:
Salto - youth. Þar er hægt að skoða alls konar námskeið á síðunni sem geta tengst
ungmennaráði eða skátunum.
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