Fundargerð dagskrárráðs Bandalags íslenskra skáta í Skátamiðstöðinni
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Mætt: Una Guðlaug, Kári, Dagga, Harpa, Tryggvi,
Forföll: Þórhallur
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Fara yfir síðustu fundargerð.
a. Fundargerð samþykkt
Vinnuhópur um Forsetamerkisbók
a. Vinnuhópurinn fundaði og ræddi útlit og fleira, fjölda stimpla miðað við
mánuði tímabils, 24 stimplar allt í allt, 3 stimplar í hverjum flokki bundnir. Eitt
atriði (námskeið/viðburður) í hverjum flokki skylda. Þetta er skilgreint lágmárk
- það má fylla bókina. Hafa í vegabréfa stærð. Bakgrunnur á síðunni svipað og
vegabréf stimplar (dauft) Prufuútgáfan í haust ekki endilega með fullri grafík.
Næsti fundur hópsins er 30. maí og stefnir hópurinn á að vera tilbúin með
prufuútgáfu fyrir landsmót til kynningar.
100 ára afmæli drekaskáta
a. Frestast þar sem Þórhallur er fjarverandi
Viðburðir haustsins - mönnun
a. Sundlaugapartý fyrir rekka- og róverskáta - 25. Ágúst - ath. með ungmennaráð
b. Forsetamerki – Hvernig viljum við sjá umsóknirnar Forsetamerkisvinnuhópurinn vinnur hugmyndir
c. Haustpeppið - tvö, Artic pepp (9-11. Sept fyrir norðan) Haust pepp á ÚSÚ
(30.sept-2.okt)
d. Öræfalíf rekkaskátar - 28. Okt. Samstarfs milli skátanna og björgunarsveitana.
Una vinnur áfram.
e. Fálkaskátadagurinn - Auglýst eftir skátafélagið til að hafa umsjón með strax í
haust.
f. Kaffihúsakvöld - desember - auglýsa í haust
g. Fræðslukvöldin - Harpa skoðar að dreyfa móttöku og fræðslu. Nórí í ágúst
(Skátamiðstöðin), Hvatakerfið í september (DÁÐ), Örnámskeið í skátafræðum
(fá skátafélag), Tryggjum og treystum í Nóvember (Tala við félag sem hefur
aðgang að klifurvegg)
h. Handleiðslukvöld (4.sept) fá hjálp við að skipuleggja vetrardagskránna þina. DÁÐ
Drekaskátamót 2017 - tímasetning
a. skv. dagatali dagsett 3.-4. juní 2017 en það er Hvítasunna
i. Athuga með Hraunbúa hvort þau séu til í að halda vormót um
hvítasunnu og leyfa okkur að hafa 10.-11. Júní.
b. Fræðslukvöld apríl - ekki 17. (annar í páskum) færa á 24. apríl
Önnur mál
a. Pepp-erasmus - Pepphópurinn hefur verið að ræða möguleika á styrkjum til að
fá erlenda þátttakendur á námskeið. Pepphópurinn talar við Alþjóðaráð
b. Verkefni vikunnar – senda erindi á mótsstjórn Landsmóts og biðja um að þau
taki það yfir í sumar.
c. Dagskrárvefur: Bókist að Una leiti ráða hjá stjórn varðandi ókláraðs
dagskrárvefs.
d. Vinnuhópur vegna rekka- og róverráðgjafa: Þarf að boða nýjan fund og skila
inn verkefnahópsblaði.
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