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Dagskrá:
1. Viðurkenningarskjöl fyrir Skátaþing 2017
a. Besta heimasíðan (undirflokkur)
b. Virkasta facebook síðan (undirflokkur)
c. Skemmtilegasta facebook síðan (undirflokkur)
d. Besta facebook síðan
e. Besta ljósmyndin
f. Besta fréttin
g. Bestu snappararnir
h. Besta Instagram myndin
i.
i.

1, 2 og 3 sæti…?

Heiðursverðlaun Upplýsingaráðs

2. Ungir Talsmenn

a. Tala við Sigríði um hvað við viljum nota peningin í
i.

Fengum 320.000 kr styrk

ii.

Viljum við nota hann í hágæða framleiðslu á skátaefni
1. Gera það að næsta Ungum Talsmönnum?

b. Dagskrábil á föstudeginum
i.

Vera með viðtalsverkefni
1. Spyrja krakkana hvað maður gerir almennt í skátastarfi, hvað gerir þú í skátastarfi?
a. Henda þeim fyrst út í djúpulaugina, setja þau on the spot
i.

Leyfa þeim svo að koma með úthugsað svar

b. Taka þau upp
c. Para þau 2 saman eða vera með þau í flokkum til að vinna verkefnið
d. Þeir sem svara best eru líklegastir til að vera spokespersons í N4 þættinum
c. Tala við Tryggva
i.

Varðandi gistingu fyrir okkur ráðið frá fimmt - föst

d. Búið að tala við N4
i.

Ætla að fjalla um Unga talsmenn, 100 ára afmæli Klakks, Skátaþing og nýtt skátaheimili Klakks í þættinum Að
Norðan.

e. Heyra í Berglindi og Liljari
f. Getum notað sjóð upplýsingaráðs fyrir unga talsmenn til að koma út á 0 fyrir ráðsmeðlimi
g. Hvenær viljum við fara á fimmt?
i.

Heyra í Halldóri og Vigdísi hvenær þau komast

ii.

Láta Tryggva eða einhvern annan vita upp á lykil

h. Tala við Vigdísi og Liljar varðandi fyrirlestur um samfélagsmiðla
i.

Dýnumál
i.

j.

Tala við Ísak að fá vinnubílinn

Taka með;
i.

Muurikku + áhöld

ii.

Myndavél

iii.

Þarfaþing

iv.

Tölvur

v.

Skjávarpa

vi.

Ímynd bæklingar

vii.

Skátaklútar
1. Til niður í geymslu á BÍS

viii.

Borðbúnaður
1. Tala við Tryggva
2. Hvernig er eldhús aðstaðan?
3. Hvernig er skátaheimilið uppsett?

ix.

Tala gróflega um samfélagsmiðla og reglur svo hægt sé að nýta dagsljósið í myndapósta
1. Fara svo nánar í samfélagsmiðlana seinna um daginn
2. Skoða þá myndirnar sem voru teknar fyrr um daginn í sambandi við það sem við erum að kenna með
samfélagsmiðlana

x.

Vera með activism smiðju í staðinn fyrir förðun?
1. Vigdís Fríða sæi þá um það

xi.

Heyra í Halldóri með ljósmyndir

xii.

Heyra í Vigdísi með samfélagsmiðla
1. Vil hún vera með Liljari

k. Hvenær komast þau á fund?
Fundi slitið klukkan: 18:15

