Fundargerð dagskrárráðs Bandalags íslenskra skáta í Skátamiðstöðinni
04.04.2016 kl. 20:30
Mætt: Una Guðlaug, Harpa Ósk, Tryggvi, Kári, Dagga
Forföll: Þórhallur boðar forföll
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Fara yfir síðustu fundargerð.
a. Fundargerð samþykkt
Kynning á DÁÐ, helstu verkefnu og því sem er á döfinni. Varið yfir endurmat síðasta
árs.
a. Una fór yfir hvað við höfum verið að gera og kynnti Trello og sharepoint fyrir
nýjum ráðsmönnum
b. Farið yfir endurmatið frá síðasta ráði - hvað við viljum gera öðruvísi og
þannig.
c. Hugmynd að búa til facebook hóp til að tengja við fólk sem er tilbúið til að
skipuleggja og stjórna viðburðum. Una býr til hópinn og heldur utanum hann
Verkaskipting innan ráðsins
a. Dagskrárefni - Tryggvi eða Laddi
b. Viðburðir - Laddi og Tryggvi
c. Fræðsla fyrir <18 - Harpa
d. Rekka- og róver fulltrúi - Kári
Viðburðir framundan
a. Fræðslukvöld 18. apríl – Skátalíf er útilíf - Kári talar við fyrirlesara um að
tengja útivistina við verkefnahópana í kennslu.
b. Leiðbeinendanámskeið 9 og 23 apríl c. Námskeið fyrir sumarstarfsfólk 6-8 júní - Taka smá skátavinkill inn í
námskeiðin. Við erum ekki að keyra leikjanámskeið en það má heldur ekki
gera allt á útilífsskólanámskeiðum sem hugsað er fyrir drekaskátaaldurinn....
Ekki tæma stígandann.
d. Kaffihúsakvöld – Halló sumar 27. Maí - Ungmennaráð hefur hugsanlega áhuga
á að taka þetta kaffihúsakvöld
Forsetamerkisbókin
a. Þarf að vinna í verkefnum til að setja í bókina. Þarf að mynda smá vinnuhóp í
að safna saman verkefnum og gera prótótýpu sem er prufukeyrð áður en hún
er prentuð í miklu upplagi.
i. Kári - Býður fram pepp hópinn í verkefnið.
ii. Harpa og Kári setja saman vinnuhóp sem verður tilbúin í lok apríl og sá
hópur skilar af sér drögum vel fyrir landsmót.
Önnur mál
a. Verkefni vikunnar í þriðjudagspóstinn
i. Laddi á apríl og Harpa á maí.
b. Dagskrárvefur - lítur út fyrir að komast mynd á það í þessari viku
c. Rekka- og róvernet: Una hitti Bergþóru Sveins og Berglindi varðandi málefnið.
Kári verður tengiliður þeirra inn í dagskrárráð. Hvert er hlutverk þessa neta?
Bergþóra ætlar að boða fund og hugmyndin verður teiknuð upp. Hópurinn mun
einnig skoða rekka- og róverviðburðina.
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