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Dagskrá:
1. RUS
a. Nota einn Laugardag - Notum daginn í að tala um ýmis mál og gerum síðan
eitthvað skemmtilegt um kvöldið. T.d. horfa á mynd
b. Fólk getur gist ef það vill eða farið um kvöldið.
c. Janúar er mjög upptekinn, pæling að hafa viðburðinn í mars
d. Helgin 24-26. mars 2017 eða 31-1. Apríl - gæti breyst
e. Ekki lengra en Akranes eða Hveragerði. Gætum verið í bænum, kannski í
Hraunbyrgi.
2. EUF
a. No hate - fyrir þá sem starfa með ungu fólki, sniðugt fyrir starfsmenn
ungmennaráðs, 6-10. Febrúar 2017.
i.

Gætum kannski verið með work-shop um þetta eftir á.

ii.

Ungmennaþing er sömu helgi en það er hægt að hliðra því til.

b. BTM - í grikklandi, sniðugt fyrir þá sem vilja plana sitt fyrsta ungmennaverkefni.
c. Appeticer - fyrir þá sem hafa litla reynslu af alþjóðlegu æskulýðsstarfi.
i.

14-18. Febrúar 2017

ii.

Sniðugt fyrir Jón Egil

3. Samfélagsmiðlar
a. Snapchat:
i.

UMR er með yfir umsjón af snapchattinu

ii.

Halldór gaf okkur guide-lines skjalið. Ráðið ætlar að skoða skjalið og
yfirfæra það í vikunni.

iii.

Það væri sniðugt að kynna samfélagsmiðla skjalið á skátaþingi

b. Instagram
i.

Ef manneskja er með snapchattið þarf hún að senda UMR 1-2 myndir sem
við setjum inn á Instagram?

ii.

Reblogg fítusinn
1. Ef fólk notar #skatarnir þá getum við rebloggað myndunum þeirra
inn á skatarnir instagrammið.
2. Salka skoðar það.

4. Ungir talsmenn
a. Salka og Jón Egill fara sem fulltrúar Ungmennaráðs á fundi með UPLR.
b. Akureyri?
i.

Fundur verður haldinn bráðum með UPLR fulltrúunum.

ii.

Undirbúningur er að fara af stað

5. Önnur mál:
a. Berglind verður á Akureyri 28. Nóv - 16. Des.
i.

Gaman væri að taka google hangout

ii.

Funda um ungmennaþing, skipta með okkur verkum

b. Funda með norskum KFUM&K ungmennaráðsmeðlimi.
c. Ungmennaþing
i.

Hafa Gala um kvöldið, matur og allir rosalega fínir
1. Hvetur fólk til að mæta
2. Hulda og Harpa gætu hjálpað til við skipulagningu á því.

d. Sækja um Erasmus styrk og hitta annað UMR - 2017
i.

Ungmennaráðaþing - við gætum haldið það.

ii.

Markmið fyrir 2017

e. Landsmótsumræður.
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