Fundur Upplýsingaráðs 27. september 2016
Mættir: Heiður, Guðný og Salka
Vantar: Vigdísi, Ólaf og Halldór
Fundarstaður: Hraunbær, 123
Fundur settur: 19:00
Fundi slitið: 21:05

1. Inngangur: þarf að finna umræðuefni í inngang
2. Fá einhvern til að skrifa stærri frétt um Gilwell park, Einhvern úr hópnum sem fór seinustu
mánaðarmót (t.d. Fanný úr strók?)
3. Litlar mósaík fréttir
4. Rödd ungra skáta: ungmennaráð að plögga frétt um leið og þetta er búið.. Passa upp á
ljósmyndir. Fókusa meira á hvað kom útúr því heldur en að kynna viðburðinn eins og í fyrra.
5. Andrea er tílbún að gera grein um útlanda ferðina sína – lgbt viðburður (lgbt innan skátanna)
6. Taka Moot greinina af skátamál.is og setja inn í blaðið
7. Hverja þarf að ýta á eftir að gera grein:
- dróttskátasveit mosverja með Euro minijam
- Árbúar um Slóveníu
- Dagskrárráð fyrir vetrarverkefnið
- Vigdís með Róverfréttina
- Halldór með Roverway
- Klakkur ljósmynd og stuttann texta um nýtt skátaheimili
- Salka eða Dagga um nýtt skátaheimili Mosverja
- Halldór með nýja skátaheimilið þeirra
- Ungmennaráð með RUS
- Egle, Martha eða Sædís með Spejderman
- Heiður með fjölga sér greini
- Júlli með bland í poka
- Þórey með ljósmynd frá Reykjadals ferðinni
- Salka með uppskrift
- Ljósmynd frá forsetamerkisafhendingunni
- Dagskrárráð með nýja forsetamerkis kerfið
- pepp hópurinn með pepp
- Benni? mynd frá gleðigöngunni
- Eitthvert okkar með samfélagsmiðlalistann
- Guðný með föndur/handverkshugmynd af pinterest
- Við með vetrarskátann
- Akurnesing um skoðun á Skátaskála
- Fræðsluráð/Dagga um Gilwell
- Spurja á Skátar Ísland um öfluga drekaskátasveit
- Við um dagatalið (búa til lista yfir viðburði sem við viljum hafa þarna inná)
- Óska eftir ljósmyndum af landsmóti frá félagsforingjum og starfsmönnum
- Rekkaskátasveit með krossgátu
- Rekkaskátasveit með spurningakönnun

- Sölvi um kíkt í bakpokann

