Fundargerð dagskrárráðs Bandalags íslenskra skáta í Skátamiðstöðinni
2.05.2016 kl. 20:35
Mætt: Una Guðlaug, Kári, Dagga, Harpa, Þórhallur
Forföll: Tryggvi
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Fara yfir síðustu fundargerð.
a. Fundargerð samþykkt
Erindi frá félagaráði
a. Óskað eftir aðila í vinnuhóp. Nokkrar hugmyndir að nöfnum komu upp sem
unnið verður með áfram. Harpa tók að sér sæti í vinnuhópnum.
Rekka- og róvernet
a. Fundur haldin í síðustu viku. Vinnuhópur skilgreindur og nánast fullmannaður.
Áhersla verður lögð á að gera rekkanetið öflugt og það vex svo upp í róvernet.
Byrja með kynningar á landsmóti og gera "tilraunanet". Ekki búið að fastsetja
ráðgjafana. Næsti fundur ekki ákveðin en verður kallaður saman fljótlega eftir
próf.
Vinnuhópur um forsetamerkisbók
a. Harpa og Kári tóku það að sér. Kári vill draga sig út en Tryggvi villdi koma í
hópinn. Hópurinn er að myndast og óskað er eftir því að hann verði búin að
hittast fyrir næsta DÁÐ fund (17. maí).
DÁÐ á landsmóti
a. Ráðum stendur til boða að vera með stuttar kynningar á landsmóti.
Forsetamerkisbók og hvatakerfið væri tilvalið að kynna á landsmótinu. Þurfum
þó að passa að hitta á réttann tíma fyrir markhópana. Primetime á tíma opinnar
dagskrá. Þarf að "ná í" markhópana á kynningarnar.
Störf ráðsins í vor/sumar
a. Fundur næst 17. maí og svo 30. maí. Svo er stefnt að því að taka vinnufund
fyrir landsmót 11. júlí kl. 18:00
Önnur mál
a. 100 ára afmæli drekaskáta
i. Búa til dagskrárpakka fyrir drekaskáta fyrir haustið. Ná að komast inn í
krakkarúv og vekja athygli á drekaskátum á landsbyggðinni þar sem
þau hafa ekki tækifæri til að vera með á drekadeginum eða drekamóti.
ii. Þórhallur tekur að sér þetta verkefni!
b. Dagskrárvefur
i. Bíðum eftir lokaskilum á tilboðspakka
c. Seppo - Þeir sendu okkur verðhugmyndir. Sendu Ladda fyrirspurn um helgina
um stöðuna. Una tekur yfir boltann fyrir hönd BÍS.
d. Evrópuþing skáta
i. BÍS sendir fjóra fulltrúa, auglýst er eftir einum fulltrúa á aldrinum 1825 ára til að fara með. Tryggva og Kára bent á möguleikann.
e. Sumarpepp - Hugleiðingar um hvort að þetta sér raunhæft tveim vikum eftir
landsmót. Haldið til stefnu og skoðaðar útfærslur á "öðruvísi" peppi
f. Haustpeppin - tvö haustpepp, eitt hér fyrir sunnan og eitt fyrir norðan.
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Fundargerð ritaði Dagbjört Brynjarsdóttir

