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1. Ungmennaþing 2017:
a. Hvað þarf að græja og hver ætlar að græja það?
i.

Berglind býr til texta um viðburð.

ii.

Salka setur viðburð inn á skatamal dagatal, býr til event og deilir ásamt
því að setja inn á like-síðu.

iii.

Hafdís og Daði vinna í því að finna venur.

iv.

Allir í ráðinu vinna saman að því að setha upp dagskrá þingsins.
1. Finna fyrirlesara

b. Kostnaður?
i.

Þingið ókeypis. Salka athugar stöðuna á budgetinu. Ef við viljum vera með
ball.

c. Dagur eða helgi?
i.

Einn laugardagur, mögulega ball um kvöldið
1. Berglind talar við ballfólk

d. Fundur vegna lagabreytinga sem komu fram síðst
i.

Berglind kemur með tillögu að dagsetningu annað kvöld

ii.

Jón egill tekur saman hvað koma fram á síðasta ungmennaþingi og sendir
okkur

iii.

Salka auglýsir þegar dagsetning er komin á hreynt

iv.

Hafdís og Daði finna sexý nafn

2. RUS dagurinn:

a. Verður haldinn 25. mars
b. Salka auglýsir viðburð, setja inn event á skatamal og skatarnir facecbook síðu.
Búa til event. Segir fólki að taka daginn frá og láta vita að upplýsingar komi síðar.

3. Ungir Talsmenn staða: Fundi vegna Ungra Talsmanna var frestað í seinustu viku. Verið er
að ákveða hvort hafa eigi viðburðinn helgina 17-19. febrúar eða 24-26. Febrúar Ástæðan
fyrir því að 17-19 helgin er slæm er því það eru svo margir viðburðir á þessum tíma. Það
verður of mikið. Viðburðurinn verður haldin á Akureyri en skipulagningsteymið á bara
eftir að fá staðfestingu á not á skátaheimilinu á meðan en að öllum líkindum er hægt að
vera þar.
4. Starfsáætlun BÍS:
a. Erum búin að senda inn okkar dagsetningar. Ætlum ekki að gera margt nýtt á
næsta ári þar sem það er moot ár.
5. Önnur mál:
a. Enginn.
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