Fundur: Upplýsingaráð
Dagsetning : 04.10.16
Fundur settur: 19:05
Fundarstaður: Hraunbær 123
Mættir: Heiður, Salka, Vigdís, Ólafur
Vantar: Halldór og Guðný
Dagskrá: Skátablaðið
A. Vigdís setur inn greinar í excel-skjal, hver sér um hvaða grein, hver skrifar hana, hvaða greinar eiga að vera í blaðinu.
B. Við fáum fréttir, breytum þeim að vild, sendum á Sigríði sem les yfir og sendir síðan á Margréti sem setur þær síðan inn á
lay-outið.
C. Getum sett inn brot af greinum í blaðið og svo er greinin í fullri lengd inná skátamál.is og fólk getur nálgast hana þar.
D. Róvergreinin hennar Vigdísar fer á skatamal.is í stað þess að fara í blaðið, við höfum frétt um fjölgun Heiðarbúa í staðinn
E. Vigdís og Ólafur funda og ræða saman um RS. Aþenu
F. Fundartími - fimmtudagar frá klukkan 17:30 - 20:00
G. Salka finnur skemmtilega uppskrift - https://www.bustle.com/articles/130246-10-best-meals-for-when-its-cold-outsidethat-will-make-you-want-to-stay-inside
E. Áætlað er að útgáfudagur á blaðinu sé 17. Nóvember
Skátabúningurinn A. Guðný er að fara yfir skoðunarkönnun

B. Fólk vill halda litnum á skyrtunni
C. BÍS klútar
D. Laxableikar vs. barbiebleikar skyrtur
Ungir talsmenn - Sameina Unga Talsmenn skipuleggjendur á fund, allavega tala við þá. Halldór og Guðný taka þetta að sér.

Samfélagsmiðlar - Ungmennaráð tekur að sér rebloggið á instagram og snapchat umgjörð sem verður frumsýnd á RUS.

Skátamál - Í hvert sinn sem er haldin er viðburður þá fer grein um hann inná skátamál, jafnvel fyrir líka.

Auglýsa skátastarf - viðburðir innanbæjar, Atli og Halldór hafa verið að pæla í viðburði sem snýst um göngu innanbæjar, frá
Mosfellsbæ til Landnemaheimili og svo í Hraunbyrgi eða að Svanaheimilinu. Pælingar með auglýsingu - sjónvarpsfrétt, bæjarblaðið,
fréttablöð, eða ehv annað. Hversu langt er hægt að teygja þetta - drótt, rekka og róver? Drótt og upp eru velkomnir gegn því að vera
með skátaklút? Það verða verkefni á leiðinni, fólk þarf að bera matinn sinn sjálfir, fá mat í heimilunum.

Mánaðarleg grein á skatamal um hvað hefur verið í gangi á döfinni - myndir teknar af fb og instagram - þarf að virkja þessa miðla og
hashtaggið #skatarnir svo þetta gangi.

Fundi slitið klukkan: 21:45

