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Dagskrá:
1. Hvaða viðburði/atburði viljum við hafa árið 2017- vor 2018
a. Aðal Viðburðir
i. Rus: hafa RUS 25 mars 2017
1. RUS dagurinn til að bæta upp fyrir RUS 2016
ii. Ungmennaþing væri 11 febrúar
1. Ca mánuði fyrir skátaþing
2. Þar yrði rætt um lagabreytingartillögur frá því í fyrra
b. Kaffihúsakvöld
i. Það er á dagskránni, tökum það að okkur þegar kemur að því.
c. Vinnufundur?
i. Eins og átti að vera í Haust en floppaði
d. Aukaviðburðir/Varaviðburðir/Aðstoðaviðburðir.
e. Með í Ungir talsmenn.
i. Fundur verður haldin bráðlega þar sem m.a. dagsetning og
staðsetning verður staðsett.
2. Hugmynd: Hafa ungmennaþing haust 2018?
a. Það verður stígandi í Ungir Talsmenn, RUS og Ungmennaþingi fyrir Skátaþing
2018
b. Þetta eru dæmi um dagsetningar svo að þessir viðburðir séu nálægt hvort
öðru en ekki kannski 3 mánuði í röð.
i. September 2017: Ungir Talsmenn
1. Æfir mann í að koma fram.
ii. Nóvember 2017: RUS
1. Maður fær að koma fram með hugmyndirnar sínar.
iii. Janúrar 2018: Ungmennaþing
1. Talað um hugmyndirnar frá RUS og koma fram með
lagafrumvarpshugmyndir. Náum að vinna það fyrir Skátaþing
2018.
iv. Skátaþing 2018
3. Staðfesta dagsetningu fyrir næsta RUS og RUS-Daginn.
a. Að hafa RUS daginn 25 mars 2017.
i. Hafa það í skátaheimili á höfðurborgarsvæðinu, því það getur verið of
‚‚Tímafrekt‘‘ að fara út á land fyrir dag.

b. RUS helgin verður síðan mögulega einhvern tímann í nóvember 2018 eða
nálægt Ungmennaþingi í janúar 2018.

4. Viljum við halda áfram að kalla þetta RUS eða viljum við breyta um nafn og stefnu?
a. RUS er gott nafn og það er þæginlegt að segja það.
b. Við viljum ekki breyta um stefnu en reyna að auglýsa þetta þannig að þetta
tengist ungmennaþingi og auglýsa þetta sem stíganda (UT, RUS, UMÞ) eins
og talað var um hér að ofan og þá er fólk ekki eins mikið að rugla þessu
saman við eitthvað annað.
5. Önnur mál
a. Forsetamerkisvegabréf
i. Við förum öll yfir það heima og Salka býr til skjal með athugasemdum.
Síðan sendir hún það skjal á Sigríði.
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