Fundur Upplýsingaráðs 9. Nóvember 2015 kl. 16:30

Mættir: Heiður, Helga, Jón Halldór, Eva Rós, Guðný gestur, Halldór gestur

1. Samstarfsgleði Upplýsingaráðs
2. Fundargerðir
a. Allar fundargerðir ársins hafa verið sendar á meðlimi ráðsins til yfirsýnar.
Fundargerðir samþykktar. Þarf að uppfæra þær inn á sharepoint Upplýsingaráðs.
3. Verkefnalistinn
a. Kynningar – og samskiptaáætlun
i. Kynning á áætluninni.
ii. Vantar enn umsagnir frá öllum ráðum fyrir utan Alþjóðaráð
b. Skátablaðið
i. Kemur út í byrjun desember
ii. Auglýst eftir innsendum greinum í Þriðjudagspósti
1. Rödd Ungra skáta
2. Landsmót Skáta
3. Pepp
4. Crean
5. Jambó Japan
6. Moot
7. Roverway
8. Ungir talsmenn
9. Ungmennaþing
10. Félagsútilegur haustsins og þemu
11. Viðtal foringjans – drekaskátaforingi must
12. Til hvers er skátaflokkurinn?
13. Fræðsluhorn
14. Vetrarskátamót SSR
15. Fálkaskátadagurinn
16. Heimsókn í skátafélag á flokkafund
17. Skátaskálarnir – hver er bestur?
a. Aktívir skálar vs. Sovét
18. Gildin
19. Viðburðir á næstunni
20. Uppáhalds verkefnið – Drekaskátar
21. Update á stefnumótuninni
22. Gilwell og önnur fræðsla
23. Dagskrárvefurinn
iii. Vantar kostnaðarupplýsingar vegna prents og útsendingar
1. Skoða aðra stærð og pappírsgerð fyrir næsta ár
c. Dagskrárvefurinn
i. Ræddur. Ekki nógu sýnilegur – kynna í skátablaðinu
ii. Væri flott að fá punkta frá Dagskrárráði
d. Ungir Talsmenn
i. Fundur á morgun, 10. nóv.-15

e. Skátabúningurinn
i. Umræða tekin á RUS. Hann þykir óþægilegur og sumum finnst vanta
vinnuskyrtu. Skátakjóll? Skátaskyrtan verður of fljótt skítug. Klútarnir of
einhæfir – allir! Vilja fá rendur á klútana eftir stöðu – sveitarforingi etc.
ii. Jambó skátaskyrtan nýja vinnuskyrtan
iii. Áhugavert að fá sölutölur yfir hettupeysur og annan skátaklæðnað. Hvað er
að seljast og hvað ekki?
f. Skátaskírteinið
i. Umræða tekin. Fjölga fólki sem fær það! Ættu að vera að senda það á 10-20
þúsund manns.
ii. Finna leiðir til að koma því í fleiri hendur. Senda út á heimili?
iii. Fara aftur í plastið?
iv. Senda það út með skátablaðinu að vori til?

Fundi slitið kl. 18:40
Fundargerð ritaði Heiður Dögg

