Fundur Ungmennaráðs 28.10.2015 – kl. 20:00
Mætt: Jón Egill Hafsteinsson (JEH), Hulda María Valgeirsdóttir (HMV), Fríður Finna Sigurðardóttir
(FFS), Eva Rós Sveinsdóttir (ERS) og Aníta Rut Gunnarsdóttir (ARG).
Forföll: Una Guðlaug Sveinsdóttir (UGS) og Edda Anika Einarsdóttir (EAE).
1. FFS – Fer yfir fjárhagsáætlun. Ákveðið að halda viðburðinn ef að við fáum 8 borgandi skáta.
Núverandi skráning er 9, þar af 4 úr ungó.
2. Dagskrá RUS
a. Dagskrá:
i. Föstudagur:
1. 20:00 – húsið opnar (JEH og HMV sjá um að opna)
2. Fólk kemur sér fyrir, hafa spil og „kaffihúsakósí“. Kvöldkakó, swiss
miss og kertaljós
a. Fríður og Una sjá um veitingar
b. Miðjuhópur lánar spil?? – Gummi súkka er með spilin.
3. 22:30 – Setning. 5-10 mínútur í formlegheit. Búið að raða kertum til
að mynda stafina RUS – fólk fer svo og kveikir á einu kerti þar til
stafirnir sjást. Ungmennaráð býður fólk velkomið, kynnir dagskrána
og veggspjöldin, hvetja fólk til að tjá sig, útskýra markmið
helgarinnar, auglýsa að það verði vettvangur til að vinna að
samstarfsverkefnum.
4. Blöðruleikur & Facebook prófíll
5. Kósístemning frameftir kvöldi
ii. Laugardagur:
1. Morgunverk frjáls.
2. 10:00 – stórleikur.
3. 13:00 – Kapla (JEH og HMV – sjá power point)
4. 15:00 – Brjóta upp
5. 15:30 – Lego
6. 17:30-19:00 – (Ör)kynningar:
a. Alþjóðaráð hefur boðað komu sína, verða með kynningu á
alþjóðastarfi, Roverway og erlendum skátamiðstöðvum
(Liljar, Berglind og Arnór)
b. WSM verður með kynningu
c. Nínukot tók jákvætt í að koma með kynningu.
d. Svar hefur ekki borist frá Seeds og heldur ekki frá Evrópu
unga fólksins.
e. Ungir talsmenn – athuga með Heiði.
7. 19:00-20:30 – eldamennska & kvöldmatur.
8. 21:07 – sund í Bjarnalaug
9. Kóseeeehh
iii. Sunnudagur:
1. 10:00 – Mullers 
2. 10:30 – Dublo (byggt til framtíðar)
a. Landsmót 2016 – hugmyndir af dagskrá fyrir rekka- og
róverskáta.
3. 12:00 – hádegishlé.

4. 13:00 – kynningar frá þátttakendum.
5. Frágangur.
6. 14:30 – slit.
b. Þarfagreining: Farið yfir hvað þurfi að vera á staðnum, hvað þurfi að kaupa og hvað
BÍs eigi til svo að dagskráin gangi upp.
i. ERS fer yfir listann og finnur til það sem þarf.
3. Næsti fundur verður ákveðin á ungmennaráðshópnum á facebook.
Fundi slitið 21:20, fundagerð ritaði ERS.

